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Objectivos Gerais

• Dotar os participantes dos conhecimentos necessários 

ao cumprimento das obrigações das Cooperativas

• Conhecer os princípios da governação cooperativa tal 

como foram definidos pela Aliança Cooperativa 

Internacional

• Saber como responder às obrigações formais de 

registo e constituição das Cooperativas

• Identificar as áreas críticas de intervenção na gestão 

de cada cooperativa pelo cumprimento dos seus 

formalismos legais
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Resultados Pretendidos

Os mentores devem assistir os dirigentes das 

cooperativas na entrega dos seguintes resultados:

• Afixar os Princípios Cooperativos na parede 

• Elaborar e aprovar Estatutos da Cooperativa

• Registar e legalizar a Cooperativa no Guichê Único 

Empresa

• Elaborar e assinar um acordo com Regras 

Orientadoras de produção para os seus membros
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Ferramentas de Suporte

Para alcançar os resultados pretendidos, os mentores 

devem utilizar as seguintes ferramentas de suporte:

• Ferramenta 1: Estatutos da Cooperativa

• Ferramenta 2: Regulamento Interno da Cooperativa

• Ferramenta 3: Princípios Cooperativos

As ferramentas devem ser descarregadas, preenchidas 

juntamente com os dirigentes das cooperativas e 

carregadas novamente na plataforma PROMOVE para 

validação.
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Introdução as cooperativas | Conceito de Cooperativas 

Uma Cooperativa é uma união de esforços e meios entre pessoas singulares ou colectivas, com 

vista à melhoria das condições de produção, distribuição, gestão dos recursos, formação dos 

membros, aquisição de matérias-primas ou equipamentos, sempre dirigida à melhor condição 

social e económica dos seus membros. 
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Introdução as cooperativas | Conceito de Cooperativas

Os ramos de cooperativismo autorizados na Lei das Cooperativas de Angola são:

• Agrário (agrícola, pecuário, florestal e afins); 

• Artesanato; 

• Comercialização; 

• Consumo; 

• Construção; 

• Crédito;

• Cultura; 

• Ensino e educação básica, média, profissional 

e superior; 

• Habitação;

• Outros previstos em lei especial

• Mineração artesanal e semi-industrial; 

• Pescas, derivados e afins; 

• Saúde; 

• Seguro; 

• Solidariedade social; 

• Transportes; 

• Ambiente; 
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Princípios da governação cooperativa | Previstos na Lei 23/15 de 31 de Agosto e ACI
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Os Princípios Cooperativos são princípios mundialmente aceites e definidos pela Aliança

Cooperativa Internacional, e estão previstos na Lei das Cooperativas de Angola, a seguir

apresentados:

Princípio da Adesão voluntária e de livre permanência dos seus membros - Art.º 5º a) e Artº 6 da Lei

23/15 de 31 de Agosto.

Princípio da gestão e administração democrática de controlo exclusivo dos seus membros - Art.º 5º b)

e 7º da Lei 23/15 de 31 de Agosto.

Princípio da participação económica dos membros - Art.º 5º c) e 8º, nº1 b) da Lei 23/15 de 31 de Agosto.

Princípio da autonomia e independência - Art.º 5º d) e 9º da Lei 23/15 de 31 de Agosto.

Princípio da Educação, formação e informação- Art.º 5º e) e 10º da Lei 23/15 de 31 de Agosto.

Princípio da intercooperação- Art.º 5º f) e 11º da Lei 23/15 de 31 de Agosto;

Princípio da preocupação e interesse pela comunidade - Art.º 5º g) e 12º da Lei 23/15 de 31 de Agosto;.



Princípios da governação cooperativa | Princípios Cooperativos explicados (1/3)
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1. Princípio da Adesão voluntária e de livre

permanência dos seus membros - Art.º

5º a) e Artº 6 da Lei 23/15 de 31 de

Agosto.

Os membros da cooperativa podem entrar,

permanecer e sair livremente da cooperativa.

