
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

O Millennium bim e a AJAP – Associação dos Jovens Agricultores de 

Portugal, assinaram na sexta-feira, dia 15, um acordo de parceria que 

pretende apoiar os jovens Moçambicanos na criação do seu próprio 

emprego e do seu próprio negócio, num sector de extrema importância 

para o desenvolvimento da economia do país como é a agricultura.  

O objectivo é disponibilizar recursos técnicos e financeiros a todos os 

jovens empresários agrícolas e rurais de Moçambique para que possam 

facilmente implementar ou desenvolver as suas actividades, tendo por 

base projectos de investimento, estudos de mercado e planos de 

negócio para cada exploração agrícola. 

Esta parceria entre o Millennium bim e a AJAP apresenta-se como uma 

excelente oportunidade para que estes jovens possam organizar as suas 

pequenas empresas, criar o seu próprio posto de trabalho e contribuir 

para criação de mais emprego e mais riqueza, dando um contributo 

importante para a dinamização de um sector crucial. 

Tendo em conta que as PME são as empresas que mais criam riqueza e 

emprego junto das populações, contribuindo para o aumento da 

competitividade, o Millennium bim irá disponibilizar soluções adaptadas 

às diferentes necessidades destes jovens empresários. Este acordo prevê 

a necessidade de se implementarem seguros agrícolas que o Banco irá 

comercializar através da Seguradora Ímpar, preparada para dar resposta 

às necessidades dos jovens empreendedores. 

Segundo José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva do 

Millennium bim, “o Banco quer estar, desta forma, o mais próximo 

possível das populações, designadamente das mais distantes”, até 

porque, como reforça, “este tem sido um dos grandes desafios do 
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Millennium bim e Associação dos Jovens Agricultores de Portugal assinam acordo de parceria com o 

objectivo de estimular o sector agrícola em Moçambique. Jovens agricultores terão acesso a 
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Millennium bim: chegar a todo País, chegar a todos os 

Moçambicanos”. 

A bancarização e a inclusão financeira têm sido duas fortes apostas do 

Banco que, actualmente, está presente em todos os distritos do País. 

Com perto de 200 balcões, mais de 300 agentes espalhados por 

Moçambique e mais de 10 milhões de transacções por mês, no mobile 

banking o Millennium bim disponibiliza às populações mais remotas 

diversos produtos e serviços financeiros, indo de encontro às diferentes 

necessidades. 

Por seu lado, a AJAP, que conta com uma vasta experiência no campo 

da cooperação internacional, prestará serviços no âmbito da assistência 

técnica, qualificação e certificação de explorações agrícolas, apoiando 

na elaboração de projectos de investimento, projectos de instalação de 

jovens agricultores, projetos agro-industriais e formação técnica e 

profissional de jovens agricultores. 

Empenhado no desenvolvimento sustentável de Moçambique, o 

Millennium bim considera que esta parceria irá permitir aos jovens 

empreendedores ultrapassar obstáculos que possam surgir e, ao mesmo 

tempo, criar múltiplas oportunidades de negócio.    

 

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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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 
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84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz 
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