
Solução de Financiamento

CAPITAL FIXO ISOLADO (Expansão e Modernização da Fazenda)

Objectivo:
• Financiar a compra de bovinos para recria ou engorda.
• Atender as necessidades de capital fixo/não isolado, maquinaria, 
  equipamentos e meios de transporte de carga e de apoio a 
  exploração bovina.
• Atender as necessidades de capital fixo isolado das unidades de  
   produção, designadamente a construção, reabilitação e/ou ampliação
   de infraestruturas e estruturas de apoio a exploração.

Finalidade: 
Compra de matrizes e reprodutores bovinos para recria, engorda 
e recria + engorda; 
Aquisição de meios e equipamentos para cultivo, formação e gestão de pastos; 
gestão do gado; geração de energia e transporte específico à  actividade pecuária.
Estruturas & Infraestruturas (apoio à exploração bovina; estruturas para armazena-
mento/conservação de insumos e produtos acabados; oficinas, estaleiros, etc.; 
captação e distribuição de água, produção distribuição de energia e outras.

Quem pode ser financiado: 
Criadores com as dimensões:
• Micro (até 200 cabeças)
• Pequeno (201 a 500 cabeças)
• Médio (501 a 800 cabeças)
• Grande (+ 800 cabeças)

Condições de Financiamento: 

Montantes limite (Akz): *Para aquisição de animais 

• Micro: 100.587.500,00  
• Pequenos: 251.468.750,00
• Médio: 402.350.000,00
• Grande: 804.700.000,00

Sujeito à disponibilidade de recursos, ao enquadramento técnico 
e aprovação do Financiamento.

Reembolso/pagamento: Prestação única final.

Prazos:
12 a 15 meses para animais com idade acima de 12 meses
(garrotes/novilhas)
6 a 9 meses para animais com idade acima de 
24 meses (bois magros);
Até 24 meses para animais com idade até 12 meses (bezerros).

Promover o desenvolvimento da bovinicultura através da modernização das 
estruturas produtivas, introdução de novas tecnologias e melhoramento genético 
do efectivo bovino, visando o incremento da produção de produtos pecuários 
de origem bovina.

No BDA micro, pequenos, médios e grandes produtores pecuários encontram 
oportunidades para aumentar a capacidade produtiva, com “Soluções financeiras 
diversificadas”. O BDA cobre até 95% do financiamento, condicionado à 
comparticipação no valor do financiamento. 

Solução de Financiamento
CAPITAL CIRCULANTE
Objectivo: Suprir as necessidades de curto prazo dos criadores. 

Finalidade: Aquisição de insumos (produtos veterinários, benfeitorias 
e equipamentos pecuários, etc.); melhoramento genético; formação de pastos 
e sua recuperação; serviços de assistência técnica próprios da actividade. 

Quem pode ser financiado: 
Criadores com as dimensões:
• Micro (até 200 cabeças)
• Pequeno (201 a 500 cabeças)
• Médio (501 a 800 cabeças)
• Grande (+ 800 cabeças)

Condições de Financiamento:

Montantes limite (Akz):
• Micro: 28.100.000,00  
• Pequenos: 70.000.000,00
• Médio: 110.000.000,00
• Grande: 160.000.000,00.

Desembolsos: 
• Prestação única para Micro;
• Prestação faseada para Pequeno, Médio e Grande. 

Reembolsos flexíveis.

Prazos:
• Até 4 anos, incluídos até 2 anos de carência para
    Micro e Pequenos criadores.
• Até 4 anos, incluído até 1,5 anos de carência para
    Médios e Grandes criadores

Condições de Elegibilidade:
• Comparticipação mínima: Micro (5%); Pequeno (10%); Médio (15%)
   e Grande (20%), empresas.
• Capacidade de Endividamento;
• Exploração pecuária existente com o número min. de animais
    com evolução de rebanho capaz de cobrir o financiamento;
• Prova de propriedade do gado existente.  

Montantes limite (Akz ): *Para aquisição de meios e equipamentos 
Micro: 50.000.000,00 
Pequenos: 115.000.000,00
Médio: 180.000.000,00
Grande: 350.000.000,00

Desembolsos:
Prestação única para Micro;
Prestação faseada para Pequeno, Médio e Grande.

Reembolsos flexíveis.

Prazos:
Até 8 anos, incluídos até 2 anos de carência para Micro, 
Pequenos, Médios e Grandes criadores.

Montantes limite (Akz): *Para aquisição estruturas e infraestruturas

Micro: 50.000.000,00  
Pequenos: 150.000.000,00
Médio: 300.000.000,00
Grande: 600.000.000,00

Desembolsos:
Prestação faseada para Micro; Pequeno, Médio e Grande. 

Reembolsos flexíveis.

Prazos:
Até 10 anos, incluídos até 3 anos de carência para Micro, Pequenos, 
Médios e Grandes criadores.

Condições de Elegibilidade:
Comparticipação mínima: Micro (5%); Pequeno (10%); Médio (15%) 
e Grande (20%), empresas.
Capacidade de Endividamento;
Exploração pecuária existente com o número min. de animais com 
evolução de rebanho capaz de cobrir o financiamento;
Prova de propriedade do gado existente.
 



Solução de Financiamento
PROJECTOS DE INVESTIMENTO
Objectivo:Promover o surgimento,  modernização e/ou expansão de projectos 
estruturantes com necessidade de capital fixo e capital circulante para Pequenos, 
médios e grandes criadores de gado caprino e ovino.
Finalidade: 

Aquisição: i) meios e equipamentos de apoio à exploração bovina; ii) animais,
incluindo reprodutores e matrizes; iii) insumos em geral, meios e transporte
específicos à actividade.
Formação e recuperação de pastos, 
Serviços de assistência técnica próprios da actividades; 
Capital circulante isolado ou ligado ao investimento.

Quem pode ser financiado: 
Criadores:
• Micro (até 200 cabeças)
• Pequeno (201 a 500 cabeças)
• Médio (501 a 800 cabeças)
• Grande (+ 800 cabeças)

Condições de Financiamento:

Montantes limite (Akz):
• Micro: 200.000.000,00  
• Pequenos: 630.000.000,00  
• Médio: 1.200.000.000,00  
• Grande: 2.500.000.000,00  

Desembolsos: 
Prestação faseada para Micro, Pequeno, Médio e Grande. 

Reembolsos flexíveis.

Prazos:
Até 15 anos, incluídos até 4 anos de carência para Micro, Pequenos, Médios 
e Grandes criadores.

Condições de Elegibilidade:
Comparticipação mínima: Micro (5%); Pequeno (10%); Médio (15%) 
e Grande (20%), empresas.
Capacidade de Endividamento;
Exploração de terra disponível legalizada e correspondente ao sistema 
de produção em causa (extensivo, semi-intensivo e intensivo).

Garantias exigíveis: Contratos de compra e venda; Penhor de bens móveis; 
Consignação de receitas; Procuração Irrevogável e Termo de Finança; 
Outras garantias aplicáveis.  
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apoioaocliente@bda.ao                       /bda.angola   www.bda.ao

BOVINICULTURA DE CORTE