Nesta perspectiva, os cooperadores não estão

obrigados a cumprir quaisquer prazos de

adesão ou permanência na Cooperativa. A sua

entrada ou saída não está condicionada por

qualquer vínculo ou obrigação contratual.

2. Princípio da gestão e administração democrática

de controlo exclusivo dos seus membros - Art.º

5º b) e 7º da Lei 23/15 de 31 de Agosto.

Os membros da cooperativa exercem controlo

absoluto sobre a gestão e administração da

cooperativa.

A Direcção da Cooperativa tem poderes para contratar

gestores e técnicos que não sejam cooperadores,

através da delegação de poderes.

A responsabilidade pelos resultados da gestão cabe

aos membros eleitos para os órgãos sociais da

Cooperativa perante os membros que os elegeram.

Os membros estão em igualdade de direitos e

obrigações, por via da regra “um membro, um voto”.



Princípios da governação cooperativa | Princípios Cooperativos explicados (2/3)
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3. Princípio da participação

económica dos membros - Art.º

5º c) e 8º, nº1 b) da Lei 23/15 de

31 de Agosto.

As contribuições dos membros são

iguais ou proporcionais e controladas

pelos cooperadores.

Os membros da Cooperativa podem

acordar um valor remuneratório para a

sua participação.

Caso haja excedentes financeiros na

Cooperativa, podem ser destinados

pelos membros a uma reserva

financeira para o desenvolvimento da

Cooperativa e para o proporcionar a

todos melhores condições e bem-estar.

4. Princípio da autonomia e

independência - Art.º 5º d) e 9º da Lei

23/15 de 31 de Agosto.

As cooperativas são organizações

autónomas, cujo controlo pertence

exclusivamente aos seus membros,

orientadas pelo controlo democrático



Princípios da governação cooperativa | Princípios Cooperativos explicados (3/3)
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5. Princípio da Educação, formação e

informação- Art.º 5º e) e 10º da Lei 23/15

de 31 de Agosto.

Cabe à Cooperativa promover a educação,

formação e capacitação profissional dos seus:

membros, representantes eleitos; Dirigentes,

Trabalhadores, por forma a garantir a eficácia

necessária para o desenvolvimento da

Cooperativa.

É tarefa da Cooperativa informar e promover a

cooperativa junto dos jovens, líderes de opinião

e comunidade em geral, das vantagens da

cooperação.

6. Princípio da intercooperação- Art.º 5º f)

e 11º da Lei 23/15 de 31 de Agosto;

Cabe às cooperativas desenvolver e trabalhar

em conjunto com organizações locais,

regionais, nacionais, internacionais,

procurando servir mais eficazmente os seus

membros e, consequentemente, dar força ao

movimento cooperativo.

7. Princípio da preocupação e interesse

pela comunidade - Art.º 5º g) e 12º da

Lei 23/15 de 31 de Agosto;

O foco das cooperativas centra-se no

desenvolvimento sustentável das suas

comunidades através de políticas, planos e

projectos que sejam aprovados pelos seus

membros.
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Modelos e órgãos de governação | Acto de constituição

Pelo menos 10 pessoas (singulares ou colectivas) reúnem-se para manterem ou criarem uma actividade comum 

através da criação de uma cooperativa. Para isso deverão marcar uma primeira reunião.

1ª reunião:

• Reunir os 10 elementos para eleger o Presidente da Assembleia Constituinte;

• O Presidente, após a sua eleição, marca as reuniões futuras até estar concluída a fundação da 

Cooperativa e eleitos os titulares dos órgãos;
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Modelos e órgãos de governação | Acto de constituição

2ª Reunião e seguintes:

✓ Criar o nome da Cooperativa;

✓ Definir local da sede;

✓ Definir o objecto da Cooperativa (o ramo do sector cooperativo pretendido conforme artº 16 da Lei 

23/15 de 31 de Agosto), a que é que a Cooperativa se vai dedicar

✓ Indicação dos bens e valor das participações de cada membro (o capital social);

