
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

O Millennium bim entregou na Escola Secundária da Namaacha o espaço 

onde foi implementado o “Mega Explicações”, projecto vencedor da 8ª 

edição das Olimpíadas Bancárias.  

 

O projecto “Mega Explicações” tem como objectivo proporcionar aos 

alunos desta escola um espaço adequado para a partilha e troca de 

informações. Alunos e Professores vão gravar vídeos com conteúdos 

sobre a matéria dada nas aulas, os quais ficam disponíveis para serem 

consultados e trabalhados nesta sala de estudo. 

 

Nas Olimpíadas Bancárias, entre muitas outras actividades, os alunos são 

convidados a apresentarem projectos inovadores para serem aplicados 

na sua escola ou Bairro, tendo como base as várias temáticas 

trabalhadas neste projecto de literacia financeira. 

 

Na edição de 2017, o projecto que contou com a participação activa de 

400 estudantes, desenvolveu uma série de actividades com o objectivo 

de capacitar alunos e professores com conhecimentos para uma gestão 

financeira responsável e criação de projectos de empreendedorismo. 

 

Participaram nesta edição alunos dos seguintes estabelecimentos de 

ensino: Escola Secundária Infulene Benfica (Maputo), Escola Secundária 

Unidade 2 (Maputo), Escola Secundária Heróis Moçambicanos (Maputo), 

Colégio e Externato Paraíso (Matola), Externato 3 de Maio (Matola), 

Escola Secundária de Boane (Boane), Escola Secundária Joaquim 

Chissano (Boane), Escola Secundária de Bili (Boane), Escola Secundária 4 

de Outubro (Ressano Garcia) e Escola Secundária da Namaacha 

(Namaacha). 
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Millennium bim implementa “Mega Explicações” projecto 
vencedor da 8ª Edição das Olimpíadas Bancárias 

 
Alunos da Escola Secundária da Namaacha foram os vencedores e vêm o seu projecto implementado pelo 

Banco. A 8ª edição decorreu nos meses de Setembro e Outubro com a participação de 400 jovens. 

estudantes. 

Projeto tem como objectivo introduzir, no quotidiano dos mais novos, conceitos bancários e assim contribuir 

para a sua formação e inclusão financeira.  
Escola Secundária da 
Namaacha, vencedora da 8ª 
edição das Olimpíadas 
bancárias Millennium bim 
 
 
 
 
 
 
O projecto vencedor “Mega 
Explicações” é um espaço 
dinamizado por alunos e 
professores que exalta a 
partilha de conhecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As Olimpíadas Bancárias do 
Millennium bim pretendem 
capacitar os mais novos 
com conhecimentos 
financeiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competição insere-se no 
programa de 
responsabilidade social do 
Millennium bim, “Mais 
Moçambique Pra Mim” 
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Para além da educação, o programa de responsabilidade social “Mais 

Moçambique pra Mim” do Millennium bim, também desenvolve projectos 

nas áreas do desenvolvimento comunitário, desporto, saúde e cultura, 

com significativo impacto na vida dos Moçambicanos.    

 

 

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 1,7 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano 

presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África, ocupando a 56.ª posição. 

 

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 
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