
FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- FICHA PRINCIPAL -

1.1. Identificação Sumária do Pedido

1.1.1. Nome da Empresa 

1.1.2. Montante do Crédito (Kz)

2 60

1.1.7. Objectivos do Crédito

O que é que a empresa pensa fazer com o crédito e como espera gerar o dinheiro necessário para o pagar?

Senhora dos Mares, Lda

NOTA: Podem candidatar-se ao ProJovem projectos nos seguintes sectores a) Hotelaria e Turismo: Restaurantes, Bares, Agências de 

Turismo (Guias turísticos),Hospedarias, Lanchonetes; b) Comércio e Prestação de Serviços: Comércio Geral a Grosso e a Retalho, Venda de 

Equipamentos, Distribuição e Comercialização de Medicamentos, Quitandas de Peixe, Quitandas de Carne, Venda de Material de Escritório e 

Escolar, Venda de Acessórios Industriais, Venda e Assistência a Viaturas, Comercialização de Material de Construção, Comercialização de 

Combustíveis e Lubrificantes, Comercialização de Peças Sobressalentes de viaturas, Perfumaria, Venda de Artigos de Toucador e Higiene, 

Ourivesarias, Relojoarias, Consultoria, Serviços de Infantário e Creches, Serviços de Lar de Idosos, Manutenção e Assistência a Equipamentos 

Industriais, Serviços de Transporte, Serviço de Moto-Boys, Oficina Auto, Estação de Serviço, Oficina de Frio, Salão de Cabeleireiro, Barbearia, 

Casa de Cópias, Recauchutagens, Lavandarias, Alfaiatarias, Geladarias; c) Indústria: Indústria de Panificação e Pastelaria, Produção de 

Farináceos (peixe e mariscos), Produção de Blocos (Bloqueiras), Moagens de Cereais e tubérculos, Serralharia, Curtumes e Sapataria, 

Carpintaria e Marcenaria, Cerâmica e Olaria, Exploração de inertes para a construção civil e rochas ornamentais; d) Agricultura, Pecuária e 

Pescas: Produção vegetal, aquacultura, produção Animal (Bovino, Caprino, ovino suíno e aves), Pesca artesanal; e) Tecnologias de 

Informação e Comunicação e Inovação: Cyber Cafés, Oficinas de Reparação de Materiais Informáticos, Desenvolvimento de Softwares; f) 

Empreendedorismo Cultural: Livrarias, Atelieres de Moda de Pintura e de escultura.

Somos um grupo de pescadores com um pequeno barco de pesca que quer comprar um barco de pesca em segunda mão (ver fatura pró-

forma). A empresa tem cinco pescadores, que operam um barco com 11.9m de comprimento fora a fora, 4m de boca e um pontal de 1,79m 

e um conjunto de redes de pesca, incluindo uma rede de cerco. Cinco vezes por semana e durante os períodos permitidos de captura, a 

embarcação sai do porto de Lobito, procura sardinhas com ajuda de um sonar, lança ao mar a rede de cerco e usa-a para capturar o pescado, 

que depois vende na lota do Lobito à chegada. Os clientes são supermercados, peixarias, empresas de conservas, restaurantes e outros 

grandes compradores que depois vendem as sardinhas (frescas ou preparadas) aos consumidores finais. 

Actualmente temos um negócio bastante rentável, mas pequeno. Uma segunda embarcação permitirá ao negócio crescer e diminuirá os 

riscos de haver dias em que a empresa não consegue capturar peixe, o que por vezes implica atrasos no pagamento de salários em algumas 

alturas.

A nossa embarcação diferencia-se das restantes pelo facto de ter pescadores experientes e usar tecnologia de sonar para identificar 

cardumes. Na nova embarcação queremos apostar em equipamentos mais modernos que nos permitirão manter essa vantagem.

1.1.6. Código(s) de Actividade 

Económica

3111

24 085 000                                                                                                                                                                  

1.1.3. Período de Carência (até 24 

meses)

1.1.4. Período de Reembolso (até 60 meses)

1.1.5. Sector de Actividade do 

Negócio

Pesca Marítima
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FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- FICHA PRINCIPAL -

1.2. Plano de Investimento

1.2.1. Plano de Investimento

Quantidades

1                              

1                              

1                              

1                              

1                              

1.3. Vendas e Custos

1.3.1 Vendas

Quantidades Preço Total Quantidades Preço Total

1 78 760            200            15 752 000      160 000                  200           32 000 000           

2 4 786               200            957 200           10 000                    200           2 000 000             

3 4 698               200            939 600           10 000                    200           2 000 000             

4

5

6

7

8

9

10

Outros 1 091 000        2 000 000             

TOTAL 18 739 800      38 000 000           

Sardinha

Corvina

Garoupa

Outros

Principais produtos ou serviços 

vendidos

Vendas 2016 (Kz) Vendas anuais após crédito (Kz)

Fundo de Maneio

TOTAL 24 085 000                                   

Nota: O fundo de maneio é a reserva de dinheiro mantido em caixa para garantir que, mesmo com atrasos no pagamento dos clientes, a 

empresa consegue pagar aos seus fornecedores, trabalhadores e cumprir com outras obrigações (p. ex. impostos, segurança social, etc.).

(Quais são e quais se espera que venham a ser os principais produtos ou serviços vendidos pela empresa? Quantos produtos ou serviços se 

venderam no último ano e quantos se vão passar a vender de cada? A que preço? Se o negócio for novo, colocar zeros nas vendas de 2016. 

Anexar identificação detalhada dos produtos (p.ex., facturas, encomendas, fotografias, etc.), sempre que possível.

Rede de cerco 200 000                                    200 000                                         

VHF 35 000                                       35 000                                           

GPS 350 000                                    350 000                                         

Barco de Pesca 11.9m 20 000 000                               20 000 000                                   

Sonar Furuno CH 250 10.4'' 3 500 000                                 3 500 000                                      

(Em que é que o dinheiro do crédito vai ser usado? Para comprar equipamentos, máquinas, veículos, terrenos, fazer obras de construção ou 

reabilitação, contratar pessoal, comprar mercadorias, contratar serviços?)