✓ Identificação de cada membro; 

✓ Trabalho ou serviços de cada membro;

✓ Período de duração da Cooperativa;

✓ Eleger os titulares dos órgãos da Cooperativa;

✓ Elaboração dos Estatutos (que definem, entre outras, as normas de funcionamento, composição e 

competência dos órgãos sociais) preparação de Documentação e Livros obrigatórios ao 

funcionamento da Cooperativa;

✓ Elaboração da Acta da Assembleia de Constituição da Cooperativa, assinada por todos os membros 

votantes favoravelmente 

✓ Reconhecimento por semelhança das assinaturas.
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Modelos e órgãos de governação | Órgãos sociais das cooperativas

Estes órgãos destinam-se, a assegurar a sua gestão, controlo e organização. São eles:

• Assembleia Geral, cuja função é a de reunir todos os cooperadores para em conjunto discutirem, definirem e 

aprovarem as medidas a desenvolver pela Cooperativa; 
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Assembleia Geral

Direcção Órgão Fiscal

*Comissões 

Especiais

*Comissões 

Especiais

*Nota: as comissões especiais podem ser criadas pela Assembleia-Geral ou pela Direcção



Modelos e órgãos de governação | Órgãos sociais das cooperativas

• Direcção, composta por um Administrador, cuja competência é a de cumprir o Regulamento Interno, executar 

as deliberações da Assembleia Geral, apresentar o Relatório Anual de gestão, o Balanço geral demonstrativo 

das receitas apuradas e das perdas verificadas no exercício e o parecer do Conselho Fiscal, decidir sobre os 

actos ordinários de gestão da Cooperativa, sobre admissão, demissão ou exclusão de cooperador, recursos de 

processos disciplinares, convocar e presidir às Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e às reuniões 

da Direcção e submeter a Referendum alguma norma do Regulamento na Assembleia Geral. Podem existir 

outros membros da Direcção para apoio ao Presidente, como Director Financeiro, Director Administrativo e 

Executivos contratados; 

• Conselho Fiscal composto por vários elementos ou Fiscal-Único, que tem por atribuições fiscalizar as 

contas da Administração da Cooperativa (Balanço anual e contas) no cumprimento da legislação fiscal e 

societária e alertar para as irregularidades ou incompatibilidades que detecte. O Relatório de Contas da 

Administração deve ter o parecer favorável do Conselho Fiscal no momento da sua aprovação na Assembleia 

Geral;

• Comissões especiais de duração limitada, criadas quando necessário 

pela Assembleia Geral ou pela Direcção para determinada tarefa que exija 

um tratamento ou acompanhamento particular.
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Estatutos da Cooperativa | Estatuto social 

O Estatuto Social é o instrumento que regula o funcionamento da cooperativa, suas relações para com 

terceiros, e regula, ainda, as relações internas entre os próprios cooperados. 

Deve ser elaborado e aprovado na Assembleia Geral de Constituição da sociedade e somente a Assembleia 

Geral Extraordinária pode deliberar sobre a sua alteração.
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Estatutos da Cooperativa | Estatuto social

A lei (Lei 23/2015 de 31 de Agosto) define que o Estatuto Social de cooperativa deve prever, no 

mínimo:

1. Denominação, sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade, fixação do 

exercício social; 

2. Os direitos e deveres dos cooperadores, natureza de suas responsabilidades e as condições 

de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para a sua representação nas 

assembleias gerais; 

3. O capital mínimo, o valor das quotas, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo cada 

cooperador, o modo de cumprimento das quotas, bem como a admissão, demissão ou 

exclusão do cooperador;

4. O modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definição 

das suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação activa e passiva da 

sociedade em juízo ou fora dele, o prazo do mandato, bem como o processo de substituição 

dos administradores e elementos do Conselho fiscal;

5. O critério da distribuídos pelos membros dos excedentes anuais líquidos que não resultem 

de operações com terceiros, depois de cumpridas as exigências com juros de capital e com 

as reservas da cooperativa;
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Estatutos da Cooperativa | Estatuto social

6. O critério da distribuídos pelos membros dos excedentes anuais líquidos que não resultem de operações 

com terceiros, depois de cumpridas as exigências com juros de capital e com as reservas da cooperativa.

