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A iniciativa “Uma 

Cidade Limpa para 

Mim”, com vista a 

alertar a Sociedade Civil 

para a valorização e 

protecção do meio 

ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

O Millennium bim 

promoveu a iniciativa 

nas cidades de Xai-Xai, 

Inhambane, Beira, 

Chimoio, Quelimane, 

Pemba, Lichinga, Tete 

 e Nacala. 

 

 

 

 

 

 

O projecto teve o seu 

início em 2007 onde o 

Banco em coordenação 

com as entidades 

municipais desenvolveu 

acções de limpeza em 

vários locais. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

O Millennium bim realizou, no fim de semana último, uma acção de voluntariado 

à luz da iniciativa “Uma Cidade Limpa para Mim”, com vista a alertar a 

Sociedade Civil para a valorização, conservação dos espaços públicos e 

sensibilização da sociedade para a proteção do meio ambiente. 

 

Em promoção a iniciativas responsáveis, no que concerne ao saneamento 

público, a jornada a cargo dos Colaboradores do Banco, contemplou as cidades 

de Xai-Xai, Inhambane, Beira, Chimoio, Quelimane, Pemba, Lichinga, Tete e 

Nacala. 

 

A iniciativa que se enquadra no programa de Responsabilidade Social do Banco 

“Mais Moçambique para Mim”, abrange diferentes áreas estratégicas 

consideráveis a destacar a, cultura corporativa no que concerne ao 

envolvimento, a motivação dos Colaboradores, assim como do desenvolvimento 

das capacidades de trabalho de equipa, competências de liderança e 

relacionamento interpessoal. 
 

No âmbito da iniciativa, o Presidente da Comissão Executiva, José Reino da 

Costa referiu “esta iniciativa, no âmbito das actividades de 

Responsabilidade Social Corporativa do Millennium bim, procura, através 

do exemplo, sensibilizar a sociedade sobre a importância da preservação 

do meio ambiente para a sustentabilidade e qualidade de vida de todos. É, 

pois, com muito apreço que assistimos ao forte envolvimento dos 

colaboradores do Banco, que de uma forma voluntária têm vindo a 

contribuir para que Moçambique disponha de cidades limpas onde os seus 

moradores tenham orgulho em viver.   

O projecto, teve o seu início em 2007 onde o Banco em coordenação com as 

entidades municipais, desenvolveu acções de limpeza em vários locais 

envolvendo Colaboradores do Banco, Alunos das Escolas, grupos da sociedade 

civil e outras entidades. 

 

Este ano, a jornada “Uma Cidade Limpa Para Mim” insere-se, ainda, nas 

comemorações do 27º aniversario do Millennium bim que se assinalou a 25 de 

Outubro.  

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

28 de Novembro de 2022 

Millennium bim promove jornada de limpeza nas 
principais cidades do País 

 

 

Iniciativa enquadrada nas comemorações do seu 27 aniversário, tendo sido realizada no 
âmbito do voluntariado empresarial a cargo dos Colaboradores 
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Refira-se que as cidades de Maputo e Matola, não puderam fazer parte da 

jornada “Uma Cidade Limpa para Mim”, devido ao mau tempo que se registou 

no fim de semana último, na capital do País, estando prevista a realização do 

evento nas cidades mencionadas em data a anunciar.   

  
 

Sobre o Millennium bim - Maior grupo financeiro moçambicano, tem marcado o ritmo de crescimento do sector bancário. No 

processo de bancarização da economia moçambicana, o Banco está presente em todas as províncias do país e conta hoje com uma 

vasta rede de balcões, mais de 300 agentes bancários e uma das maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 

colaboradores que servem mais de 1,8 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano presente no ranking 

dos 100 maiores Bancos de África. 
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