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Bem-vindo!
Sessão Preparatória Pré-Formação
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O PROMOVE é uma iniciativa lançada pelo Ministério da Economia e do Planeamento (MEP) de Angola em articulação com o
Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (INAPEM). Os objectivos do projecto de modernização das
cooperativas em Angola incluem i) o reforço da estrutura legal, ii) reforço da estrutura empresarial, iii) aumento das
competências de gestão e iv) maior ligação das entidades aos mercados.

Reforçar as competências da gestão das 

cooperativas (e não apenas dos membros) 

com um conjunto de acções de formação e 

disponibilização de conteúdos nas áreas de 

gestão que permitam trazer mais competência 

e capacidade ao sector

Reforçar as ligações das cooperativas aos 

bancos e aos mercados/ clientes, 

de forma a chegar ao mercado/ clientes e às 

entidades financeiras para ser possível trazer 

o financiamento necessário às entidades.

Reforçar a estrutura legal e 

regulamentar das cooperativas 

garantindo que há uma formalização 

adequada das entidades e dos seus 

procedimentos no mercado 

Reforçar a estrutura empresarial das 

cooperativas 

trazendo as práticas empresariais consolidadas 

para estas entidades através de ferramentas e 

templates práticos que sejam de utilização 

imediata pelas cooperativas 

Objectivos do Projecto
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KPI’s sustentáveis 
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O projeto tem duas grandes vertentes da sua execução: i) conhecimento do sector cooperativo e; ii) capacitação e
desenvolvimento das Cooperativas que beneficiam toda a comunidade de cooperativas de Angola.



Enquadramento e Objectivos do Projecto PROMOVE

No âmbito da vertente de capacitação e desenvolvimento das cooperativas, o projecto PROMOVE vai capacitar cooperativas e
os formadores do futuro – Coaches, Mentores e BSP’s locais para dar apoio à implementação das cooperativas no terreno.

Dirigentes das Cooperativas

Cooperativas dos sectores da agricultura, pecuária e pescas (eventualmente algumas dos transportes/ serviços), com uma
distribuição geográfica suficientemente representativa de todas as províncias de Angola e que estejam incluídas no programa de
alívio económico operacionalizado pelo BDA

Coaches Mentores

Equipas de pessoas das entidades 

públicas que ficam habilitadas para dar 

formação a cooperativas no terreno, 

dando continuidade ao programa

Equipas de jovens com capacidade de 

apoiar cooperativas em termos de 

assistência técnica

BSP’s Locais 

Business Service Providers irão apoiar 

as cooperativas na formalização da sua 

actividade

Fase 1: Formação

Online
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Fase 2: Formação no Terreno
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Dirigentes
das
Cooperativas

• 3 semanas
• Sessões online via Teams
• Acesso a vídeo-aulas, conteúdos formativos e demais recursos e 

ferramentas de apoio na plataforma PROMOVE

Fase 1: Formação

Online
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Fase 2: Formação no Terreno

Coaches Mentores

• Testes online 
• Certificado PROMOVE 

Mentores

• Sessões presenciais no terreno pela LBC, para capacitação dos 
dirigentes das 150 Cooperativas seleccionadas

• Assistência técnica no terreno pelos Mentores aos dirigentes 
das 150 Cooperativas seleccionadas

• Acesso a recursos e ferramentas para prestar assistência às 
Cooperativas na plataforma PROMOVE

• De forma interactiva, os mentores vão descarregar e carregar 
conteúdos na plataforma PROMOVE

Formadores LBC

O projecto contempla duas fases: a primeira de formação online aos coaches e mentores e a segunda de formação e
assistência técnica presencial aos dirigentes das cooperativas



Protocolo da Formação Online
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Para se qualificarem como formadores PROMOVE, os coaches e mentores necessitam de:

1. Realizar testes de avaliação na plataforma PROMOVE

2. Garantir uma nota mínima de 90% nos 5 testes de conhecimento 

3. Ter uma assiduidade de 100%. 

Os Coaches e Mentores serão avaliados durante a formação online PROMOVE. Os formadores que se qualificarem, receberão
um certificado PROMOVE e poderão inscrever-se na bolsa de formadores do INAPEM.