7. As formalidades de convocação das assembleias gerais e a maioria requerida para a sua instalação e 

validade das suas deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem interesse particular sem 

privá-los da participação nos debates; 

8. Os casos de dissolução voluntária da Cooperativa; 

9. O modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis da Cooperativa; 

10. O modo de alteração do Estatuto; 

11. O número mínimo de cooperadores, nunca inferior a 10 membros.
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Regras e regulamento interno | Regulamento Interno 

O Regulamento Interno estabelece os procedimentos necessários ao funcionamento e administração da 

Cooperativa nos termos da Lei 23/2015 de 31 de Agosto, prevendo:

1. Procedimentos de funcionamento da Cooperativa com base na Lei em vigor e nas regras internas;

2. Definição de documentos de uso interno, nomeadamente Resoluções, Normas e Instruções;

3. Requisitos de candidatura, admissão e demissão dos membros; 

4. Direitos e Deveres dos cooperadores; 

5. Execução das deliberações;

6. Definir, organizar e gerir os projectos internos e com terceiros, quanto a custos, remunerações dos 

envolvidos, seguros e escolha das propostas de adesão dos cooperadores aos projectos; 
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Regras e regulamento interno | Regulamento Interno 

7. Assembleias Gerais, convocação, data, quórum por cada convocação, composição da mesa, votação, acta e 

assinaturas; 

8. Processo eleitoral para os órgãos da Cooperativa, prorrogação de mandatos, prazos, documentos e 

votação;

9. Competências e atribuições dos órgãos 

10. Recurso ao Regulamento Interno nas diversas exigências dos actos de administração e respectivas 

funções;     

11. Prossecução dos interesses comuns com base nos valores, princípios e medidas definidas pelos 

cooperadores.
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Obrigações e prazos legais| Obrigações Institucionais

As obrigações relativas à formalização da Cooperativa junto da Instituições públicas exigem as acções que a 

seguir se enumeram.

a) Junto do Guichê Único (GUE):

➢ Os promotores podem junto do Guichê Único de Empresa na Avenida 4 de Fevereiro em Luanda ou 

via on-line, proceder à criação da Cooperativa, nomeadamente, escolha da forma jurídica e objecto 

Social e nome da Cooperativa, através do formulário de Certificado de Admissibilidade de 

Denominação Social e criação dos Estatutos da Cooperativa.

➢ Cadastrar a Cooperativa na Direcção Nacional de Impostos, deslocando-se à Repartição respectiva.
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Obrigações e prazos legais | Obrigações Institucionais

➢ Os documentos que os promotores deverão apresentar no momento da formalização da Cooperativa no 

Guichê Único são:

❑ Fotocópias dos BI dos cooperadores. No caso de cooperadores que sejam pessoas colectivas

deverão apresentar quatro cópias da escritura de constituição, três cópias do cartão de contribuinte 

fiscal, quatro cópias da Certidão Do Registo Comercial                   

❑ Procurações com assinaturas reconhecidas no caso de mandatários, 

❑ Actas originais ou fotocópia autenticadas

❑ Número de identificação Fiscal de cada cooperador

❑ Estatuto da Cooperativa já elaborada previamente pelos cooperadores – original e oito cópias

❑ Certificado de Admissibilidade - original e cinco cópias

❑ Comprovativo bancário do depósito do capital social em nome da empresa
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Obrigações e prazos legais | Obrigações Institucionais

b) Online:

As formalidades on-line são as mesmas que as formalidades presenciais, acrescidas 

➢ do pagamento por multicaixa da Constituição online da Cooperativa e 

➢ do Termo de Responsabilidade SEPE  onde o requerente atesta serem verdadeiros os dados fornecidos 

para constituição da Cooperativa e correspondem à vontade expressa dos cooperadores. 

