


Financiamento às Cooperativas

BAI 2021

Importância da informação financeira 



Índice

Definições

Cooperativas

Informação Financeira

Cooperativas – Condições Gerais e Características

Informação Financeira

Instrumentos para análise de risco de Crédito

Check list Crédito Geral 

Proposta de Valor – Factores críticos de Sucesso

PAC EXPRESS



Definições

Cooperativas

“São pessoas colectivas autónomas. de livre constituicao, de capital e composição
variaveis e de controlo democratico, em que os seus membros se obrigam a
contribuir com recursos financeiros, bens e serviços, para o exercicio de uma
actividade empresarial, de proveito comum e com riscos partilhados, que visa a
promoção dos interesses sociais e económicos dos seus membros, com um retomo
patrimonial predominantemente realizado na proporção das suas operacões com a
cooperativa”

Lei n.º 23/15 – Leis das Cooperativas



Definições

A informação financeira é, assim, um instrumento destinado a satisfazer as
necessidades informativas daqueles agentes interessados na situação económico-
financeira e patrimonial da empresa (Gabás, Moneva, Bellostas e Jarne, 1996).

Informação Financeira 



Cooperativas – Condições Gerais e Características

COOPERATIVA, entidade pertencente ao sector económico cooperativo, a qual o Estado Angolano garante a
sua coexistência com os sectores público e privado, assegurando a todos tratamento e proteção, bem como
reconhece o direito a livre iniciativa empresarial e cooperativa, como dispõe o n.º 2 do artigo 38º e n.º 1 do
artigo 92º ambos da Constituição da República de Angola;

Este sector económico é constituído, como se pode prever, por pessoas colectivas autónomas, compostas
por membros que visam o exercício de uma actividade empresarial, onde compartilham os riscos da
actividade bem como o retorno patrimonial, como se depreende da alínea a) do artigo 3º da Lei n.º 23/15
de 31 de Agosto - LEI DAS COOPERATIVAS;

Cooperativa se obriga pelo estabelecido nos seus estatutos, apenas no silêncio desta obrigará pelas
assinaturas conjuntas de, pelo menos, dois membros da Direcção, salvo os actos de mero expediente, em
que basta a assinatura de um deles, de acordo com o disposto no artigo 76º da citada Lei;

Lei n.º 23/15 – Leis das Cooperativas



Cooperativas – Condições Gerais e Características

Lei n.º 23/15 – Leis das Cooperativas

Enquanto pessoas colectivas autónomas, estas adquirem personalidade jurídica com o Registo na

Conservatório do Registo Comercial, sendo previamente necessário:

• Acta de fundação da Assembleia Constitutiva, com pelo menos 10 (dez) assinaturas dos membros;

• Estatuto;

• Instrumento Particular assinado, no mínimo por 10 (Dez) membros;

• Escritura Pública, quando seja necessário para a transmissão dos bens que representem o capital social

inicial, de acordo com os artigos 21º a 27º da citada LEI;

Estando válida e regularmente constituída, de acordo o n.º 2 do artigo 7º da citada Lei, a gestão e

administração da Cooperativa é efectuada pela Direcção, enquanto órgão social, sem prejuízo da faculdade

que dispõem de contratar gestores e técnicos, delegando-lhes os necessários poderes para o efeito.

É conveniente frisar que as cooperativas, na prossecução dos seus objectivos, estão habilitadas a contrair

empréstimos e realizar outras operações financeiras, como dispõe a alínea h) do n.º 1 do artigo 14º da Citada

Lei;



Informação Financeira 

A informação financeira é, assim, um instrumento destinado a satisfazer as necessidades informativas
daqueles agentes interessados na situação económico-financeira e patrimonial da empresa (Gabás, Moneva,
Bellostas e Jarne, 1996).

Em todas as situações, as decisões serão influenciadas pela informação disponível. Poder-se-á, assim,
afirmar que a informação influencia as decisões. Então, a tempestividade, a relevância e a fiabilidade dessa
informação é essencial para a melhor tomada de decisão. Mas nem toda a informação se pode considerar
útil, a informação para ser útil tem que responder às necessidades dos seus utilizadores, devendo para tal
ser oportuna e adequada, por forma a reduzir o grau de incerteza nas decisões a tomar

Papel fundamental no desempenho de qualquer negócio, mesmo na sua forma mais básica



Informação Financeira 

INFLUÊNCIA AS DECISÕES.

