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O Tema que venho aqui 
apresentar é;

O que é o Cooperativismo



O cooperativismo é uma associação autónoma de
pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer
aspirações e necessidades económicas, sociais e culturais
comuns, por meio de uma empresa de propriedade
coletiva e democraticamente gerida.

As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda mútua e
responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e
solidariedade.



Os princípios do cooperativismo e suas vantagens são:

1º Adesão voluntária e livre - Um modelo para todos.

2º Gestão democrática - Todos têm os mesmos poderes.

3º Participação económica dos membros - Todos são 
donos. ...

4º Autonomia e independência - Todos têm autonomia de 
decisão.



Na tradição dos seus fundadores, os membros das
cooperativas acreditam nos valores éticos da
honestidade, transparência, responsabilidade social e
preocupação pelo seu semelhante.



1ª Cooperativa Polivalente 
Agrícola em Angola.

COOPERAGRO, R.L.





A Cooperativa Agro-Pecuária Polivalente COOPERAGRO,R.L, 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.



As principais Empresas associadas na 
COOPERAGRO são: 



A Cooperagro dispõe de uma loja de insumos no
Município do Lucala – Província do Cuanza Norte,
designada por “loja do agricultor Cooperagro”
na qual se propõe dar resposta a todo tipo de
solicitação tendo em conta as necessidades de
insumos agrícolas, equipamentos e ferramentas
agrícolas, máquinas e tratores, linha de produtos
veterinários, sistemas de rega por pivot, sementes,
plantas, adubos e fertilizantes bem como defensivos
agrícolas.

1ª Loja do Agricultor







Principais Actividades da Cooperagro
 Serviços de Derruba e desmatação de áreas agrícolas.

 Construção de Barragens e charcas Agrícolas.

 Fornecimento e Montagem de sistema de Irrigação Pivot.

 Execução de Projetos Agrícolas tipo “Chave-na-mão”

 Serviços de terraplanagens em estradas rurais.

 Serviços de mecanização de terras completo.

 Comercialização de equipamentos e tractores Agrícolas.

 Comercializaçao de todos os Insumos para Agricultura.





Principais Obras Realizadas



Mercado Abastecedor Grossista “MAG”

A COOPERAGRO, tendo como principal objectivo ir ao
encontro das necessidades dos seus produtores e
Sócios-Beneficiários, nomeadamente as famílias
camponesas da Província do Cuanza Norte, realizou
mais um investimento com a inauguração no passado
dia 10 de Agosto de 2019, nas suas instalações sitas no
Município do Lucala, a 32 km da cidade de N´Dalatando
um Mercador abastecedor rural, denominado por
“MAG – Mercado Abastecedor Grossita”,





Como se tornar  “Sócio-Beneficiário” 

Os produtores, associações
d e c a m p o n e s e s e
empresários, pode adquirir
u m c a r t ã o d e “ s ó c i o -
b e n e f i c i á r i o ” p e l o
pagamento de uma jóia
anual de Akz. 40.000,00



A Cooperativa está disponível para receber novos sócios 
beneficiários os quais irão beneficiar de:

Descontos comerciais em todos os produtos na loja-1, 
acumulados em cartão durante um ano de validade.

 Assistência Técnica através dos Engs. Agrónomos 
disponíveis na Cooperativa para o efeito.

Serviços de Mecanização com tractores própros.

 Compra de toda a produção das familias camponesas 
para comercialização no nosso mercado rural  “MAG”



A Cooperativa pretende trabalhar junto dos programas
do Governo (PRODESI), PAC, etc, que visam o fomento
da produção Nacional, aumento das exportações e
diminuição das importações.

Criar uma base sólida e contribuir para o crescimento
do sector agrário, junto de instituições financeiras de
créditos e seguros agrícolas, disponibilizar uma brigada
de mecanização pesada ou ligeira dentro do programa
Nacional de Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura e Florestas.

“Juntos Somos Mais Fortes” PR. João Lourenço – 2018



MUITO  OBRIGADO
E

BOM SUCESSO A TODOS



Henrique Simões
Presidente da COOPERAGRO, R.L. 

Munícipio do Lucala – Província do Cuanza Norte


