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I ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
1. Definições 

Os termos, expressões e abreviaturas a seguir indicados terão o significado que para cada um deles 
adiante se refere, salvo se outro resultar clara e univocamente do contexto do presente Guia: 

1.1. Alteração das Metas Físicas – consiste nas modificações aos quantitativos físicos – ampliações ou 
reduções – de obras, serviços, materiais e equipamentos, em relação aos itens de investimento 
aprovados, e aos benefícios sociais deles decorrentes, preservado o objectivo contratual original e a 
funcionalidade do Projecto. 

1.2. Amortização Financeira – é a operação financeira que consiste no reembolso total ou parcial de 
um empréstimo. O plano de amortização estipula o montante de prestações periódicas (mensalidades, 
trimestralidades e anuidades). 

1.3. Análise de Risco – é a análise a efectuar pelo Banco Agente, focalizada nos riscos a que um 
determinado Projecto possa estar exposto. 

1.4. Banco Agente – é a instituição bancária cuja actividade, no âmbito do protocolo celebrado com o 
Fundo do Projecto Coca-Cola, consiste em financiar projectos económicos (Industriais, agrícolas, 
comerciais e de serviços) ao abrigo de uma linha de crédito.  

1.5. Candidato (s) – as entidades – pessoas singulares, sociedades comerciais, associações e fundações, 
entidades públicas e privadas associadas em consórcio, associação em participação ou parceria que 
preencham os requisitos previstos no Regulamento para a apresentação de um Projecto a um Banco 
Agente. 

1.6. Contrato de Financiamento – contrato pelo qual o Banco Agente (mutuante) empresta dinheiro a 
um Promotor (mutuário), que fica obrigado a restituir o valor do empréstimo, acrescido dos juros 
fixados. 

1.7. FPCC - é o Fundo do Projecto Coca-Cola.  

1.8. Projectos – são os projectos de cariz económico que poderão beneficiar de financiamento ao 
abrigo do disposto no Regulamento e que comportam as seguintes fases: 

 

 fase de definição – fase inicial de um Projecto em que ocorre a identificação da necessidade a 
ser resolvida e a sua estruturação; 

 fase de planeamento – trata da identificação e selecção das melhores estratégias materiais, 
humanas e financeiras para que um Projecto seja abordado adequadamente; 

 fase de financiamento – fase da procura e obtenção (incluindo a negociação e celebração do 
contrato e a prestação das garantias exigidas) dos financiamentos necessários para a execução 
do Projecto; 

 fase de execução fase em que inicia o processo de desembolso e se implementa o que foi 
planeado, o que implica a execução das medidas, trabalhos e serviços e a realização das 
despesas do Projecto; 
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 fase de controlo – ocorre em paralelo às fases de planeamento e execução do Projecto e 
traduz-se no acompanhamento e controlo das tarefas previstas e executadas, de forma a 
permitir acções correctivas e preventivas, e visa a minimização de quaisquer eventuais 
impactos negativos resultantes de imprevistos;  

 fase de finalização – fase em que cessa a relação contratual entre o mutuário e o mutuante, 
por liquidação total do valor do financiamento, onde ocorre uma avaliação desta relação para 
decisões futuras. 

1.9. Pari Passu – Direitos iguais de pagamento a favor do FPCC e do Banco Agente 

1.10. Protocolo(s) – são os instrumentos contratuais a celebrar entre o FPCC e cada um dos Bancos 
Agentes, nos quais se estabelecerão os termos e condições em que cada Banco Agente poderá 
disponibilizar fundos para o financiamento de Projectos Económicos e Sociais; 

1.11. Promotores – são os Candidatos, seleccionados de acordo com o disposto no Protocolo celebrado 
entre o FPCC e o Banco Agente, cujos Projectos hajam sido aprovados para financiamentos do FPCC. 

1.12. Risco de Crédito ou Risco de Incumprimento – é a possibilidade de o Promotor não ter 
capacidade financeira para pagar os juros e/ou o capital em dívida, na data e no montante contratado 
com o Banco Agente. 

 
 
2. Objectivos 
 
2.1. O presente Guia destina-se a estabelecer as regras gerais a que devem obedecer as relações entre 
o FPCC e os Bancos Agentes e que orientem o financiamento de Projectos de desenvolvimento 
económico e social na província do Bengo. 
 
2.2. Constituem objectivos do FPCC contribuir activamente para o desenvolvimento económico e social 
da Província do Bengo, promovendo a efectiva melhoria das condições de vida da sua população, 
através da disponibilização de financiamentos destinados à promoção de projectos económicos e 
sociais, nos termos estabelecidos no presente Regulamento. 
 
2.3. Para a execução do presente Guia deverão ser celebrados entre o FPCC e cada um dos Bancos 
Agentes Protocolos nos quais se definam as condições concretas em que os referidos Bancos Agentes 
poderão financiar Projectos de interesse económico na província do Bengo do presente Guia e das 
restantes disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

 
 
 
3. Áreas de Actividade 

 
Os apoios e incentivos a conceder através dos meios disponibilizados pelo FPCC destinam-se a financiar 
actividades em todas as áreas dos sectores, primário, secundário e terciário da economia, com 
prioridade para os Projectos que dinamizem os sectores de actividade estratégicos para o 
desenvolvimento sustentado, a diversificação de actividades económicas, o aumento do emprego e a 
melhoria das condições de vida da população da província do Bengo. 
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4. Relações a estabelecer com o Banco Agente 
 
4.1. O Protocolo a celebrar com o Banco Agente deve prever, nomeadamente:  

 
a) O papel do Banco Agente em matéria de recepção de pedidos de financiamento e de realização 

dos estudos de viabilidade técnica, financeira e legal; 
b) O papel do FPCC em matéria de aprovação e acompanhamento da execução dos Projectos, 

após apreciação e parecer do Banco Agente; 
c) O acompanhamento da execução física dos Projectos pelo FPCC; 
d) O acompanhamento da execução financeira dos Projectos pelo Banco Agente, bem como dos 

respectivos reembolsos; 
e) A partilha do risco de crédito entre o FPCC e o Banco Agente. 

