
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

O Millennium bim e o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento 

Rural (MITADER), através do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável (FNDS) assinaram, no passado dia 7 de Junho, um protocolo 

que cria uma linha de financiamento para investimentos em projectos de 

Ecoturismo, no valor total de 50 Milhões de Dólares. 

 

O acordo foi firmado durante a Conferência Internacional de Turismo 

Baseado na Natureza, um evento mundial promovido pelo Governo de 

Moçambique em parceria com o Programa Global de Vida Selvagem e o 

Banco Mundial, que está a decorrer esta semana na Cidade de Maputo. 

 

O Millenium bim oferece, através desta linha de crédito, condições 

especiais de financiamento para apoio a projectos de turismo ligados à 

conservação da biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável.  

 

Trata-se de uma linha de crédito com condições vantajosas criada pelo 

Banco e destina-se a investimentos de micro, pequenas e médias 

empresas, em Moçambique, contando com o fundo de garantia do FNDS. 

 

A assinatura do protocolo decorreu durante o Jantar de Gala da 

Conferência. Na ocasião, José Reino da Costa, PCE do Millennium afirmou 

que “o Banco pretende, com a criação desta linha de financiamento, 

apoiar e inspirar os nossos empresários a investir no Ecoturismo e, assim, 

contribuir para o Desenvolvimento Sustentável de Moçambique”. 

 

O Governo de Moçambique realiza a Conferência Internacional Turismo 

Baseado na Natureza, um evento anual de escala mundial que decorre 

pela primeira vez em Moçambique. A edição deste ano, que é co-

organizada pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, 
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Ministério da Cultura e Turismo e pelo Ministério do Mar, Águas Interiores 

e Pescas, reúne figuras de alto-nível, decisores políticos, profissionais 

especializados de turismo, líderes de opinião, conservacionistas, 

empresários e parceiros de cooperação.  

 

Esta é uma das maiores conferências mundiais sobre a conservação da 

vida selvagem, tem como principal objectivo promover e debater os 

desafios do turismo baseado na conservação da biodiversidade nas áreas 

de conservação no mundo e partilhar com o Mundo o rico património 

natural que Moçambique possui nas Áreas de Conservação.  

 

O Millennium bim, enquanto agente activo do sector financeiro, reforça, 

assim, o seu compromisso com a economia Moçambicana e com a 

promoção de investimentos que promovam o Desenvolvimento 

Sustentável.    

 

 

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, ocupando a 56.ª posição. 
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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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