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O Millennium bim e o ISARC - Instituto Superior de Artes e Cultura 

desenvolveram um projecto de decoração e pintura de diversos 

caixotes do lixo colocados em zonas movimentadas de Maputo. 

 

O ISARC é uma instituição pública de ensino superior que se dedica à 

formação e investigação no domínio das artes e cultura, tendo o 

projecto de pintura dos caixotes do lixo ficado a cargo de uma turma 

da Faculdade de Artes do 3.º ano do Curso de Artes Visuais, composta 

por estudantes entre os 21 e os 45 anos de idade, o que permitiu 

expressões artísticas bastante diversificadas e com diferentes 

resultados estéticos. 

 

Para a pintura e decoração dos caixotes do lixo, foi usada a técnica do 

óleo sobre metal, com expressões que variam entre o abstracto e o 

realismo, com motivos alusivos à fauna, cidadania, urbanismo e 

capulana. Este projecto permitiu ainda aos estudantes entrarem em 

contacto com diferentes materiais e projectos culturais com impacto 

na sociedade, o que enriquece o ensino, a aprendizagem e o próprio 

percurso artístico do estudante. 

 

Esta iniciativa tem como base o projecto realizado no ano passado pelo 

Millennium bim em que foram oferecidos à FEIMA – Feira de Artesanato, 

Flores e Gastronomia de Maputo,18 caixotes do lixo pintados por vários 

artistas. O objectivo é incutir na comunidade em geral o espírito de 

responsabilidade ambiental, dando destaque ao caixote do lixo como 

instrumento essencial para a preservação do ambiente, para além de 
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O Millennium bim, através 
do seu programa de 
responsabilidade social, 
desenvolveu com o ISARC 
um projecto de decoração e 
pintura de caixotes do lixo 
de Maputo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O projecto foi executado 
por uma turma da 
Faculdade de Artes do 3.º 
ano do Curso de Artes 
Visuais 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Os caixotes do lixo 
encontram-se em diversos 
pontos da cidade de Maputo 
e foram decorados com 
pinturas feitas a óleo com 
diferentes motivos alusivos 
à fauna, cidadania, 
urbanismo e capulana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Millennium bim apoia projecto de pintura de caixotes do 
lixo no Município de Maputo 

 

Os caixotes pintados pelos alunos do ISARC – Instituto Superior de Artes e Cultura, foram 

colocados em zonas turísticas e culturais de Maputo para dar mais vida à cidade 
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contribuir para que Maputo se torne uma cidade mais limpa, com mais 

cor e com a cultura moçambicana embelezando as suas ruas. 

 
A educação e a cultura são dois dos pilares de acção do programa de 

responsabilidade social do Banco, que tem vindo a ser executado ao 

longo dos anos 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, uma das 

maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem mais de 

1,6 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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