Tipo de Investimento Preço (Kz) Valor do Investimento (Kz)
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FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- FICHA PRINCIPAL -

1.3.2 Custos

Quantidades Preço Total Quantidades Preço Total

1 29 879            135            4 033 665        60 000                    135           8 100 000             

2 14 790            120            1 774 800        30 000                    120           3 600 000             

3 980                  1 750         1 715 000        2 000                       1 750        3 500 000             

4 1                       3 000 000   3 000 000        1                              6 000 000   6 000 000             

5 1                       2 000 000   2 000 000        1                              4 000 000   4 000 000             

6 1                       500 000    500 000           1                              1 000 000   1 000 000             

7

8

9

10

2 400 000        4 800 000             

200 000           400 000                 

15 623 465      31 400 000           

1.3.3 Trabalhadores e salários

Quantidades Custo Total Quantidades Custo Total

1                       600 000    600 000           2                              600 000   1 200 000             

4                       450 000    1 800 000        8                              450 000   3 600 000             

2 400 000        4 800 000             TOTAL

Mestre

Pescador

Função Custos em 2016 (Kz) Custos anuais após o crédito (Kz)

Custos com trabalhadores

Outros Custos

TOTAL

(Incluir provas em anexo, ex.: folha com os vencimentos, contratos de trabalho, identificação dos trabalhadores a contratar, etc., sempre 

que possível)

Seguro

(Quais são e quais se espera que venham a ser os principais custos pela empresa? Quantas unidades de cada se compraram no último ano e 

quantas se vão passar a comprar de cada? A que preço? Se o negócio for novo, colocar zeros nos campos relativos aos custos de 2016. 

Anexar identificação detalhada dos produtos, facturas, facturas pró-forma, etc., sempre que possível)

Principais Custos Custos 2016 (Kz) Custos anuais após crédito (Kz)

Combustível

Gelo

Alimentação

Taxas portuárias

Manutenção
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FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- FICHA PRINCIPAL -

2.1. Identificação da Empresa

2.1.1. Nome da Empresa 

2.1.2. Número de Registo Comercial

2.1.3. Número de Identificação Fiscal

2.1.4. Número de Certificado INAPEM

2.1.5. Micro, Pequena ou Média Empresa? Micro
x

Pequena Média

Sede

2.1.6. Morada

2.1.7. Município

2.1.8. Província

2.1.9. Telefone/Telemóvel

2.1.10. E-mail

2.2. Distribuição do Capital Social

2.2.1 Distribuição do Capital Social

TOTAL 1 000                                                                    

José Ihungo Paulo 800                                                                        60                               

Gika Baptista Lembe 200                                                                        40                               

Benguela

244 919 816 234

senhoradosmarespescas@gmail.com

Sócio Quotas ou Acções %

Lobito

Senhora dos Mares, Lda

999 999 999

999 999 999

999 999 999

Rua Oliveira Cardonega, 21A, R/C, Lobito
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FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- FICHA PRINCIPAL -

2.3. Identificação do(s) Sócio(s) e Colaboradores Qualificados

2.3.1.a. Nome

2.3.2.a. Número de Bilhete de Identidade

2.3.4.a. Número de Identificação Fiscal

 Sócio x

Colaborador Qualificado x

2.3.6.a. Experiência e Formação Técnico-Profissional

2.3.7.a. Experiência e Formação em Gestão

2.3.1.b. Nome

2.3.2.b. Número de Bilhete de Identidade

2.3.4.b. Número de Identificação Fiscal

 Sócio x

Colaborador Qualificado x

2.3.6.b. Experiência e Formação Técnico-Profissional

2.3.7.b. Experiência e Formação em Gestão

Tem um curso em como administrar uma empresa e contabilidade básica do INAPEM.

(Há quanto tempo trabalha neste negócio e a fazer o quê? Já teve outros negócios ou passou por outras empresas? O que fez nessa empresas? 

Tem algum curso relevante para trabalhar na área de negócio?)

Trabalhou entre 1998 e 2008 como pescador na empresa Sete Mares, Lda (NIF: 752 583 857) (ver contrato de trabalho). Em 2008 fundou a 

Senhora dos Mares, sendo mestre da embarcação desde essa altura. Tem um curso de patrão de alto mar, tirado em 2008 tirado na Clube Naval 

do Lobito (ver anexo).

(Já criou ou trabalhou noutras empresas? Se sim, quantas e durante quanto tempo? Há quanto tempo tem ou trabalha nesta? Tem cursos na 

área da gestão?)
Tem um curso em como administrar uma empresa e contabilidade básica do INAPEM.

Gika Baptista Lembe

123 645 853 2.3.3.b. Data de Nascimento 26/12/1988

123 645 853 2.3.5.b. Função (preencher com X)

(Há quanto tempo trabalha neste negócio e a fazer o quê? Já teve outros negócios ou passou por outras empresas? O que fez nessa empresas? 

Tem algum curso relevante para trabalhar na área de negócio?)

Trabalhou entre 2006 e 2008 como pescador na empresa Sete Mares, Lda (NIF: 752 583 857) (ver contrato de trabalho). Em 2008 fundou a 

Senhora dos Mares, sendo imediato da embarcação desde essa altura. Tem um curso de patrão de costa tirado em 2016 tirado na Clube Naval 

do Lobito (ver anexo).

(Já criou ou trabalhou noutras empresas? Se sim, quantas e durante quanto tempo? Há quanto tempo tem ou trabalha nesta? Tem cursos na 

área da gestão?)

123 645 853 2.3.5.a. Função (preencher com X)

(Preencher uma secção por cada sócio. Para os colaboradores, preencher apenas se forem eles quem tem o conhecimento técnico da área de 

negócio).

José Ihungo Paulo

123 645 853 2.3.3.a. Data de Nascimento 23/07/1981
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FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- FICHA PRINCIPAL -

2.3.1.c. Nome

2.3.2.c. Número de Bilhete de Identidade

2.3.4.c. Número de Identificação Fiscal

 Sócio

Colaborador Qualificado

2.3.6.c. Experiência e Formação Técnico-Profissional

2.3.7.c. Experiência e Formação em Gestão

2.3.1.d. Nome

2.3.2.d. Número de Bilhete de Identidade

2.3.4.d. Número de Identificação Fiscal

 Sócio

Colaborador Qualificado

2.3.6.d. Experiência e Formação Técnico-Profissional

2.3.7.d. Experiência e Formação em Gestão

(Há quanto tempo trabalha neste negócio e a fazer o quê? Já teve outros negócios ou passou por outras empresas? O que fez nessa empresas? 

