ASSOCIAÇÃO MOÇAMBICANA PARA PROMOÇÃO DO
COOPERATIVISMO MODERNO

Quem somos?
AMPCM - Associação Moçambicana para a Promoção do Cooperativismo Moderno,
é uma entidade jurídica dotada de autonomia administrativa, ﬁnanceira e patrimonial,
sem ﬁns lucrativos e de utilidade pública, fundada a 26 de Janeiro de 2010, com
estatutos reconhecidos e publicados no BR nr. 15 III Série de 14 de Abril de 2010.

Objectivo Global?
Promover e práticar todos os actos que possam contribuir para o desenvolvimento
do movimento cooperativo moderno que defende os interesses dos seus associados,
como forma viável e sustentável de promoção da riqueza, incentivando o progresso
técnico, económico, proﬁssional e social.

Missão
• Promover o cooperativismo moderno, contribuindo para criação de um ambiente
favorável à existência, funcionamento e desenvolvimento do sector cooperativo em
Moçambique.

Visão
• Ser representativa à, nível nacional, e promotora do sector cooperativo e referência
na prestação de serviços para as cooperativas modernas em Moçambique..

Valores
• Transparência • Equidade • Inovação • Respeito pelos Princípios Cooperativos
e Sustentabilidade.

O que fazemos pelas empresas cooperativas?
1. Advocacia, Lobby e Certiﬁcação
a) Representar os associados em todos os assuntos de interesse comum que devem
ser submetidos às entidades públicas e/ou privadas.
2. Ligações e Parcerias
a) Apoiar na pesquisa e ligações com mercados globais e promover intercâmbios,
interação e cooperação entre as diversas cooperativas modernas existentes, a
nível local, nacional, regional e internacional;
b) Estabelecer parcerias e ligações, de forma a facilitar que os seus associados
obtenham junto de entidades ﬁnanciadoras, apoios ou créditos para o desenvolvimento socioeconómico das cooperativas.
3. Assistência Técnica, Estudos, Pesquisas e Divulgação
a) Promover e realizar estudos e investigações cientíﬁcas e socioeconómicas sobre
cooperativas e promover a publicação de artigos, estudos e estatísticas sobre o
cooperativismo;
b) Promover iniciativas de desenvolvimento institucional, formação, assistência
técnica e capacitação sobre empresas e negócios cooperativos e cooperativismo.

Sede Maputo:

Delegação Nampula:

Av. Samora Machel n.º 442 • Telefone 21 30 45 52 • Cel: 84 58 96 670
e-mail: ampcmod@gmail.com • e-mail: ampcm@ampcm.coop
www. ampcm.coop
Moçambique

Bairro dos Limoeiros, Rua de Nachingweia n.º 9 • Telefone +26 21 47 26
Cel: 87 15 44 891 • Cel: 84 61 85 674
e-mail: ampcmnorte@ampcm.coop • www. ampcm.coop
Moçambique
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