➢ O preço será adicionado aos custos da criação da empresa, cujo comprovativo será remetido para o e-

mail do requerente. 

➢ O nome da Cooperativa deverá ser selecionado no momento através da pesquisa de firmas.

➢ Finalmente o requerente deverá indicar, tal como faria na constituição presencial junto do Guichê único, 

os cooperadores, gerentes, capital e sede social da Cooperativa, com a diferença que na constituição 

online, o requerente tem de, obrigatoriamente, ser um dos cooperadores e não mero mandatário dos 

cooperadores. 
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Obrigações e prazos legais | Obrigações Institucionais

No final do preenchimento dos formulários online será informado:

➢ do estado do pagamento do Serviço de Constituição

➢ da emissão pela AGT do seu Número de Identificação Fiscal

➢ da emissão  pelo INSS do número de registo da Cooperativa na Segurança Social

➢ da emissão pelo INE do seu número de Registo no Instituto Nacional de Estatística

➢ Deverá aguardar a notificação por SMS ou Email para consultar o Pacto Social e confirmação da 

constituição da Cooperativa.
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Obrigações e prazos legais | Obrigações Fiscais

As obrigações fiscais da Cooperativa, à semelhança das demais pessoas colectivas, devem ser cumpridas:

➢ Anualmente quanto ao imposto de Imposto Industrial (II), cujo pagamento deverá ser efectuado até final 

do mês de Maio. A taxa é variável consoante as transações, a natureza dos bens e o volume de negócios 

efectuados pela Cooperativa. Essa avaliação é efectuada pela Direcção e pelo Fiscal Único. 

➢ Trimestralmente (Abril, Julho, Outubro e Janeiro) quanto ao imposto IVA, cuja taxa é de 14%.
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Obrigações e prazos legais | Obrigações de cumprimento das contribuições sociais
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As obrigações de cumprimento das contribuições sociais da Cooperativa:

➢ A Cooperativa deve cumprir junto da Segurança Social, tal como as sociedades comerciais em geral e de 

acordo com a legislação em vigor, quanto aos trabalhadores assalariados, o pagamento das 

contribuições mensalmente. O registo dos trabalhadores cabe à entidade empregadora no Portal do 

INSS ou nas Agências de Atendimento do INSS, até 30 dias após o inicio da actividade laboral. A taxa de 

Segurança Social para o trabalhador é de 3% e para a entidade contratante é de 8%.

➢ Os prestadores de serviços devem registar-se na Segurança Social. A Guia de pagamento Contributivo 

do TCP, obtida no Portal do INSS ou nas Agências de Atendimento do INSS, será o instrumento para 

efectuar o pagamento no BPC da taxa à Segurança Social, sendo a taxa de referência 8% sobre o valor 

auferido.

➢ As infrações e penalizações podem configurar crime de Abuso de Confiança punível pela lei penal, e 

dando origem a multas e juros de mora junto do INSS, constantes das tabelas das penalizações do INSS.

➢ A Cooperativa deve fazer a retenção do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho (IRT), ficando isentos 

os salários até 70 mil Kw (Lei 28/20 de 22 de Julho). 



Obrigações e prazos legais | RENT

O registo Nacional de Trabalhadores (RENT) 

➢ As empresas em Angola estão obrigadas a comunicar o RENT uma vez por ano (em abril), podendo, 

desde 2015, efetuar este processo no site do MAPTSS ou através de submissão de um ficheiro em 

formato Excel na plataforma do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social.