Tem algum curso relevante para trabalhar na área de negócio?)

(Já criou ou trabalhou noutras empresas? Se sim, quantas e durante quanto tempo? Há quanto tempo tem ou trabalha nesta? Tem cursos na 

área da gestão?)

2.3.3.d. Data de Nascimento

2.3.5.d. Função (preencher com X)

(Há quanto tempo trabalha neste negócio e a fazer o quê? Já teve outros negócios ou passou por outras empresas? O que fez nessa empresas? 

Tem algum curso relevante para trabalhar na área de negócio?)

(Já criou ou trabalhou noutras empresas? Se sim, quantas e durante quanto tempo? Há quanto tempo tem ou trabalha nesta? Tem cursos na 

área da gestão?)

2.3.3.c. Data de Nascimento

2.3.5.c. Função (preencher com X)
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FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- FICHA PRINCIPAL -

3.1. Garantias Mínimas

Consignação de receitas

Penhor de Equipamentos

x x

3.2. Garantias Adicionais

3.2.1. Bens Imóveis

Tem bens imóveis que possa dar como garantia?

3.2.2. Bens móveis

Tem bens móveis que possa dar como garantia?

Senhora dos Mares (barco) Sim 15 000 000                                          

(Incluir avaliação independente, fotografias, etc., sempre que possível)
Bem Avaliação Independente? (Sim/Não) Valor (Kz)

Todos os créditos têm de ter garantias mínimas:

- Crédito menor que 5 M Kz: Fiança dos Sócios ou Avalistas + Consignação de receitas. 

- Crédito entre 5 M Kz e 10 M Kz: Procuração Irrevogável ou Penhor de Equipamentos + Fiança dos Sócios + Consignação de receitas. 

- Crédito maior que 10 M Kz: Hipoteca de imóvel + Procuração Irrevogável. 

Garantias adicionais podem ajudar a sua candidatura.

3.1.1. Créditos menores que 5 M Kz

Fiança dos sócios ou avalistas Consignação de receitas

3.1.2. Créditos entre 5M Kz e 10M Kz

Procuração Irrevogável Fiança dos sócios

3.1.3. Créditos superiores a 10M Kz

Hipoteca de imóvel Procuração irrevogável

(Incluir registo de propriedade, avaliação independente, eventuais hipotecas a outras entidades, etc., sempre que possível)
Bem Avaliação Independente? (Sim/Não) Valor (Kz)

Rua Oliveira Cardonega, 21A, R/C Lobito Sim 20 000 000                                          
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FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- ANEXO -

ANEXOS
O preenchimento das folhas seguintes é OBRIGATÓRIO para pedidos de 

crédito de valor igual ou superior a Kz 10 milhões. 

 Pedidos de crédito de valor inferior a Kz 10 milhões NÃO têm que responder 

a nenhuma das seguintes perguntas.

Em qualquer caso, a informação disponibilizada terá um peso importante na 

avaliação das candidaturas. A resposta às perguntas ajuda a dar força à sua 

candidatura e nunca o prejudica.

Página 8



FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- ANEXO -

4.1. Recursos Disponíveis

Meios de Armazenamento (caixotes, paletes, etc.) Máquinas (balança, tosquiadora eléctrica, etc.) 

Quantidades Quantidades

40

Viaturas e Barcos (carrinha, camião, etc. (marca, modelo, ano) Animais (vacas, porcos, etc.)

Quantidades Quantidades

1

Ferramentas (rede, balde, etc.) Outros

Quantidades Quantidades

1

Descrição Descrição

Rede de Cerco (Norfine Nets 20x4m)

Descrição Descrição

Barco "Senhora dos Mares", 2005.

(Morada(s). 

Pecuária: Qual a dimensão do(s) terreno(s)? Que vegetação existe nesses terrenos?

Pescas: Se tem barco, onde é que ele costuma estar atracado? Quais as principais características do barco?

Aquacultura: Qual a dimensão dos tanques? Onde estão localizados?

Se possível, incluir provas em anexo, ex.: fotografias, escrituras, contratos, etc.)

4.1.1. Onde é o seu negócio? Quais as características do local?

O barco "Senhora dos Mares" costuma estar atracado no porto de Lobito.

Tem 11.90m de comprimento fora a fora, 4m de boca, 1.79m de pontal. Foi construído em 2005, tem uma lotação de dez pessoas e está 

equipado com um motor 250 cv (Mercedes Disel). Está equipado com sonar, sistema VHF e GPS Plotter e veio com guincho de cerco, alador 

YoYo, retranca hidráulica, redes de cerco e uma chata que serve como barco de apoio com um motor de 40 cv (Honda Disel).

Nota: Se tiver mais informação sobre o seu negócio, partilhe. Ajuda a candidatura se forem apresentadas faturas de fornecedores, notas de 

encomenda, fotografias do funcionamento do negócio, registos mais detalhados das vendas de anos anteriores, bem como demonstrações de 

resultados e contas, balanços e outras informações que ajudem compreender a história das vendas e custos da empresa nos últimos anos.

4.1.2. Que máquinas, viaturas, ferramentas ou outros equipamentos são utilizados no negócio?  

(Descrição dos bens e quantidades. Se possível, incluir provas em anexo, ex.: fotografias, faturas, etc.)