 
4.2. As relações com o Banco Agente podem revestir diferentes formas, entre os quais a domiciliação 
de valores a prazo, como suporte de linhas de crédito, para financiamento de Projectos nos termos que 
vierem a ser acordados com o Banco Agente. 
 
 
4.3. No quadro do presente Guia, compete especialmente ao Banco Agente: 
 

a) Definir e divulgar os procedimentos operacionais para a utilização de recursos financeiros 
associados às Linhas de crédito FPCC e para apoiar o desenvolvimento da região do Projecto, 
zelando pela sua correcta aplicação; 

 
b) Seleccionar, conjuntamente com o FPCC, empresas de prestação de serviços que assegurem 

com eficácia e eficiência a elaboração de projectos técnicos de engenharia, estudos de 
viabilidade, formação de Promotores, bem como a fiscalização da execução de projectos e de 
gestão de projectos; 

 
c) Prestar assistência e apoio técnico aos Candidatos no estudo e preparação de projectos 

económicos; 
 

d) Proceder à análise dos pedidos de financiamento, o que compreende a realização dos 
procedimentos necessários ao enquadramento e selecção das propostas; 

 
e) Aprovar, em conjunto com o FPCC, os valores referentes ao financiamento conjunto do 

Projecto, incluindo os financiamentos disponibilizados por terceiros; 
 

f) Proceder à análise da concessão de créditos, que inclui a análise técnica de engenharia, de 
viabilidade económica do Projecto, a análise legal, análise de risco de crédito, com realce para a 
capacidade de pagamento/suficiência das garantias; 

 
g) Responsabilizar-se pelo eventual co-financiamento do projecto, caso o montante global do 

projecto exceda o previsto no Protocolo celebrado, aplicando ao promotor as taxas e comissões 
que considere adequadas no âmbito da sua actividade comercial; 

 
h) Encaminhar a avaliação final do Projecto ao FPCC, responsável pela sua aprovação final; 
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i) Estabelecer as garantias reais e/ou pessoais a exigir no âmbito de cada Projecto, com vista a 

assegurar o efectivo reembolso do empréstimo; 
 

j) Celebrar os Contratos de Financiamento nas condições aprovadas pelo FPCC; 
 

k) Promover acções necessárias ao planeamento, elaboração, implementação, fiscalização e 
acompanhamento do Projecto, na forma aprovada; 

 
l) Acompanhar, controlar e avaliar o desenvolvimento das operações, de maneira a garantir o 

cumprimento dos objectivos contratualmente estabelecidos; 
 

m) Verificar, na periodicidade exigida, a documentação referente ao pedido de desembolso, 
elaborando os pareceres necessários para efectivação da abertura de crédito; 

 
n) Acompanhar e controlar a execução física e financeira do Projecto na fase de desembolso dos 

recursos e até à conclusão dos reembolsos; 
 

o) Analisar os relatórios periódicos encaminhados pelos fiscais e aprovar medidas de correcção; 
 

p) Apresentar, com periodicidade mensal e trimestral, relatórios de gestão (de progresso de 
execução), sintéticos e detalhados, respectivamente, com a finalidade de permitir ao FPCC 
avaliar o desempenho do agenciamento, sobre o acompanhamento das obras e serviços, as 
aberturas de crédito aos Promotores e a execução dos programas e Projectos; 

 
q) Analisar as alterações contratuais solicitadas pelos Promotores e, quando deferidas, 

encaminhá-las ao FPCC para aprovação, manifestando posicionamento técnico da pertinência 
da alteração; 

 
r) Administrar a cobrança das prestações desde o período de carência até à completa 

Amortização Financeira e exercer as actividades de agente fiduciário da operação; 
 

s) Emitir relatórios finais de execução de Projectos, para fins de libertação das garantias prestadas 
e dos seguros contratados. 

 

5. Equipa do Banco Agente 
 

5.1. O Banco Agente indicará uma equipa que se responsabilizará directamente pela execução do 
presente Guia e de todas as obrigações dele decorrentes, equipa esta que será o interlocutor do 
FPCC no seu relacionamento com o Banco Agente. 

 
5.2. A designação da equipa deve ser comunicada ao FPCC após a assinatura do Protocolo celebrado 

entre o FPCC e o Banco Agente num prazo máximo definido no mesmo documento. 
 
6. Actividades de Divulgação e Promoção do Financiamento de Projectos Económicos e Sociais 
 
6.1. O Banco Agente deve promover activamente a utilização das Linhas de Crédito FPCC, através de 

diversos canais de media e no seu próprio website, informando as empresas sobre as 
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oportunidades de financiamento e fazendo referência expressa, em todos os meios utilizados 
para a divulgação das Linhas, ao apoio prestado pelo FPCC. O Banco Agente e o FPCC manterão 
contacto permanente no sentido de analisar e manter, a todo o momento, os níveis de 
divulgação que assegurem a recepção do maior número de candidaturas possível e o 
cumprimento dos objectivos anuais acordados por ambas as partes. 