Os formadores que se qualificarem, receberão um certificado PROMOVE e poderão
inscrever-se na bolsa de formadores do INAPEM.



Plano de Formação e Calendário
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A formação tem como objectivo desenvolver as cooperativas como unidades económicas, melhorar a forma como as

cooperativas se apresentam em termos do mercado e inclui cinco áreas de conhecimento.

Capacitação em Gestão de Negócios para os Gestores das Cooperativas | 5 Áreas de Formação



Coaches
Data Hora Sessão

23-02-21 14h00 – 15h30 Sessão Preparatória

24-02-21 14h00 – 17h00 Cooperativismo e Direito

26-02-21 14h00 – 17h00 Direito

01-03-21 14h00 – 17h00 Marketing 

02-03-21 14h00 – 17h00 Marketing

03-03-21 14h00 – 17h00 Gestão Operacional

04-03-21 14h00 – 17h00 Gestão Operacional

09-03-21 14h00 – 17h00 Gestão Pessoal

10-03-21 14h00 – 17h00 Gestão Pessoal

11-03-21 14h00 – 17h00 Contabilidade

12-03-21 14h00 – 17h00 Contabilidade

15-03-21 Tarde Competências Pedagógicas

Plano de Formação e Calendário
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A formação tem como objectivo desenvolver as cooperativas como unidades económicas, melhorar a forma como as

cooperativas se apresentam em termos do mercado e inclui cinco áreas de conhecimento.



Utilização do MS Teams
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1. Entrar na reunião com antecedência
A entrada na reunião com antecedência permite o apoio  nalguma dificuldade, além do alinhamento 
entre as  partes.

2. Coloque a mão no ar e ligue a câmara para colocar questões
Sempre que pretender colocar perguntas ou necessitar de esclarecimentos, coloque a mão no ar e 
aguarde autorização para colocar a questão. Ligue a câmara para essa interacção.

3. Manter o microfone silenciado sempre que não estiver a participar 
Silenciar o microfone quando não se está a participar, é essencial para que todos oiçam de forma clara 
as partes participantes, já que diminui os ruído, por exemplo,  de quando se digita no computador.

4. Levantar a mão, falar pausadamente, de forma clara e simples
Tendo em conta possíveis atrasos de som, deve-se falar-se de forma pausada  e com palavras de fácil
compreensão.

5. Atenção ao som ambiente
Evitar ambientes com ruídos de fundo,  como o exterior. Certificar-se de que não existem dispositivos a 
emitir som.

Devem ser adoptadas as seguintes boas práticas para uma utilização eficiente do MS Teams.



Utilização do MS Teams
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6. Utilize o chat da “sala” apenas quanto tiver uma questão que a todos diga respeito
O formador vai estar a partilhar conteúdos e não vai ver o chat. Se tiver de colocar uma questão, coloque 
a mão no ar e recorra ao chat de grupo apenas quando tiver uma questão que interesse a todos.

7. Não interrompa a formação se chegar mais tarde
É muito importante ter um horário para começar e terminar a reunião e tentar, sempre que possível, o 
mínimo de atrasos. Se por acaso se atrasar, entre na formação com o microfone desligado.

8. Anote as suas questões
Tome nota das questões relativamente às quais tem dúvidas e coloque-as no final. Evite alongar-se para 
não consumir tempo a outros colegas que possam ter dúvidas também. Seja conciso.

Devem ser adoptadas as seguintes boas práticas para uma utilização eficiente do MS Teams.
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Passo 1 | Abrir o email de comunicação com o link de acesso
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Passo 2 | Cancelar a abertura do aplicativo 
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Passo 3 | Aceder através do browser
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Passo 4 | Permitir acesso a câmara e microfone
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Passo 5 | Desligar câmara 
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Passo 6 | Desligar microfone
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Passo 7 | Participar na sessão, pressionando o botão e aguardar pela admissão
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Passo 8 | Levantar a mão, Ligar o microfone



Plataforma PROMOVE
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https://cooperativas.gov.ao/videos/ApresentacaoPROMOVE_V2.mp4
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Esclarecimento
de Dúvidas



Reveja estes e outros conteúdos em www.cooperativas.gov.ao 