Descrição Descrição

Caixas plásticas para transporte de peixe
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FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- ANEXO -

5.1. Descrição do Projecto

Depois do crédito

Fornecedor Quantidade/

ano

Preço Produto Fornecedor Quantidade/

ano

AnGás 135                29 879           Combustível AnGás 135                

FrigoMax 120                14 790           Gelo FrigoMax 120                

Café DocaPesca 1 750             980                Alimentação Café DocaPesca 1 750             

Porto de Lobito 1                     3 000 000      Taxas portuárias Porto de Lobito 1                     

Oficina Manuel 1                     2 000 000      Manutenção Oficina Manuel 1                     

Pesca Segura 1                     500 000         Seguro Pesca Segura 1                     

Alimentação 980                        

Taxas portuárias 6 000 000             

Manutenção 4 000 000             

Seguro 1 000 000             

5.1.1. Como é que a empresa cria/vai criar ou captura/vai capturar os animais que vende?

5.1.3. Como é que a empresa obtém e/ou espera obter os produtos e matérias primas necessários à actividade?

(Como escolhe a quem compra os produtos? A quem compra os produtos? Em que quantidades? Com que condições? Como é que o dinheiro 

irá ajudar a empresa a atingir estes objectivos? Caso a empresa já tenha actividade, compare a situação actual com a situação esperada depois 

do crédito)

Actualmente

Produto Preço 

Combustível 29 879                   

Gelo 14 790                   

(Há épocas em que cria ou captura mais animais? Quanto espera produzir criar ou capturar de cada espécie animal? Que riscos existem e 

podem diminuir essas quantidades? Como podem ser minimizados? Que técnicas, máquinas e trabalhadores estão envolvidos? Com que 

custos? Como é que o dinheiro vai melhorar este processo?)

Temos cinco pescadores, que operam um barco com 11.9m de cumprimento fora a fora, 4m de boca e um pontal de 1,79m e um conjunto de 

redes de pesca, incluindo uma rede de cerco. Cinco vezes por semana e durante os períodos permitidos de captura, a embarcação sai do porto 

de Lobito, procura sardinhas com ajuda de um sonar, lança ao mar a rede de cerco e usa-a para capturar o pescado, que depois vende na lota 

do Lobito à chegada. Os peixes são mantidos em gelo para garantir a sua qualidade. O custo médio de um quilo de peixe é de Kz 177, para um 

preço de venda médio em lota de Kz 200. A pesca da sardinha pode ser limitada por decisão do governo, o que diminuiria drasticamente o 

número de capturas. Há também o risco de mau tempo limitar a saída ao mar em alguns dias. O barco também pode ficar em terra algum 

tempo para reparações. A existência de dois barcos pode minimizar um pouco as consequências deste tipo de riscos. Caso a pesca da sardinha 

seja limitada podemos voltar-nos para a pesca de outras espécies.

(A empresa vai aumentar a produção? Vai chegar a novos clientes? Vai cultivar novos produtos? Vai usar técnicas diferentes? Vai reduzir 

custos? Como é que o dinheiro irá ajudar a empresa a atingir estes objectivos? Caso a empresa já tenha actividade, compare a situação actual 

com a situação esperada depois do crédito)

Esperamos com mais um barco promover um dos pescadores mais experientes a mestre, recrutar novos pescadores, e assim conseguir 

duplicar as nossas capturas.

5.1.2. Qual é o plano da empresa para gerar mais dinheiro?
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FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- ANEXO -

(Continuação) Por favor explique aqui como compra os produtos e as suas ideias para após obter o crédito

5.1.5. Como chega e/ou vai chegar até aos seus clientes?

5.1.4. Quem são e/ou vão ser os clientes da empresa?

(Quantos clientes regulares e quantos não-frequentes? Quem são? Como chega até eles? O que compram? A empresa tem clientes fora de 

Angola? Caso a empresa já tenha actividade de anos anteriores, compare a situação actual com a situação esperada depois do crédito. Incluir 

provas em anexo, ex.: listas de encomendas, registo de vendas, faturas, etc., sempre que possível)

A escolha do fornecedor para combustível, gelo e alimentação é feita tendo em conta o preço e a proximidade entre estes negócios o barco. As 

taxas portuárias são um custo inevitável associado a ter o barco e vender o peixe no porto de Lobito. A escolha de seguradora foi feita tendo 

em conta os preço competitivo e a cobertura. O serviço de manutenção tem em conta sobretudo a qualidade do serviço prestado, já que não 

queremos correr qualquer risco em termos de segurança e Oficina Manuel tem muitos anos de experiência a trabalhar com barcos de pesca 

como o nosso.

Os clientes são supermercados, peixarias, empresas de conservas, restaurantes e outros grandes compradores que se dirigem à lota e depois 

vendem o peixe aos consumidores finais. 

(Como vai a empresa transportar os seus produtos até aos mercados? Quem os vai transportar? Como vão embalados? Como vai evitar que se 

estraguem? Quanto custam os transportes? Como é que o dinheiro vai melhorar este processo? Caso a empresa já tenha iniciado actividade 

em anos anteriores, compare a situação actual com a situação esperada depois do crédito)

O barco atraca junto da lota e descarrega o peixe, que depois de controlado (para determinar se a captura é legal) e dividido por tamanhos é 

leiloado em lota ao melhor preço.

5.1.6. Como é que a empresa compete e/ou vai competir com os seus concorrentes?

(Em que áreas a sua empresa é melhor que os concorrentes? O que é que faz de diferente dos outros? Tem melhores preços? Tem produtos 

com mais qualidade? Como é que a empresa aproveita essas vantagens? Caso a empresa já tenha actividade, compare a situação actual com a 

situação esperada depois do crédito)

Como o peixe é todo leiloado em lota ao mesmo preço, os nossos pontos fortes dizem respeito às quantidades capturadas e a uma boa gestão 

dos custos. Quanto às quantidades, o barco usa equipamento de navegação e sonar para encontar cardumes que outras embarcações não 

têm.
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FICHA DE NEGÓCIO "PROJOVEM"

- ANEXO -

5.2. Recursos a Adquirir

5.2.1. Onde vai operar o seu negócio?

O objetivo deste investimento é comprar um barco em tudo igual ao que já temos e descrevemos em 4.1.1. e equipá-lo com o mesmo 

equipamento. Este também ficará atracado no porto de Lobito.

Nota: Garanta que os investimentos e respectivos valores estão de acordo os preenchidos em 1.2.

(Preencher apenas se estiver prevista alguma mudança face a 4.1.1.. Morada(s). 

Pecuária: Qual a dimensão do(s) terreno(s)? Que vegetação existe nesses terrenos?