 
6.2. O Protocolo a estabelecer entre o FPCC e o Banco Agente deverá determinar qual a entidade 

responsável pelos custos com a execução do plano de marketing e de divulgação das actividades 
do FPCC. 

 
6.3. O FPCC e o Banco Agente envidarão esforços no sentido da obtenção de informações sobre os 

detentores de terrenos na província do Bengo, a fim de programarem e realizarem reuniões de 
carácter promocional com os respectivos detentores para divulgação das actividades do FPCC e 
das condições de financiamento dos Projectos. 

 

 

 

 
II CONDIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DE PROJECTOS 

 
 

7. Condições Operacionais (definidas em Protocolo) 
 
7.1 Os pedidos de financiamento são objecto de decisão inicial por parte do Banco Agente tendo 
em consideração a sua política de risco de crédito em vigor. Em caso de recusa da operação, bastará ao 
Banco Agente dar conhecimento da sua decisão ao cliente. 
 
7.2 Após aprovação da operação pelo Banco Agente, este enviará ao FPCC as condições de 
financiamento a apresentar ao promotor bem como todos os elementos de informação que 
suportaram a análise de risco de crédito. O FPCC procederá à análise do enquadramento das operações 
na Linha de Crédito para efeitos de constituição da garantia e da bonificação da taxa de juro. 
 
7.3 O prazo de decisão do FPCC sobre o enquadramento da operação na Linha de Crédito e de 
aprovação da mesma é de 10 dias úteis e deverá incluir: 
 

1. A elegibilidade da operação a que o promotor se candidatou; 

2. A existência de plafond para enquadramento do financiamento solicitado na Linha de Crédito 

“Bengo Investe I” ou “Bengo Investe II” tendo em consideração as dotações disponíveis; 

 
Em caso de não comunicação do FPCC, considera-se a operação tacitamente aprovada, podendo o 
Banco Agente actuar em consequência; nomeadamente como referido no número seguinte. 
 
7.4 No caso de aprovação pelo FPCC, cabe ao Banco Agente proceder à celebração do Contrato ao 
abrigo da Linha com o proponente. A validade desse Contrato requer recolha de assinatura e respectivo  
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compromisso por parte do FPCC, pelo que consiste em obrigação do Banco Agente submeter e remeter 
ao FPCC cópia dos contratos a celebrar, sem os quais não haverá desembolso do crédito. 
 
7.5 As operações aprovadas pelo FPCC deverão ser contratadas com o promotor até 60 dias úteis 
após a data de envio da comunicação ao Banco Agente, findo o qual caduca o compromisso de 
bonificação e emissão de garantia. Este prazo poderá ser prorrogado por 15 dias úteis, mediante 
pedido fundamentado ao FPCC, que será considerado tacitamente aceite se não for recusada a 
pretensão no prazo de 5 dias úteis. 
 
7.6 Os pagamentos de aquisições, serviços ou obras referentes ao processo de implementação dos 
Projectos, em bens de capital fixo e meios circulantes, devem ser, sempre que possível, efectuados 
directamente pelo Banco Agente aos fornecedores dos materiais, equipamentos, serviços ou aos 
empreiteiros. 
 
7.7 A fiscalização dos projectos será assegurada pelo Banco Agente, directamente ou através de 
entidade por si escolhida, de acordo com os procedimentos que tenha em vigor. Desta forma, o Banco 
Agente tem a responsabilidade de monitorizar o cumprimento do cronograma de desenvolvimento do 
projecto de investimento verificando se os elementos entregues pelo promotor são pertinentes e 
caracterizam com rigor o objecto do Contrato de Financiamento, tomando as medidas adequadas e 
comunicando a situação ao FPCC, quando se verifique alguma incompatibilidade.  
 
7.8 No caso de ocorrer qualquer incumprimento, o tratamento do mesmo será da responsabilidade 
do Banco Agente, de acordo com os procedimentos que tenha em vigor, as regras contabilísticas e a 
regulamentação em vigor no País, incluindo nomeadamente: 
 

a) Vencimento de todas as prestações em dívida; 

b) Execução das garantias; 

c) Cobrança coerciva da dívida. 

7.9 Os financiamentos serão enquadrados por ordem de recepção da candidatura sendo relevante 
para o efeito o momento da aceitação do processo de candidatura pelo FPCC (protocolo de recepção). 
 
7.10 O FPCC comunicará ao Banco Agente as datas de início do prazo para a apresentação de 
candidaturas e a data e momento da suspensão de apresentação de candidaturas. 
 
8 Limites do financiamento (definidos em Protocolo) 

 
8.1. O financiamento a conceder pelo Banco Agente aos Promotores através das linhas de crédito FPCC 

não pode ultrapassar o montante equivalente a USD 150.000,00 (Cento e cinquenta mil dólares 
dos Estados Unidos da América) e USD e 1.000.000,00 (um milhão de dólares) caso se tratem de 
operações ao abrigo da Linha “Bengo Investe II” e “Bengo Investe I”, respectivamente.  

