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Objectivos

Sucintamente abrir o caminho para o desenvolvimento

através das Cooperativas
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4 Esclarecimento de dúvidas e questões
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Apresentação do Formador – Manuel Maia

• Agrónomo

• Pós Graduação em Gestão e Avaliação de Projectos

• Consultor

• Gestor de Projectos no Agro Negócio

• Efectuou a Avaliação e Diagnóstico de 89 das 270 

Cooperativas

• Empresário
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Importância das Cooperativas

• Normalmente em qualquer área de negócio:

• Compra de Factores de Produção e Componentes

• Produção, 

• Transporte

• Transformação / Adição de Valor ao produto

• Comercialização e Distribuição

• Deparamo-nos com a realidade dos Grandes e dos Pequenos

• Como podemos de alguma Forma tornar os Pequenos Grandes ?
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Importância das Cooperativas

• Através do Trabalho Conjunto com um Objectivo Comum



8

Importância das Cooperativas
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Importância das Cooperativas

• A Cadeia Tipica de Produção no Agro Negócio e Consumo resume-se a:

• Se és Grande podes operar sózinho e ser competitivo!

• Se és Pequeno e queres ser competitivo só o consegues ser se te juntares a 
outros!

• Associação

• Cooperativa

• Agrupamento de Empresas
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Importância das Cooperativas

• O que Falhou?

• Qual o Nosso Papel ?

• Como Reconstruir esta operação?
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Cooperativa Agro-Pecuária, Pesca e Apicultura (Coapa)

• A maior unidade de produção de mel e processamento, a
Cooperativa Agro-Pecuária, Pesca e Apicultura (Coapa),
desenvolve as suas actividades nas províncias do Bié,
Cuando Cubango e Moxico, onde possui fábricas para
processamento de mel, e em que cada fábrica tem uma
capacidade para produzir cerca de três toneladas de mel
por dia.

• Para além destas 3 unidades a Coapa possui ainda uma
fábrica de processamento de mel, localizada no município
de Viana numa área de aproximadamente 120 metros
quadrados, denominada Melaria de Luanda, a qual conta
com duas linhas de produção com capacidade de produzir
quatro toneladas de mel e cera por dia.

• O mel é enviado para a Melaria em Luanda em tambores
de 200 litros onde é refinada e embalada em frascos de
vidro. A sua produção satisfaz unicamente o mercado de
Luanda.

• As restantes unidades de produção de mel e seu
processamento têm capacidades inferiores às referidas
para a Coapa, sendo na sua maioria unidades caseiras. .
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Cooperativa Agro-Pecuária Polivalente COOPERAGRO,R.L

• A COOPERAGRO, foi fundada no dia 10 de
Dezembro de 2018, fruto da vontade e audácia
de 20 Empresários locais, em que são os
cooperandos fundadores, todos com ligação ao
meio rural e ao Agro-negócio.

• A COOPERAGRO, surgiu na necessidade de
apoiar as famílias camponesas, pequenos
agricultores e empresários agrícolas na
Província do Cuanza Norte.

• A COOPERAGRO, aumentou recentemente para
30 sócios Cooperandos Investidores e mais de
50 Sócios-Beneficiários, estando este número a
crescer todos os dias na sua actividade.

• A COOPERAGRO, pretende vir a ser uma
referência no sector produtivo, logístico e de
transformação, a fim de contribuir para a
diversificação da economia, cujo objectivo se
centra no Desenvolvimento deste segmento em
todo território Nacional.
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Cooperativa 1º de Maio da Matala

• O Projecto encontra-se implantado na Comuna de Matala , Município de Matala, Província da 
Huila, situa-se a 5 Km da estrada asfaltada, a 185 Km da capital da Província Lubango a 5 km da 
sede do Município da Matala, 376 Km do porto do Namibe e a 1.001 km de Luanda.

• A Cooperativa encontra-se implantada no Perímetro irrigado da Matala.

• A Cooperativa por um conjunto de cooperantes que sentiram a necessidade de se unir para 
atingirem um propósito comum no aumento da rentabilidade e capacidade de produção e de 
apoiarem os seus sócios .

• Vale realçar que é uma cooperativa bastante produtiva, com os campos todos verdes, e com uma 
força de trabalho de invejar.

• Apesar de terem campos de produção alugados à SODMAT possuem um ambicioso projecto e 
tal como foi constatado nos campos têm um potencial para ressarcir o estado caso for 
contemplado pelo financiamento do BDA.

• A cooperativa 1º de Maio tem a ambição em se tornar numa cooperativa prestadora de serviços 
para beneficiar os camponeses daquele Município.
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Cooperativa Industrial Muhakaona, R.L. 

• O Projecto encontra-se implantado na Comuna de Cuanhama , Município de Cuanhama, 
Província do Cunene, situa-se a 200 m da estrada asfaltada, a 6,2 Km da capital da Província do 
Cunene a 6,2 km da sede do Município do Cuanhama e a 1.284 km de Luanda.

• O projecto que a Cooperativa pretende desenvolver assenta basicamente sobre a Compra de 
Matéria Prima para a Produção de Sabão em Barra e seu Embalamento.

• Assim como pela construção de um armazém para Stock e armazenar os seus produtos..

• A situação jurídico legal da Cooperativa pode considerar-se como regular!

• Apresentou toda a documentação essencial que justifique tratar-se de uma cooperativa, e os 
documento apresentados apresentam a sigla CRL (Cooperativa Responsabilidade Limitada).

• Esta cooperativa ao nível de organização está organizada pelo que pudemos constatar precisa de 
um acompanhamento na fase inicial do projeto.
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Cooperativa Dos Pescadores Artesanal Do Lello,R.L

• A cooperativa encontra-se implantada no bairro da Ilha de Luanda, casa nº 21, Comuna da 
Ingombota, na Província De Luanda.

• A cooperativa até ao momento foi beneficiada por um kit de pesca no âmbito do PIM (motor de 
40 CV, redes, bóias, botas, coletes de salvação, etc…

• O que pretende:

• Procura de compradores (Hipermercados, Restaurantes que se encontrem legalizados)

• Procura de cooperantes 

• Quotização dos cooperantes

• Contratação de um contabilista 

• Emissão de facturas certificadas pela AGT
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Reveja estes e outros conteúdos em www.cooperativas.gov.ao 