Pescas: Se tem barco, onde é que ele costuma estar atracado? Quais as principais características do barco?

Aquacultura: Qual a dimensão dos tanques? Onde estão localizados?

Se possível, incluir provas em anexo, ex.: fotografias, escrituras, contratos, etc.)

Todos os nossos fornecedores são nacionais. O barco de pesca a comprar é usado e será comprado à Pescas Araújo (NIF: 213 141 513), que 

também é um empresa nacional. No entanto, a AnGás vende combustível refinado fora do país e os principais equipamentos de electrónicos e 

materiais de pesca que vamos comprar à NautiPlus (NIF: 213 142 534) são fabricados fora de Angola, nos Estados Unidos.

5.1.7. A empresa utiliza e/ou vai utilizar matérias-primas e equipamentos que sejam produzidos fora de Angola?

(Das matérias-primas e equipamentos comprados, quais é que são produzidos fora de Angola? A quem os vai comprar? Em 2016, quanto 

gastou com estes produtos?  (Kz) Caso a empresa já tenha actividade, compare a situação actual com a situação esperada depois do crédito. Se 

tem um distribuidor que lhe consegue assegurar a venda destes produtos, inclua provas em anexo, p.ex.: uma carta promissória)
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Sim, durante todo o ano Ainda não tenho autorização para usar o terreno

Sim, durante parte do ano Sim, tenho um contrato

Não Sim, o espaço é da empresa

Ainda não há estradas construídas Não são necessárias licenças

Há estradas em terra batida Não tenho as licenças

Há estradas em asfalto x Tenho as licenças necessárias x

Meios de Armazenamento (caixotes, paletes, etc.)

Máquinas (balança, tosquiadora eléctrica, etc.) 

1

Viaturas e Barcos (carrinha, camião, etc. (marca, modelo, ano)

3 500 000                                  3 500 000             

5.2.4. Como são os acessos até ao mercado 

mais próximo?

Sonar Furuno CH 250 10.4'' 1

TOTAL 20 000 000           

Barco de Pesca 11.9m 1 20 000 000                                20 000 000           

TOTAL 3 885 000             

Descrição Quantidades Preço Total

GPS 350 000                                     350 000                

VHF 1 35 000                                       35 000                   

Descrição Quantidades Preço Total

TOTAL

5.2.2. Pecuária: A vegetação dos terrenos é suficiente para alimentar 

os animais?

5.2.3. Pecuária: A empresa já tem autorização para usar os terrenos 

onde pensa desenvolver o negócio?

5.2.5. A empresa tem as licenças necessárias para a actividade?

5.2.6. Que máquinas, viaturas, ferramentas ou outros equipamentos vai adquirir? 

(Descrição dos bens, quantidades e preços. Se possível, incluir provas em anexo, ex.: fotografias, faturas, etc.)

Descrição Quantidades Preço Total
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Animais (vacas, porcos, etc.)

Ferramentas (rede, balde, etc.)

Outros

TOTAL

Descrição Quantidades Preço Total

Rede de cerco 1 20 000                                       20 000                   

TOTAL

TOTAL

Descrição Quantidades Preço Total

Descrição Quantidades Preço Total

Nota: Se tiver mais informação sobre o seu negócio, partilhe. Ajuda a candidatura se forem apresentadas faturas de fornecedores, notas de 

encomenda, etc..
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Folhas em Branco

Use estas folhas para continuar a responder a alguma pergunta se terminar o espaço de resposta. Não se esqueça de indicar claramente nesta 

folha o número da pergunta a que cada resposta diz respeito.
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Use estas folhas para continuar a responder a alguma pergunta se terminar o espaço de resposta. Não se esqueça de indicar claramente nesta 

folha o número da pergunta a que cada resposta diz respeito.
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0. Guia de Preenchimento - Ficha Principal

Notas gerais

Esta Ficha de Negócio é obrigatória para todas as candidaturas ao crédito "ProJovem".

Esta Ficha de Negócio pode ser preenchida no computador (em formato digital), ou à mão. Prefere-se no entanto que seja preenchida 

no computador, de forma a assegurar um tratamento mais rápido da candidatura.

Se em algum momento não tiver espaço suficiente para completar a sua resposta (p.ex., se existirem muitos tipos de trabalhador a 

que se quer referir em 1.3.3), deverá utilizar as folhas brancas adicionais disponibilizadas neste anexo, identificando claramente a 

pergunta em causa e detalhado depois a respectiva resposta.

1.1. Identificação Sumária do Pedido

1.1.1. Preencher com o nome oficial da Empresa, como está no Alvará de Actividade Económica (ou documento comprovativo do 

pedido de Alvará de Actividade Económica).

1.1.2. Preencher com valor do crédito a pedir, em Kwanzas, (p.ex., "1.000.000" corresponde a um pedido de Kz 1 milhão). Atenção: 

Existe um limite de Kz 40 milhões por crédito e são exigidas garantias dependendo dos montantes solicitados (ver Capítulo 3. 

Garantias).

1.1.3. Preencher com indicação do período de carência que quer (até 24 meses), usando unidades em meses (p.ex., "12" corresponde 

a 12 meses de período de carência).

1.1.4. Preencher com indicação do período de reembolso que quer (até 60 meses), usando unidades em meses (p.ex., "24" 

corresponde a 24 meses de período de reembolso).

1.1.5. Preencher com sector de actividade da empresa, de igual forma ao presente no Alvará de Actividade Económica.

1.1.6. Preencher com o código de actividade económica (CAE) como está no Alvará de Actividade Económica (ou documento 

comprovativo do pedido de Alvará de Actividade Económica).

1.1.7. Descrever o objectivo do pedido de financiamento e como é que o projecto irá gerar dinheiro suficiente para devolver o 

dinheiro ao banco. A resposta deverá incluir uma breve descrição da forma como o funcionamento da empresa será afectado pelo 

crédito. Concretamente, onde é que a empresa opera e como/se esses espaços vão ser transformados; quais os principais 

equipamentos que a empresa tem; que alterações vão ser feitas à forma como a empresa produz e/ou comercializa os seus produtos 

ou serviços após o crédito; como chega a empresa aos seus clientes e consumidores finais; como é e como vai mudar a forma como a 

empresa obtém os produtos e serviços necessários à sua actividade; quem são e vão ser os clientes da empresa;  o que é que a 

empresa consegue fazer excepcionalmente melhor ou mais barato que os seus concorrentes e como é que esta aproveita essa 

vantagem; e se a empresa consome ou comercializa bens fabricados fora de Angola.