 
8.2. O valor do investimento é composto pelas parcelas de custos relativas a todas as fases do Projecto. 
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9 Prazos, Amortizações e Taxas de Juro (definidos em Protocolo) 
 
9.1. O prazo de carência de capital de cada financiamento poderá corresponder até a um período de 18 

(dezoito) e 6 (seis) meses caso se trate de um projecto ao abrigo da “Bengo Investe I” e “Bengo 
Investe II”, respectivamente. 

 
9.2. À taxa de juro, em AKZ, resultante da análise de risco de crédito efectuada pelo Banco Agente será 

aplicada uma bonificação de 5% (Bengo Investe I) ou 10% (Bengo Investe II) a ser paga pelo FPCC 
ao Banco Agente. Caso o empréstimo seja excepcionalmente concedido em USD, a bonificação 
será de 3% (Bengo Investe I), aplicável à taxa de juro em USD. Desta forma, o promotor terá como 
encargo a taxa de juro determinada pela análise de risco de crédito deduzida da bonificação 
concedida pelo FPCC. 

 
9.3. A Taxa de bonificação mencionada no número anterior nunca deverá ser maior do que a taxa 

líquida a cobrar ao promotor do projecto, podendo no entanto, ser menor ou igual a esta. 
 
9.4. O prazo máximo de Amortização Financeira poderá ser de até 7 (sete) ou 5(cinco) anos caso se 

trate de um projecto ao abrigo da “Bengo Investe I” e “Bengo Investe II”, respectivamente. 
 

 
III – PROCESSO DE APRESENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJECTOS ECONÓMICOS  
 
 
10. Apresentação da Candidatura  
 
10.1. O Candidato deverá apresentar a sua candidatura ao Banco Agente, referindo o interesse em 

obter um financiamento ao abrigo dos Protocolos FPCC. 
 
10.2. Em resposta, deve o Banco Agente, caso seja necessário, informar o Candidato sobre os critérios 

de elegibilidade para efeitos de financiamento de Projectos, indicando-lhe a informação e 
documentação que deverão apresentar. Pode o Banco Agente conceder prazo mais longo para 
que complementem os processos de candidatura, desde que os Candidatos comprovem que a 
entrega dos documentos em falta está dependente de emissão ou decisão de outras instituições, 
ficando o processo de candidatura suspenso até que os documentos em falta sejam entregues. 

 
10.3. Só serão aceites como válidas as candidaturas que sejam consideradas habilitadas, nos termos 

dos critérios estabelecidos no Protocolo entre o Banco e o FPCC. 
 
10.4. Adicionalmente, o Banco Agente poderá solicitar ao candidato, por escrito, com protocolo de 

recepção e um acordo de confidencialidade, as informações que permitam ao Banco Agente 
efectuar uma análise completa e tomar uma decisão sobre o crédito. 

 
10.5. O Banco Agente reserva-se o direito de solicitar informações adicionais a quaisquer entidades 

públicas ou privadas, se, cumulativamente, as informações prestadas inicialmente se revelarem 
insuficientes para confirmar a habilitação do Candidato, bem como para a tomada de uma 
decisão de crédito. 
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10.6. Verificada a conformidade com os critérios de habilitação bem como a recepção das informações 
necessárias à tomada de uma decisão do ponto de vista de crédito, o Banco Agente procederá à 
fase de análise. 

 
 
11. Análise e Avaliação do Projecto 
 
11.1. Recebido o Projecto, deve o Banco Agente proceder à sua avaliação técnica, económica, de 

engenharia, financeira e legal, directamente ou através de entidades contratadas para o efeito. 
 
11.2. O Banco Agente reserva-se ao direito de solicitar a reformulação de estudos de viabilidade que 

tenham sido apresentados pelos Candidatos, sempre que constatar não estarem os mesmos de 
acordo com regras tecnicamente aceitáveis e a respectiva análise indicie que os valores 
imputados a custos e receitas de investimento não se suportaram em estudos de mercados reais 
e sustentados por facturas pró – forma.  

 
11.3. Para efeitos de análise e preparação dos Projectos, o Banco Agente poderá contratar 

empresas/consultores especializados para a elaboração e/ou reformulação de Projectos, de 
estudos de viabilidade e para o acompanhamento de Projectos, sendo os respectivos custos 
imputados ao Candidato.  

 
 
12. Obrigações do Promotor 

 
12.1. O Candidato que viu o seu Projecto aprovado assume a posição de Promotor, ficando obrigado a: 

 

a) Abrir e manter uma conta bancária específica, através da qual sejam efectuados, 
exclusivamente, os movimentos relacionados com os recebimentos e os pagamentos 
referentes aos Projectos; 

b) Utilizar os fundos mutuados para os fins exclusivos do Projecto aprovado; 

c) Constituir seguros sobre todos os bens móveis e imóveis adquiridos com o financiamento, no 
quadro do Projecto. 