RESPONDER ÀS NECESSIDADES DE INFORMÇÃO

SITUAÇÃO ECONÓMICO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Informação 
Financeira

CONTABILIDADE
• Recolha, análise, registo e interpretação das relações e movimentos

efetuados na empresa;
• Produção/elaboração demonstrações financeiras;
• Determinar o custo dos produtos e dos serviços;
• Apurar os impostos a pagar;

Proporcionar elementos sobre a
posição financeira de uma entidade e
sobre as alterações desta, assim
como sobre os resultados das
operações;

Informação 
Não 

Financeira

+

STAKEHOLDERS

É utilizada como complemento da
informação financeira



Informação Financeira 

BANCOS



Instrumentos para análise de risco de Crédito

A Qualidade da informação prestada ao Banco apresenta-se assim fundamental no processo de concessão de crédito.

Instrumentos para Análise de 
Risco de Crédito

Experiência 
equipa de 

Gestão
Garantias

Demostrações 
Financeiras

Plano de 
Negócio

Histórico Incidentes 
bancários e

judiciais



Instrumentos para análise de risco de Crédito

Experiência equipa de Gestão

Demostrações Financeiras

Garantias Plano de Negócio

Histórico Incidentes bancários e judiciais e Garantias 

• Valorização de garantias recebidas propostas;
• Execução de garantias;

• Know How;
• Liderança de processos e equipas;

• Balanço
• Demonstração de resultados;
• Demonstração de Capital Próprio;
• Demostração de Fluxos de Caixa;
• Balancete análitico;
• Mapa de Tesouraria Realizado e Previsonal
• Notas as Contas;

• Identificar a oportunidade de negócio e levantar informações;
• Desenvolver o conceito do negócio;
• identificar experiências similares;
• Avaliar os riscos;
• Quantificar o potencial de lucro e crescimento;
• Definição da estratégia competitiva;

• Historicos de exposição no sistema financeiro;
• Situação Fiscal e Contribuitiva;



Instrumentos para análise de risco de Crédito

Demostrações Financeiras

• Situação financeira geral de uma empresa;
• Auxilia  a organização  do orçamento;
• Identificar problemas de liquidez 
• Medir a rentabilidade ou crescimento de um negócio e/ou Projecto

Balanço DR DFC

O balanço mostra a situação patrimonial da
empresa, apresentando os valores do seu
activo, passivo e capital próprio.

Ativo é um recurso que uma empresa controla
no decurso de acontecimentos passados e do
qual espera obter benefícios económicos
futuros. Já à obrigação de cuja liquidação se
espera que resulte um exfluxo de recursos dá-
se o nome de passivo. O capital próprio, por
sua vez, consiste no interesse residual
nos ativos de uma entidade após terem sido
deduzidos todos os seus passivos.

A Demonstração de Resultados apresenta
detalhadamente os rendimentos e os gastos.
É, portanto, esta que permite tirar conclusões
acerca do resultado da empresa, ou seja,
verificar se obteve lucro ou prejuízo.

Existem duas formas de apresentação desta
demonstração financeira: por naturezas ou por
funções.

Prestar informação sobre os recebimentos e
pagamentos em dinheiro – numerário ou
depósitos à ordem – decorrentes da atividade
normal da empresa. Pretende ainda mostrar
de que forma foi aplicado o dinheiro
(investimentos) e de que modo foi obtido
externamente (financiamentos).

http://www.newgest.pt/blog/ativos-fixos-empresa-gerir-controlar/


Check list Crédito Geral 

• Seguro multirrisco 
• Plano de negócio/Estudo de viabilidade económico financeira com antiguidade 

máxima de 6 meses;
• Projecto de construção/facturas proforma/outros;
• Licenças, alvarás ou outras aprovações obrigatórias para a implementação do 

projecto;
• Contractos de empreitada/ outros;

• Carta de solicitação de crédito;
• Curriculum da gerência e Curriculum e contracto de trabalho com a 

equipa técnica;
• Certidão do registo comercial com antiguidade máxima de 3 (três) 

meses;
• No caso das sociedades por quotas, cópia da acta da Assembleia Geral a 

autorizar a gerência a solicitar o financiamento;
• Licenças, alvarás ou outras aprovações obrigatórias para o exercício da 

actividade actualizados.
• Certidão de constituição da empresa/cooperativa publicada no Diário da 

República;
• Certificado de registo estatístico da empresa/cooperativa;
• Cópia do Bilhete de Identidade válido dos 

sócios/accionistas/cooperantes;

Geral

Situação 
tributária

Informação 
Financeira

• Certidão negativa de impostos (aplicável às empresas/cooperativas em 
funcionamento); ou

• Declaração Modelo 1 ou 2 do último exercício;
• Certidão negativa da Segurança Social (aplicável as empresas/cooperativas 

em funcionamento).