O objectivo desta resposta é resumir as principais informações do pedido de crédito, tanto no que diz respeito ao estado actual da 

empresa, como aos seus planos para o futuro. O preenchimento detalhado desta secção é especialmente importante para os 

candidatos que decidem não preencher qualquer anexo.
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1.2. Plano de Investimento

1.2.1. Preencher a tabela com os investimentos a realizar com o crédito. Indicar o preço/custo e quantidades, e colocar na última 

coluna ("Valor do Investimento") o valor total de cada investimento. A listagem dos investimentos deverá ser o mais específica 

possível (p.ex., marcas, modelos, dimensões físicas). Os valores deverão ser preenchidos em Kwanzas e unidades (p.ex., "1.000.000" 

corresponde a Kz 1 milhão). Investimentos que custem menos que Kz 100.000 somando todas as unidades a comprar, poderão ser 

agrupados no campo "Outros". Neste campo dever ser apenas colocado o valor total dos investimentos em Kwanzas. O valor pedido 

como fundo de maneio deverá também ser agrupado na respectiva linha, onde deverá ser apenas colocado o valor total em Kwanzas.

1.3. Vendas e Custos

1.3.1. Preencher a tabela com os principais produtos ou serviços vendidos no último ano pelo seu negócio, as quantidades vendidas 

de cada e o valor total das vendas. Para calcular os valores das vendas anuais após a recepção do crédito, deverá indicar quanto 

espera que sejam as suas vendas anuais para cada produto ou serviço quando o negócio já estiver montado (p.ex., se espera demorar 

2 anos a conseguir montar o seu negócio, deverá considerar as vendas esperadas após esses 2 anos). Caso a empresa ainda não tenha 

actividade, só precisa de preencher a secção da tabela das vendas anuais após o crédito. Os produtos ou serviços de menor relevância 

(com menos de Kz 100.000 de vendas anuais) poderão ser agrupados em "Outros", colocando apenas o valor total das vendas em 

Kwanzas.

1.3.2 Preencher a tabela com os principais custos do seu negócio, as quantidades de cada tipo de custo, os seus preços e o valor total. 

Para calcular os valores dos custos anuais após o crédito, deverá indicar quanto espera que sejam os seus custos anuais para tipo de 

custo quando o negócio já estiver montado (p.ex., se espera demorar 2 anos a conseguir montar o seu negócio, deverá considerar os 

valores de custos esperados após esses 2 anos). Caso a empresa ainda não tenha actividade, só precisa de preencher a secção da 

tabela dos custos anuais após o crédito. Na linha de "Custos com trabalhadores" deverá preencher o total dos custos relacionados 

com pessoal (esta informação será detalhada na secção 1.3.3.). Os custos de menor relevância (com menos de Kz 100.000 de custos 

anuais), poderão ser agrupados em "Outros", colocando apenas o valor total dos custos em Kwanzas.

1.3.3. Preencher com detalhes dos trabalhadores empregados e respectivos custos. Deverá preencher as funções existentes no 

negócio (p.ex., gerentes, operários, vendedores, secretários, etc.) e, para cada função, o número de trabalhadores empregados, o 

custo médio por trabalhador e o respectivo total. O total dos custos com trabalhadores desta secção deve coincidir com o total da 

linha "Custos com trabalhadores" da secção 1.3.2.).

2.1. Identificação da Empresa

2.1.1. Preencher com o nome oficial da Empresa, como está no Alvará de Actividade Económica (ou documento comprovativo do 

pedido de Alvará de Actividade Económica).

2.1.2. Preencher com o código do registo comercial, como está no Alvará de Actividade Económica (ou documento comprovativo do 

pedido de Alvará de Actividade Económica).

2.1.3. Preencher com o número de identificação fiscal da empresa.

2.1.4. Preencher com o número do certificado de micro, pequena ou média empresa (MPME) do Instituto Nacional de Apoio às Micro, 

Pequenas e Médias Empresas (INAPEM).

2.1.5. Preencher a resposta correcta com uma cruz, de acordo com o certificado do INAPEM.

2.1.6. Preencher com morada completa da empresa, como está no Alvará de Actividade Económica (ou documento comprovativo do 

pedido de Alvará de Actividade Económica).

2.1.7. Preencher com município da empresa, como está no Alvará de Actividade Económica (ou documento comprovativo do pedido 

de Alvará de Actividade Económica).
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2.1.8. Preencher com província da empresa, como está no Alvará de Actividade Económica (ou documento comprovativo do pedido de 

Alvará de Actividade Económica).

2.1.9. Preencher com contacto de telefone ou telemóvel da empresa. Usar o contacto principal da empresa.

2.1.10. Preencher com contacto de e-mail da empresa, se disponível.

2.2. Distribuição do Capital Social

2.2.1. Preencher com os nomes dos sócios da empresa, o número de acções/quotas de cada sócio da empresa e a percentagem das 

acções/quotas totais detidas por cada sócio. Utilizar os nomes dos sócios tal como constam dos respectivos Bilhetes de Identidade.

2.3. Identificação do(s) Sócio(s) e Colaboradores Qualificados

Não é necessário identificar os colaboradores qualificados se são os sócios têm formação e experiência técnico-profissional e de 

gestão. No entanto, estes devem conseguir mostar a sua formação e experiência através de certificados, contratos, recibos de 

vencimento e outros elementos de prova.

2.3.1. Preencher com o nome do sócio ou colaborador qualificado, como está no Bilhete de Identidade.

2.3.2. Preencher com número do Bilhete de Identidade.

2.3.3. Preencher data de nascimento, no formato (DD/MM/AAAA). Ou seja, Dia/Mês/Ano.

2.3.4. Preencher com o número de identificação fiscal da empresa.

2.3.5. Preencher com uma cruz na primeira opção se a pessoa identificada for um sócio, na segunda opção se for um trabalhador 

qualificado, com em ambas as opções se for um sócio da empresa com trabalho activo e qualificado na empresa.