d) Dispor de contabilidade organizada de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade (POC) e nos 
termos que lhes seja exigido pela lei fiscal e comercial; 

e) Manter actualizada a contabilidade específica do pedido, não sendo admissível, em caso algum, 
um atraso superior a 90 (noventa) dias na sua organização, contados a partir da data do 
primeiro desembolso; 

f) Sempre que solicitado, apresentar cópias dos documentos que integram o processo 
contabilístico (acompanhados dos originais, para sua autenticação) ao Banco Agente ou a 
entidades por este credenciadas para o efeito, sem prejuízo da confidencialidade exigível; 

g) Informar o Banco Agente, por escrito, sobre o local onde o processo se encontra, nos casos em 
que o mesmo não se encontre na sede social da entidade; 

h) Conservar o processo contabilístico pelo prazo de 3 (três) anos a contar da data da decisão, ou 
do pagamento ou restituição, que encerra o pedido; 
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i) Dispor de um sistema que permita, em sede de prestação de contas, a individualização dos 
custos associados ao pedido de financiamento de acordo com as estruturas de rubricas de 
custos aplicáveis, que deve passar pela utilização de um centro de custos por pedido de 
financiamento; 

j) No caso de custos comuns a diferentes pedidos de financiamento, deve ser identificada a chave 
de imputação a cada um deles; 

k) Pautar a realização das despesas por exigentes critérios de razoabilidade, tendo em conta os 
preços de mercado, a relação custo/benefício e o respeito pelos princípios e conceitos 
contabilísticos, critérios de valorimetria e métodos de custeio definidos; 

l) Justificar sempre todas as aquisições de bens e serviços através de factura e recibo ou 
documento equivalente de quitação fiscalmente aceite; 

m) Organizar o arquivo dos documentos de forma a garantir o acesso imediato a todos os 
documentos comprovativos das despesas e pagamentos realizados e de suporte dos 
lançamentos; 

n) Assegurar que as facturas ou documentos equivalentes, fiscalmente aceites e os documentos 
de suporte à imputação de custos internos, identifiquem sempre claramente o respectivo bem 
ou serviço; 

o) Registar no rosto do original dos documentos ou opor carimbo: 

 a menção do seu financiamento pelo FPCC e a referência do financiamento; 

 a chave de imputação ao pedido, no caso de custos comuns, e o correspondente valor 
imputado; 

p) Elaborar mensalmente listagens das despesas associadas ao pedido de financiamento e 
comprovadamente pagas através de documento de quitação nos termos legalmente exigidos, 
com discriminação de custos por rubrica, através do preenchimento de modelos próprios 
fornecidos pelo Banco Agente; 

q) Apurar trimestralmente, com base em suporte adequado (nomeadamente balancetes, no caso 
dos Promotores com contabilidade organizada), os respectivos movimentos do trimestre e o 
acumulado, inerentes ao financiamento, de acordo com a estrutura de rubricas de custo 
aplicável e exigida para as prestações de contas; 

 
 
 
13. Garantias (definidas em Protocolo) e Seguros 
 
13.1. A garantia para os financiamentos concedida pelo FPCC assume a forma de um Penhor de 

Depósito a Prazo constituído no Banco Agente destinada a garantir até 50% ou até 85%, do 
capital em dívida em cada momento do tempo, em se tratando da Linha de Crédito Bengo Investe 
I e Bengo Investe II, respectivamente. 

 
13.2. O Banco Agente poderá solicitar garantias adicionais aos promotores, devendo tais garantias ser 

constituídas em pari passu também a favor do FPCC. 
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13.3. Os bens objecto de garantia deverão ser objecto de avaliação pelo Banco Agente ou por entidade 
independente aceite ou escolhida pelo Banco Agente, devendo, nestes casos, o Promotor assumir 
os custos da avaliação respectiva. 

 
13.4. Todos os bens adquiridos com os financiamentos devem ser objecto de seguro contra todos os 

riscos a favor do Banco Agente e do FPCC, nos termos do respectivo Protocolo. 
 
 
14. Celebração do Contrato de Financiamento  

 
14.1. Uma vez aprovado o Projecto pelo FPCC, o Banco Agente formalizará a concessão do 

financiamento nos termos definidos na respectiva decisão final, mediante a celebração de um 
Contrato de Financiamento, que importará a liquidação dos impostos e a realização dos registos 
respectivos. 

 
14.2. O crédito a conceder será inscrito contabilisticamente como um crédito do Banco Agente. Caso o 

Promotor incorra em incumprimento ao abrigo do Contrato de Financiamento celebrado, deve o 
FPCC realizar as provisões adequadas para cobrir os riscos gerais de crédito, em montante 
equivalente ao risco assumido. 

 
14.3. O Banco Agente deve estar em condições de, a qualquer momento, poder identificar qualquer 

crédito concedido ao abrigo dos Protocolos celebrados com o FPCC. Para o efeito, deve definir uma 
anotação específica, no seu sistema informático, de todos os créditos que forem concedidos por via 
do mecanismo estabelecido no protocolo celebrado com o FPCC. 

 
 
14.4. Os Projectos seleccionados que não resultem na celebração de um Contrato de Financiamento até 

ao último dia do exercício corrente só poderão ser contratados para o exercício subsequente 
mediante autorização escrita do FPCC. 

 
 
 
 
 
 
IV – EXECUÇÃO DE PROJECTOS 
 

 
15.  Início da execução do Projecto  
 
15.1. A execução do Projecto inicia-se na data do primeiro desembolso. 
 
15.2. Consideram-se criadas as condições para início de execução do Projecto sempre que se verifique 

cumulativamente: 
 

a. A assinatura do Contrato de Financiamento; 
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b. A prestação das garantias contratualmente acordadas; 

 
c. A abertura da conta bancária junto do Banco Agente; 

 
d. A entrega de todos os documentos exigidos pelo Banco Agente, nomeadamente os 

relativos à comprovação dos licenciamentos de actividade, títulos de concessão de 

terrenos ou instalações para exercício da actividade; 

 

e. Quaisquer outras condições precedentes que hajam sido contratualmente acordadas. 

