
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

O Millennium bim recebeu, nas instalações do seu edifício sede, em 

Maputo, 60 alunos das escolas secundarias Josina Machel e Estrela 

vermelha, para uma visita de estudo que teve como objectivo permitir 

aos jovens conhecer o funcionamento de um banco no dia a dia. 

A iniciativa inseriu-se na celebração da Global Money Week, uma 

iniciativa da Child & Youth Finance Internacional (CYFI) que tem como 

objectivo promover, junto dos mais novos, a consciencialização para a 

educação financeira e para questões relacionadas com o uso e gestão do 

dinheiro, através de actividades lúdicas e interactivas. 

A convite do Banco de Moçambique, o Millennium bim associou-se a esta 

iniciativa que decorreu de 25 a 31 de Março, este ano com o tema 

‘Learn. Save. Earn’. 

 

À Global Money Week associaram-se também outras instituições como a 

Visão Jovem Moçambique, a Bolsa de Valores de Moçambique e o 

Instituto de Supervisão de Seguros, entre outras. 

A educação, um dos pilares de acção do programa “Mais Moçambique 

pra Mim”, que tem também como prioridades as áreas de 

desenvolvimento comunitário, do desporto, da saúde e da cultura, tem 

vindo a ser executado ao longo dos anos com significativo impacto na 

vida dos Moçambicanos.    
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Millennium bim sensibiliza alunos do secundário para a 

importância da educação financeira  
  

Millennium bim juntou-se à Global Money Week e abriu as portas a dezenas de alunos do ensino secundário 

para mostrar como é o trabalho numa instituição bancária. 

 

 

Millennium bim recebeu 
60 alunos de duas 
escolas secundárias que 
visitaram instalações do 
Banco   
  
 
 
 
 
 
 
 
Iniciativa realizou-se no 
âmbito da Global Money 
Week que pretende 
consciencializar os mais 
jovens para questões 
relacionadas com a 
gestão do dinheiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Learn. Save. Earn’ foi o 
tema deste ano da Global 
Money Week 
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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. 

 

Sobre o “Mais Moçambique pra Mim”- A fim de potenciar o seu papel no domínio da acção social, o 

Millennium bim criou, em 2006, o programa de responsabilidade social “Mais Moçambique pra Mim”, 

tendo como principais objectivos:  

• Levar a cabo um projecto que sirva de exemplo para a sociedade civil pelo seu mérito, 

utilidade e relevância social; 

• Cativar, atrair e envolver todos os parceiros que se revejam no projecto; 

• Valorizar a vida e estimular nos moçambicanos a capacidade de sonhar, de se superar e de 

realizar os seus sonhos. 
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Mais informações:  

 

Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique  

84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz 

 

Alcina Gomes – JLM&A Moçambique 

84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz 
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