➢ As Cooperativas estarão obrigada ao Qualificador Ocupacional em Angola, instrumento obrigatório 

desde 2001 para as sociedades comerciais (Decreto 70/01, de 5 de Outubro, e nos termos da Lei Geral do 

Trabalho, aprovada pela Lei 7/15, de 15 de Junho – LGT), no caso de incluírem na sua organização 

colaboradores  com funções de natureza assalariada, cujo regime segue a LGT e, por isso, sujeitos ao 

instrumento que regula a prestação do trabalho, sua disciplina e sistemas de remuneração a que se 

destina o Qualificador Ocupacional nos termos da LGT (Lei 7/15 de 15 de Junho), sendo obrigatório que 

o Regulamento Interno da empresa respeite a previsão legal das relações laborais sob pena de nulidade 

das suas disposições (art. 66 da LGT) que violem o disposto no art 38º por força do art. 36º e seguintes 

da LGT.
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Livros e registos obrigatórios | Relatório de Gestão 

O Relatório de gestão contem:

• Prestação de Contas da Direcção

• Aprovado em Assembleia Geral com o parecer do Conselho Fiscal
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Livros e registos obrigatórios | Livros obrigatórios 

• De Matrícula: 

Este livro regista a identificação dos cooperadores, a data da sua admissão ou exclusão, a conta corrente 

das quotas-partes, a transferência das quotas lavrado por termo com assinatura das partes, da 

Administração e da fiscalização; 

• De Actas das Assembleias Gerais: 

Este livro contém o relatório dos trabalhos e deliberações tomadas em Assembleia, com alusão a cada 

intervenção e votação dos pontos da ordem do dia; 

• De Actas dos órgãos de Administração:

Este livro regista o relatório dos trabalhos e decisões tomadas pelos órgãos administrativos, com indicação 

dos temas abordados e respectivos pontos de vista.

• De Actas do Conselho Fiscal: 

Este livro regista o relatório dos trabalhos e decisões tomadas pelos membros do Conselho Fiscal, com 

indicação dos temas analisados e correspondentes posições.
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Livros e registos obrigatórios | Livros obrigatórios 

• De presença dos cooperadores nas Assembleias Gerais: 

O Livro de Presenças contém as assinaturas dos cooperadores presentes nas Assembleias Gerais.

• De Registo de Inscrição de Listas e Candidatos:

Este livro destina-se à inscrição das listas concorrentes aos cargos de Direcção e dos candidatos ao 

Conselho Fiscal. 
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Livros e registos obrigatórios | Despesas e encargos administrativos

O Fundo Cooperativo é destinado a fazer face às suas despesas e encargos administrativos da cooperativa.

É obrigatória a constituição de uma reserva legal destinada a cobrir eventuais perdas de exercício, no valor de 5% 

(apurados sobre o valor das entradas e dos excedentes anuais líquidos). 

Para além da reserva legal, é obrigatória a constituição de uma reserva para a educação cooperativa e a formação 

cultural e técnica dos membros, dos trabalhadores da cooperativa e da comunidade, constituída por:

a) parte das entradas que não for alocada à reserva legal;

b) donativos e subsídios destinados ao fundo de reserva;

c) montante não inferior a 2%  dos excedentes anuais líquidos provenientes das   operações com os 

membros;

d) parte dos excedentes anuais líquidos provenientes das operações com terceiros que não tenham sido 

destinados a outras reservas indivisíveis
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Livros e registos obrigatórios | Despesas e encargos administrativos

O Fundo Cooperativo é destinado a fazer face às suas despesas e encargos administrativos da cooperativa.

➢ É obrigatória a constituição de uma reserva legal destinada a cobrir eventuais perdas de exercício, no 

valor de 5% (apurados sobre o valor das entradas e dos excedentes anuais líquidos). 

➢ Para além da reserva legal, é obrigatória a constituição de uma reserva para a educação cooperativa e a 

formação cultural e técnica dos membros, dos trabalhadores da cooperativa e da comunidade, 

constituída por:

• parte das entradas que não for alocada à reserva legal;

• donativos e subsídios destinados ao fundo de reserva;

• montante não inferior a 2%  dos excedentes anuais líquidos provenientes das   operações com os 

membros;

• parte dos excedentes anuais líquidos provenientes das operações com terceiros que não tenham 

sido destinados a outras reservas indivisíveis;
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Reveja estes e outros conteúdos em www.cooperativas.gov.ao 