 
 

 
16. Desembolsos e Abertura de Créditos  
 
16.1 Os desembolsos são realizados em parcelas, mediante solicitação do Promotor e contra a 

apresentação de factura que justifica os desembolsos, de acordo com o cronograma físico e 
financeiro das obras e serviços financiados ao abrigo do Contrato de Financiamento e após 
aprovação por parte do Banco Agente. 

 
16.2 Se o primeiro desembolso não ocorrer no prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de 

assinatura do Contrato de Financiamento, por razões imputáveis ao Promotor, deve o Banco 
Agente promover a sua rescisão com justa causa, e retirar da condição de disponibilidades cativas 
os recursos financeiros disponibilizados pelo FPCC. 

 
16.3 Os pagamentos realizados ao abrigo dos Projectos devem, sempre que possível, ser efectuados 

directamente aos fornecedores de bens e serviços e aos empreiteiros pelo Banco Agente, devendo 
este, directamente ou através de serviços contratados para o efeito, analisar os documentos 
apresentados pelo Promotor e verificar se estão conformes com o fixado no Contrato de 
Financiamento. 

 
No domínio da análise da elegibilidade das despesas deve assegurar-se, nomeadamente, o 
seguinte: 

 
 A conformidade legal dos originais dos documentos de despesa, quanto a: 

- Nome, firma ou denominação social e a sede social do fornecedor, prestador de serviços ou 
empreiteiro e respectivo número de contribuinte; 

- Nome, firma ou denominação social e a sede social do adquirente e respectivo número de 
contribuinte; 

 
 A conformidade do conteúdo dos documentos apresentados, quanto à quantidade, qualidade, 

origem e denominação dos bens e serviços adquiridos; 
 
 A confirmação da data de realização das despesas, assegurando a sua elegibilidade (realização 

posterior à proposta); 
 



 
  
 

GUIA DE PROTOCOLOS COM BANCOS COMERCIAIS 

 
 
 

Rua N’Kwamme Krumah n.º 10, 5º andar – Ingombotas, Luanda • t.: +244 222 33 20 53 • m.:+244 924 69 66 70 • f.: +244 222 33 20 63 • geral@fpccangola.com • www.fpccangola.com 13/1
9 

 Que a natureza das despesas está em conformidade com a proposta (comparação entre os 
bens ou serviços adquiridos e os constantes da proposta aprovada e de eventuais alterações 
aprovadas); 

 
 A identificação das despesas não previstas nas propostas ou nas alterações aprovadas; 

 
 A identificação das despesas suportadas e insuficientemente documentadas; 

 
 A existência de escrituras públicas, endossos e registos, sempre que os bens adquiridos estejam 

subordinados a tal (imóveis, viaturas, participações financeiras); 
 

 Sempre que os documentos de despesas os refiram, que o fornecimento, a prestação de 
serviços ou a empreitada está em conformidade com o contrato; 

 
 Que não existem investimentos, inicialmente expressos em moeda estrangeira, não valorizados 

de acordo com a taxa de câmbio em vigor na data da sua realização; 
 

 Identificar, e considerar como não financiáveis, os investimentos que respeitem a custos 
internos da empresa, registados por contrapartida de trabalhos para a própria empresa; 

 
 A existência de conta bancária específica, por onde sejam movimentados todos os 

recebimentos e pagamentos respeitantes à execução do Projecto. 
 
16.4 Sempre que necessário, o Banco Agente poderá exigir ao Promotor a contratação de preços de 

mercado mais vantajosos, contanto que se mantenha a relação qualidade/preço. 
 
16.5 Sempre que a despesa envolva a aquisição de bens que devem ser cobertos por seguro, deve o 

Banco Agente assegurar-se de que este foi efectivamente contratado, antes de proceder ao 
pagamento da factura respectiva. 

 
16.6 No momento do desembolso do financiamento, o Banco Agente deve preceder à análise da 

documentação que haja sido apresentada pelo Promotor, com a antecedência do número de dias 
determinado nos termos do Protocolo a celebrar com o Banco Agente,  e, relativamente à data 
de pagamento pretendida. 

 
 
17. Prorrogação do prazo e alteração do cronograma de desembolsos e das Metas Físicas. 
 
17.1. O Banco Agente poderá proceder à prorrogação do prazo para realização do primeiro desembolso 

caso o primeiro desembolso não seja realizado no prazo estabelecido no Contrato de 
Financiamento. 

 
O requerimento de prorrogação do prazo para a realização do primeiro desembolso, bem como 
da alteração de Meta Física efectuado pelo Promotor,  deverá indicar os motivos que impediram 
a realização do primeiro desembolso na data prevista. 
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A autorização para a alteração do cronograma de desembolso pode ser concedida pelo Banco 
Agente após autorização escrita do FPCC, desde que não altere o período de reembolso e o 
período de carência afecto ao plano de financiamento previsto no respectivo Protocolo. 

 
17.2. O Banco Agente poderá aceitar Alterações de Metas Físicas desde que convenientemente 

justificadas pelo Promotor e, caso dessas alterações não resulte a oneração do valor do 
financiamento contratado. 