• Livrança em branco, subscrita pela empresa e avalizada pelos sócios (e cônjuges casados em 
comunhão de bens adquiridos)

• Hipoteca de imóvel (documentação necessária):
• a)Certidão da Conservatória do Registo Predial com antiguidade máxima de 3 (três) 

meses
• b)Comprovativo de pagamento do IPU do último ano
• c)Relatório de avaliação emitido por uma entidade certificada pela CMC com 

antiguidade máxima de 1 ano
• Penhor de aplicação financeira no Banco (identificação das contas, dos titulares do depósito e 

montante)
• Penhor de equipamentos ou stock de mercadoria devidamente segurados (identificação dos 

mesmos com evidência do valor em folha timbrada de empresa
• Garantia pública cobertura maxima de 75% do Capital

Garantias

Outros

• Relatórios e Contas dos três últimos exercícios assinados pelo TOC e gerência;
• Parecer do auditor externo caso a empresa cumpra os requisitos estabelecidos na Lei 

no Decreto n.º 38/00 (art.1º) e no Decreto Presidencial n.º 147/13 –Grandes 
Contribuintes;

• Extracto da acta da Assembleia Geral de aprovação dos Relatórios e contas dos dois 
últimos exercícios; caso não tenha relatório e conta auditado;

• Balancete geral analítico dos dois últimos exercícios;
• Balancete geral analítico mais recente do exercício em curso;
• Mapa de tesouraria real e previsional para 12 meses.



Proposta de Valor – Factores críticos de Sucesso

• Reputação da Gerência;
• Experiência da Corpo técnico;
• Formação do quadro do pessoal;

Recursos Humanos

• Rigor na gestão dos recursos
financeiros;

• Controlo Administrativo e financeiro;
• Solidez financeira;
• Organização Contabilistica e fiscal;

Administrativos

• Eficácia na distribuição de produtos;
• capacidade de inovação dos produtos;
• Relacionamento com os fornecedores;
• Carteira Diversificada de clientes;
• Experiência no mercado;
• Localização do Projecto;
• Padrão e controlo de qualidade;
• controle sobre custos de produção;
• Promoção e publicidade;

Negócio



PAC EXPRESS

• Carta de solicitação do financiamento;
• Título de concessão de terra;
• Cópia do   Bilhete   de Identidade válido do (a) candidato (a) e cônjuge;
• Curriculum Vitae actualizados dos gestores e da equipa técnica (aplicável às 

empresas/cooperativas);
• Licenças,  alvarás  ou  outras  aprovações  obrigatórias  para  o  exercício  da  

actividade actualizado  (aplicável  às empresas/cooperativas em funcionamento);
• Modelo 1 do último exercício e certidão negativa de impostos válida (aplicável às 

empresas/cooperativas em funcionamento);
• Plano de negócio (planilha fornecida pelo banco para preenchimento de 

pressupostos pelo cliente, aplicável as empresas/ cooperativas em 
funcionamento).

Geral

• Promessa de hipoteca, com procuração irrevogável da área decultivo;
• Penhor de bensou stockde mercadoria devidamente segurado;
• Reserva de propriedade do meiorolante.
• Co-participação de 10% do cliente, em liquidez aplicada comprovadamente ao 

projecto no caso de pessoas singulares, sociedade unipessoal e por quotas.

Garantias

• Certidão negativa de impostos(se aplicável);
• Certificado de registo agrícola emitido pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA).

Pessoas Singulares

• Escritura pública de constituição publicada em Diário da República;
• Cópia do Bilhete de Identidade válido dos directores da cooperativa e cônjuges;
• Estatuto da cooperativa.

Cooperativas

• Certidão actualizada do registo comercial e constituição da empresa;
• Fluxo  de  caixa  dos  últimos  6  meses  (planilha  fornecida  pelo  banco  para 

preenchimento  de  pressupostos pelo cliente); ou demonstrações financeiras dos 2 últimos 
exercícios

Empresas

O Crédito ao PAC Express tem como objectivo potencializar os pequenos camponeses, agricultores e 

prestadores de serviços em áreas conexas, cobrindo as necessidades de toda a cadeia de produção e 

comercialização satisfatória dos seus produtos.



PAC EXPRESS

Informações Financeiras
1. Modelo 1 do último exercício
2. Plano de negócio (planilha fornecida pelo banco para preenchimento de pressupostos pelo cliente)
3. Fluxo  de  caixa  dos  últimos  6  meses  (planilha  fornecida  pelo  banco  para preenchimento  de  

pressupostos pelo cliente); ou demonstrações financeiras dos 2 últimos exercícios.

Informação 
Financeira

1. Modelo 1 do último exercício
Situação financeira geral de uma empresa;
Cumprimento Regras tributarias;

2. Plano de negócio 
Projecções de custos e receitas;
Identificação custos Fixos e variaveis;
Margens e Lucros;
Rentabilidade e indicadores economicos financeiros;

3. Fluxos de Caixa dos últimos 6 meses
Identificar problemas de liquidez;
Medir capacidade de Pagamento do serviço de divida;

O que esperamos da
Informação financeira ?
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