2.3.6. Preencher com descrição da experiência e/ou formação técnico-profissional na área de negócio da empresa. Devem ser 

mencionados cursos frequentados e experiência na empresa em questão e experiência em outras empresas. Anexar ao processo os 

respectivos diplomas, recibos de vencimento, contratratos de trabalho ou outros elementos de prova, sempre que possível. 

2.3.7. Preencher com descrição da experiência e/ou formação de gestão do negócio. Devem ser mencionados cursos frequentados 

(anexar ao processo os respectivos diplomas, sempre que possível) e experiências de gestão (quer na empresa em questão ou em 

outras empresas). Anexar ao processo os respectivos diplomas, recibos de vencimento, contratratos de trabalho ou outros elementos 

de prova, sempre que possível.

3.1. Garantias Mínimas

Nota: Esta secção deverá ser preenchida de acordo com o montante de crédito pedido na secção 1.1.2. (p.ex., se preencheu a secção 

1.1.2. com Kz 7 milhões, deverá preencher apenas a secção 3.1.2., deixado em branco as secções 3.1.1. e 3.1.3.).

3.1.1. Preencher com uma cruz em como aceita dar como garantia cada um dos items (Fiança dos sócios ou avalista e Consignação de 

receitas).

3.1.2. Preencher com uma cruz os items que pretende dar como garantia. A garantia de Fiança dos Sócios e de Consignação de 

Receitas é obrigatória para obtenção do crédito. Poderá optar por dar como garantia uma Procuração Irrevogável OU Penhor de 

equipamentos.

3.1.3. Preencher com uma cruz em como aceita dar como garantia cada um dos items (Hipoteca de Imóvel e Procuração Irrevogável).
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3.2. Garantias Adicionais

Nota: Esta secção deverá ser preenchida se pretender dar garantias adicionais àquelas presentes na secção 3.1. Garantias Mínimas. 

Garantias adicionais não são obrigatórias mas podem ajudar a sua candidatura.

3.2.1. Preencher se tiver bens imóveis que queira dar como garantia para o empréstimo (p.ex.: casa, fábrica, loja, terreno, armazém). 

Deverá indicar qual o imóvel que pretende dar como garantia, se tem ou não uma avaliação independente realizada (Sim/Não) e qual 

o valor do imóvel. Caso tenha avaliação independente, deve colocar o valor correspondente dessa avaliação.

3.2.2. Preencher se tiver bens móveis que queira dar como garantia para o empréstimo (p.ex.: carro, máquina industrial, tractor). 

Deverá indicar qual o bem móvel que pretende dar como garantia, se tem ou não uma avaliação independente realizada (Sim/Não) e 

qual o valor do bem. Caso tenha avaliação independente, deve colocar o valor correspondente dessa avaliação.
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0. Guia de Preenchimento - Anexo Pecuária e Pescas

Notas gerais

O preenchimento deste Anexo é obrigatório para candidaturas com montante de crédito superior a Kz 10 milhões para negócios no 

sector da Indústria. É também opcional para candidaturas com montante de crédito inferior a Kz 10 milhões do mesmo sector. Este 

anexo não deverá ser preenchido por candidatos com negócios em outros sectores.

Esta Ficha de Negócio pode ser preenchida no computador (em formato digital), ou à mão. Prefere-se no entanto que seja 

preenchida no computador, de forma a assegurar um tratamento mais rápido da candidatura.

Se não tiver espaço suficiente para completar a sua resposta (p.ex., se existirem muitos tipos de cliente a que se queira referir em 

5.1.4), deverá utilizar as folhas brancas adicionais disponíveis neste anexo, identificando claramente a pergunta em causa e 

detalhando depois a resposta.

Esta ficha aplica-se aos seguintes negócios: produção animal (bovino, caprino, ovino, suíno e aves), aquacultura e pesca artesanal.

4.1. Recursos Disponíveis

Nota: Esta secção só deverá ser preenchida por negócios que tenham tido actividade em anos anteriores. Se o negócio ainda não 

tem actividade, deverá passar para a seccção 5.1. Descrição do Projecto

4.1.1. Preencher com a morada do local onde a empresa desenvolve a sua actividade. Caso a empresa esteja presente em vários 

locais, devem ser indicadas todas as moradas, indicando também a função da respectiva localização (p.ex. escritórios, armazém, loja, 

etc.). Para negócios de produção animal, indicar a dimensão de cada terreno e a vegetação que neles existe existe (tipo, quantidades 

e se são próprios para alimentação animal). Para negócios de pesca artesanal, se tiver barco, indicar para cada um onde é que este 

costuma estar atracado e descrever as principais características do mesmo (dimensões, motores, etc.). Para negócios de aquacultura, 

indicar as dimensões dos tanques e/ou das outras estruturas em terra, no mar, em lagos ou em rios.

4.1.2. Preencher com a descrição e quantidades de cada equipamento utilizado pelo negócio actual, arrumados nos grupos 

apresentados (Meios de Armazenamento, Máquinas, Viaturas e Barcos, Animais, Ferramentas e Outros). A descrição do 

equipamento deverá permitir a identificação do equipamento (p.ex., marca, modelos, dimensões físicas, etc.). 

Os equipamentos que tenham um valor total inferior a Kz 100.000 podem ser agrupados (p.ex., "Materiais de Escritório" poderá ser 

incluído na seccção "Outros" com quantidade "1", agrupando mesas, caixotes do lixo, agrafadores, etc.).