 
 
18 Análise e acompanhamento dos desembolsos 

 
18.1. A análise e acompanhamento dos desembolsos inerentes ao Projecto devem compreender a 
verificação do cumprimento e a verificação dos seguintes pressupostos: 
 

a) Realização das condições aprovadas; 
 
b) Os requerimentos de desembolso e respectiva documentação devem estar disponíveis para 

análise do Banco Agente, no prazo que este fixar e que se afigure compatível com as 
providências necessárias para exame do pedido, acompanhamento e fiscalização de cada 
Projecto; 

 
c) Na posse da documentação encaminhada, o Banco Agente deve – directamente ou através das 

empresas e/ou consultores que contratar - efectuar visitas técnicas às obras e à comunidade 
para verificação da sua compatibilidade com as informações prestadas pelo Promotor, emitindo 
os relatórios técnicos de acompanhamento, que devem abordar os aspectos relativos à 
evolução física e financeira, cumprimento dos elementos contratuais, objectivos contratuais, 
desempenho do Promotor e demais aspectos julgados oportunos. 
 

d) De forma a realizar o acompanhamento do Contrato de Financiamento, o Banco Agente deve 
tomar as providências abaixo especificadas: 

 
 contratar a execução dos Projectos, obras e serviços e a aquisição de materiais e 

equipamentos, bem como exercer a respectiva fiscalização; 
 manter à disposição do FPCC, em área própria, em pasta individual por contrato, todos 

os documentos que de alguma forma sejam instrutivos do Contrato de Financiamento; 
 

O Banco Agente deve verificar se os elementos entregues pelo Promotor são pertinentes e 
caracterizam com rigor o objecto do Contrato de Financiamento, tomando as medidas adequadas, 
quando se verifique alguma incompatibilidade. 

 
18.2. O Banco Agente deve verificar e registar, nos seus relatórios técnicos de acompanhamento, as 

indefinições ou condicionantes que possam vir a alterar os objectivos, metas, custos, prazos ou a 
forma de execução do Projecto. 

 
Deve ainda verificar os procedimentos quanto à realização de obras e serviços não passíveis de 
enquadramento e/ou não contemplados na candidatura para obtenção do financiamento que 
sejam imprescindíveis à implantação e à plena funcionalidade do Projecto. 
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18.3. Quaisquer alterações ao Projecto de engenharia, inclusive referentes às especificações, por parte 
do Promotor, devem ter, obrigatoriamente, prévia aprovação escrita do Banco Agente, 
necessitando de ser devidamente justificadas, indicando custos, dimensões, quantidades e 
especificações actualizadas.  

 
Não obstante os cuidados recomendados nas fases de análise da operação e de acompanhamento 
da sua execução, no sentido de se procurar antecipar a solução de questões que possam vir a 
causar atrasos, insuficiência de recursos ou necessidade de alteração de Projectos, podem ainda 
ocorrer alguns desvios de ajustes físicos, gerando, daí, a necessidade de o Promotor, em tempo 
oportuno, equacionar o problema, visando o alcance pleno dos objectivos contratuais. 

 
A solução proposta deve ser devidamente fundamentada pelo Promotor, identificando, inclusive, 
os motivos que causaram os desvios ocorridos, para análise técnica de engenharia pelo Banco 
Agente. 

 
 
19. Verificação dos valores dos bens e serviços e dos prazos de garantia 
 
Ante a documentação de solicitação de um desembolso e antes do respectivo pagamento, o Banco 
Agente deve certificar-se da veracidade dos valores, origem dos bens e serviços e dos prazos de 
garantia. 
 
20. Verificação da aquisição de bens e serviços  
 
Efectuado o desembolso para pagamento de bens e serviços deve o Banco Agente, através da sua 
equipa de fiscalização ou através de empresa e/ou consultor contratado para o efeito, certificar-se da 
efectividade da aquisição e estado e localização do bem ou serviço adquirido, o qual deverá estar de 
acordo com as descrições e especificações constantes dos documentos de solicitação de desembolso. 
 
 
21. Seguro dos bens 
 
Independentemente das garantias prestadas pelo Promotor e pelo FPCC deverá o Banco Agente 
assegurar que o Promotor contratou e mantém actualizadas as apólices de seguros durante a vigência 
do Contrato de Financiamento, em relação a todos os bens adquiridos através do financiamento, 
constando o Banco Agente como beneficiário do valor segurado. 
 
 
22. Suspensão dos Desembolsos 
 
22.1. Os Desembolsos podem ser suspensos pelo Banco Agente desde que este ateste que o Promotor 

atingiu um grau de incumprimento grave e reincidente no que se refere à execução dos Projectos e 
ao pagamento do financiamento. 

 
22.2. A decisão de suspensão dos Desembolsos deverá ser comunicada oficialmente ao FPCC e ao 

Promotor indicando-se as causas e os valores de capital e juros vencidos na data de decisão de 
suspensão. 
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22.3. Deve o Banco Agente disponibilizar ao Promotor um prazo para contestar e provar que está a 
cumprir as respectivas obrigações contratuais. 

 
22.4. A decisão definitiva de suspensão, somente deverá ser tomada após análise jurídica da situação 

de crédito e ponderadas as consequências da suspensão para o processo de implementação do 
Projecto, devendo neste caso serem executados os procedimentos jurídicos de execução das 
garantias prestadas e resolução do Contrato de Financiamento. 

 
 
23. Alterações ao Contrato de Financiamento 
 
23.1. Eventuais pedidos de prorrogação ou de alteração dos termos estabelecidos no Contrato de 

Financiamento dirigidas ao Banco Agente pelo Promotor deverão indicar os motivos respectivos e 
assentar nos seguintes pressupostos: 

 
a) A alteração contratual deve ser caracterizada como decorrente de modificações julgadas 

imprescindíveis à conclusão e/ou complementação dos Projectos e incidir sobre o cronograma 
de desembolsos, o prazo de carência, os valores dos itens de investimento, a alteração das 
Metas Físicas ou o objecto contratual; 

 
b) A reprogramação contratual implica a aprovação prévia por parte do FPCC. 

 
 
23.2 Poderão ocorrer reavaliações do financiamento aprovado e consequente redução do valor global 

do crédito, nas seguintes situações: 
 

a) Por solicitação expressa do Promotor; 
 
b) Quando as conclusões resultantes dos processos de acompanhamento e fiscalização imponham 

a redução do valor do crédito. 
 
Em todos os casos, o Banco Agente deverá reavaliar o Projecto inicial e certificar-se de que a redução 
do valor de crédito aprovado não compromete o processo integrado de implementação do Projecto ou, 
no caso de Projecto cujas fases sejam independentes, que o valor reavaliado é suficiente para a 
conclusão da fase em implementação. 
 
 
23.3 A alteração de valores dos bens de investimentos deve ser solicitada pelo Promotor ao Banco 

Agente, devidamente fundamentada. 
 
O Banco Agente reserva-se o direito de não permitir a alteração dos valores dos bens de investimento 

inseridos na projecção do Projecto aprovado no caso de: 
 

a) O valor alterado ser superior ao valor aprovado em mais de 25%; 
b) O valor alterado ser inferior ao valor aprovado em mais de 50%. 
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No caso de o Banco Agente tencionar deferir uma solicitação de alteração de valor, deverá proceder à 
reanálise de viabilidade do Projecto aprovado inicialmente, e certificar–se de que a análise da 
sensibilidade resultante desta alteração de variáveis não inviabiliza a execução do Projecto. 
 
 
23.4. Poderão ser aceitáveis alterações de Metas Físicas, desde que devidamente justificadas pelo 

Promotor perante o Banco Agente e desde que dessa alteração não resulte a oneração do valor de 
investimentos contratado. 

 
 
 
 
23.5. A introdução de quaisquer alterações ao Contrato de Financiamento deverão obter acordo escrito 

prévio do FPCC. 
 
 
24. Reembolso, incumprimento, cobrança coerciva, saneamentos 
 
No caso de ocorrer qualquer incumprimento, o tratamento do mesmo será da responsabilidade do 
Banco Agente, de acordo com os procedimentos que tenha em vigor, as regras contabilísticas e a 
regulamentação em vigor no País, incluindo nomeadamente: 

a) Vencimento de todas as prestações em dívida; 

b) Execução das garantias; 

c) Cobrança coerciva da dívida. 

Se, decorrente do incumprimento, se verificar uma situação de saneamento aprovada pelo FPCC, o 
Banco Agente aplicará o valor aprovisionado por si levando o montante a custos, e accionará a garantia 
prestada pelo FPCC. 
 
 
25. Arquivo de processos, relatórios e informações a prestar pelo Banco Agente 
 
25.1 Arquivo de processos 

 
Os documentos referentes a cada operação de financiamento devem ser arquivados em capas de 
processo de crédito, com a indicação “Produto de crédito FPCC”, numeradas no canto superior direito, 
sequencialmente, por ordem cronológica. 
 
A organização e manutenção dos arquivos de processos cabe às seguintes áreas do Banco Agente: 
 

a) Análise de Crédito: 

 Processos em fase de abertura, pré-contrato ou em contratação. 
 

b) Balcão: 

 Processos com despacho negativo; 

 Processos liquidados.  
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c) Área de Controlo de Operações: 

 Processos em utilização; 

 Processos em fase de pós-contrato;  

 Processos em situação de pré-contencioso ou contencioso. 
 

d) Gabinete Jurídico 

 Processos em situação de pré-contencioso ou contencioso. 
 
 
 
 
 
25.2 Relatórios  
 

O Banco Agente deverá apresentar relatórios de progresso de execução detalhados, trimestralmente, 
sobre a execução periódica, ao Conselho de Administração do FPCC, relativamente aos Projectos 
financiados. 
 
Os relatórios deverão ter quatro secções, nomeadamente: 
 

a) Sumário executivo – em que se sistematiza o âmbito e a metodologia de trabalho e apresenta 
as principais conclusões; 

 
b) Actividades desenvolvidas – em que se caracteriza, de forma sintética, as acções levadas a 

cabo pelo Banco Agente; 
 

c) Ponto de situação dos Projectos económicos – em que se caracteriza a carteira de Projectos 
existente quanto à implementação, volumes de produção e produtividade, geração de 
emprego, rendimentos e resultados, bem como sobre as recomendações aos Promotores e 
grau de cumprimento das mesmas; 

 
25.3 Outras informações 
 
O Banco Agente deverá prestar todas as informações que lhe sejam requeridas pela entidade 
supervisora (Banco Nacional de Angola), pelo FPCC ou pela empresa de auditoria independente, por 
este contratada.  
 
 
 
26. Fiscalização da Execução do Projecto  

 
A fiscalização da execução do Projecto será assegurada pelo Banco Agente, directamente ou através de 
entidade por si escolhida, ouvido o FPCC, nos termos do presente Guia. 
 
 
27. Remuneração do Banco Agente 

 
 



 
  
 

GUIA DE PROTOCOLOS COM BANCOS COMERCIAIS 
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Os critérios de remuneração do Banco Agente serão os que forem determinados no Protocolo assinado 
nos termos deste GUIA. 

 
 

 

 