5.1. Descrição do Projecto

5.1.1. Preencher com a descrição de como a empresa cria e/ou captura os animais que vende aos seus clientes. A descrição deverá 

detalhar se há épocas em que cria, ou captura mais animais; quanto espera produzir criar ou capturar de cada espécie animal e 

quanto espera obter de cada produto de origem animal (p.ex., carne, ovos, pele, lã, gordura, etc.). Deverá descrever o processo de 

criação e/ou captura usado (p.ex., técnicas utilizadas, máquinas usadas, trabalhadores, etc.) por produto. Deverá também explicar 

quais os principais riscos associados a cada produto e como minimiza esses mesmos riscos. Finalmente, deverá explicar como é que 

o empréstimo irá permitir melhorar os processos actualmente postos em prática (apenas se a empresa já tiver actividade passada).
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5.1.2. Preencher com a descrição detalhada de como a empresa espera gerar mais dinheiro, explicando quais os planos a seguir 

(p.ex., aumentar o número de cabeças de gado, aumentar a produtividade comprando melhores rações, reduzir os custos 

comprando mais terrenos onde os animais podem pastar, etc.). Deve explicar de forma clara como é que a aplicação do crédito 

permite que os planos se concretizem. Se a empresa não tiver actividade passada, deverá responder à pergunta apenas tendo em 

conta aquilo que é esperado acontecer depois do crédito.

5.1.3. Preencher com a descrição de como a empresa compra e/ou espera comprar os produtos e matérias-primas que utiliza na 

actividade (p. ex. rações, iscos, combustível, etc.). A descrição deverá detalhar os produtos e matérias-primas que compra ou vai 

comprar, os seus fornecedores, as quantidades. Indique no campo de texto se o pagamento é feito a pronto ou a prazo e como é 

que o produto é armazenado. Deverá também ser explicado como é que o crédito vai melhorar as compras da empresa (p. ex. 

comprar mais barato grandes quantidades, comprar produtos de qualidade diferente).

5.1.4. Preencher com descrição dos clientes actuais e esperados no futuro. A descrição deverá conter informação sobre que compras 

cada tipo de clientes costuma efectuar. Se existirem ou forem esperadas diferenças significativas nos clientes servidos ou no número 

de encomendas ao longo do ano, podem descrever-se essas variações. Indicar também se a empresa tem actualmente e/ou espera 

vir a ter clientes fora de Angola. 

5.1.5. Preencher com a descrição dos meios que a empresa usa actualmente e espera usar para fazer chegar os seus produtos até 

aos clientes ou consumidores finais. Deve detalhar como são embalados e preparados os produtos para transporte; se os produtos 

acabados seguem para um distribuidor ou são vendidos diretamente; se o transporte é feito pelos clientes, pela empresa, ou com a 

ajuda de empresas de transporte e logística; quanto custa esse transporte; e como é que o crédito poderá ajudar a empresa a 

melhorar a forma como chega aos seus clientes. Devem também ser dadas informações de como a empresa espera dar a conhecer 

os seus produtos aos clientes (p.ex., anúncios publicitários).

5.1.6. Preencher com a descrição de como a empresa age e/ou espera agir no mercado com os seus concorrentes. Esta descrição 

deve identificar os maiores concorrentes do seu negócio, quais as vantagens do seu negócio em comparação com esses 

concorrentes, e como é que espera utilizar essas vantagens para conseguir superá-los. O objectivo é dar a conhecer o que a empresa 

é excecional a fazer entre os seus concorrentes e a forma como a empresa vai aproveitar essas vantagens para gerar mais dinheiro.

5.1.7. Preencher com informação relativa à compra de matérias-primas ou equipamentos produzidos fora de Angola. Deverá indicar 

quais das matérias primas e equipamentos a comprar são produzidos fora de Angola (p. ex. rações, iscos, combustível, etc.) e quais 

são os seus fornecedores. Deverá também indicar quanto gastou nessas matérias-primas/equipamentos em 2016.

5.2. Recursos a Adquirir

5.2.1. Preencher com informações relativas à localização e características do espaço onde pretende situar o seu negócio. Se 

pretende utilizar os mesmos espaços já descritos na seccção 4.1.1., deverá escrever "ver resposta 4.1.1.".  Se o projecto de 

investimento inclui a compra ou o arrendamento de uma loja ou armazém, ou obras de construção ou remodelação de espaços, 

deverá também fornecer detalhes sobre os espaços, as obras a realizar e os custos associados. Se possível, incluir sempre provas em 

anexo, ex.: fotografias, escrituras, contratos de água e luz, contratos de arrendamento, etc..
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5.2.2. Preencher apenas nos negócios de pecuária. Preencher com uma cruz a opção mais próxima da situação esperada do seu 

negócio. Se tiver vários espaços deve identificar cada espaço e indicar a opção que se aproxima mais da esperada.

5.2.3. Preencher apenas nos negócios de pecuária. Preencher com uma cruz a opção mais próxima da situação esperada do seu 

negócio. Se tiver vários espaços deve identificar cada espaço e indicar a opção que se aproxima mais da esperada.

5.2.4. Preencher com uma cruz a opção mais próxima da situação esperada do seu negócio. Se tiver vários espaços deve utilizar as 

folhas em branco do Anexo, identificando o número da questão e indicando a resposta que mais se aproxima do esperado. Para 

efeitos desta pergunta considere o caminho entre o espaço e a principal estrada da localidade. Se não houver acessos por estrada 

selecione a primeira opção. Se alguma parte do caminho se fizer por terra batida, selecione a segunda opção. Se todo o caminho se 

fizer por asfalto, selecione a terceira opção.

5.2.5. Preencher com uma cruz a opção mais próxima da situação esperada do seu negócio. Se tiver vários espaços deve identificar 

cada espaço e indicar a opção que se aproxima mais da esperada.  Todos os negócios precisam de alvará antes de começar. Podem 

também ser necessárias outras licenças. Para saber quais as licenças de que necessita contacte o Minsitério da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, caso esteja a desenvolver um negócio de pecuária, ou o Ministério das Pescas, caso esteja a desenvolver um 

projecto de pesca artesanal ou aquacultura.

5.2.6. Preencher com a descrição e quantidades de cada equipamento que espera adquirir, juntando-os aos grupos apresentados 

(Meios de Armazenamento, Máquinas, Viaturas e Barcos, Animais, Ferramentas e Outros). A descrição do equipamento deverá ser 

específica, mencionando as suas características (p.ex., marca, modelos, dimensões físicas, etc). 

Os equipamentos que tenham um valor total inferior a Kz 100.000 podem ser agrupados (p.ex., "Materiais de Escritório" poderá ser 

incluído na seccção "Outros" com quantidade "1", agrupando mesas, caixotes do lixo, agrafadores, etc.). 
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