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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROJECTO PISCCA 2018-2019  

A Embaixada de França em Angola tem o prazer de lançar o seu primeiro convite à apresentação de projecto 

PISCCA, com vista a apoiar as organizações da sociedade civil vocacionadas para o desenvolvimento do sector 

agrícola em Angola. 

 

O PISCCA EM POUCAS PALAVRAS  

O dispositivo PISCCA (Projecto Inovador das Sociedades Civis e Coligação de Actores) é um 

instrumento financeiro de proximidade criado pelas embaixadas. Este contribui para o reforço das 

organizações da sociedade civil a nível local e para a valorização das iniciativas de pequena escala.  

Este ano, o Serviço de Cooperação e de Acção Cultural da Embaixada de França em Angola lança o 

seu primeiro convite à apresentação de projecto PISCCA destinado às organizações da sociedade civil 

de Angola. Orientado para o tema agrícola, o convite à apresentação de projecto articula-se em 

torno de 3 principais componentes.  

 

TEMAS RELEVANTES  

1. Inovação agrícola para a agricultura familiar  

Essa categoria de projectos tem por objectivo partilhar novas práticas agrícolas sustentáveis 

ajudando os cultivadores a diminuir os riscos relacionados com a sua actividade enquanto aumentam 

os seus rendimentos.    

 Riscos económicos (redução da dependência aos adubos, facilitação de acesso às sementes e 

à sua produção, reforço das capacidades de gestão); 

 Riscos climáticos e ambientais (adaptação à seca, às doenças, promoção da agro-ecologia);  

 Riscos sociais (diminuição da exclusão, promoção de modelos cooperativos de governação).   

 Outros  

 

2. Formação dos jovens e acompanhamento rumo ao empreendedorismo agrícola  

Essa segunda vertente tem como meta financiar projectos destinados aos jovens (15-30 anos*) 

criados pela sociedade civil. Os projectos podem também assentar-se sobre: 

 a educação académica : poderá tratar-se, em parceria com estabelecimentos profissionais 

agrícolas do país, em reforçar as oportunidades de prática agrícola de terreno para os 

formandos. 

 a educação informal : favorecer o acesso à descoberta da prática agrícola fora dos circuitos 

académicos, para os jovens na altura desprovidos de conhecimentos sobre essa actividade. 

Este tipo de projectos poderá utilizar a agricultura para responder a problemáticas mais 

largas (inserção social, educação relacionada com o ambiente, etc.).  

 o acompanhamento profissional  : favorecer a profissionalização e o empreendedorismo dos 

jovens nos sectores da agricultura e da agro-alimentar, favorecer e acompanhar a instalação 

agrícola dos jovens.  

 

3. Transformação e valorização dos produtos oriundos da agricultura familiar  

Essa terceira, e última vertente, abrange os projectos que têm como objectivo reforçarem a 

capacidade dos camponeses de transformar os seus próprios produtos e optimizar a sua 

valorização.   
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 Acesso à inovação tecnológica para a transformação agrícola. Os projectos poderão por 

exemplo transmitir aos agricultores soluções técnicas sustentáveis para transformarem os 

seus produtos a baixo custo, incentivar a concepção participativa de novos instrumentos.   

 Acondicionamento, embalagem, rotulagem  : o desafio é transferir conhecimentos e meios 

ajudando a prolongar o tempo de vida dos produtos entre a colheita e a sua colocação a 

venda no mercado. Fomentar práticas para melhorar as condições sanitárias e de higiene 

durante o acondicionamento.  

 Grupos de venda, valorização da localidade, marcas de produtores : tratar-se-á neste ponto 

de acompanhar ou de estruturar redes de produtores para a venda de produtos agrícolas, 

contribuir para a criação de identidades comuns, o desenvolvimento de imagens de marca 

por valorizar no mercado.  

 

Os projectos necessitando de um financiamento PISCCA podem responder tanto para um como para 

vários temas listados.  

 

CANDIDATURAS  

 

1. Prazo limite  

 

A candidatura para o financiamento PISCCA faz-se através do formulário de pedido, disponível no 

rodapé (fim da página). As organizações da sociedade civil candidatas ao financiamento PISCCA têm 

até quarta-feira 31 de Outubro de 2018 para entregarem os seus formulários de pedido ao SCAC da 

Embaixada de França, através do seguinte endereço electrónico: angolapiscca.luanda-

amba@diplomatie.gouv.fr 

 

2. Selecção  

Os projectos serão seleccionados por um comité de selecção (Embaixada de França e parceiros). Os 

resultados serão publicados no final do primeiro trimestre 2019.   

Os critérios de selecção serão: 

 O respeito do prazo limite 

 A conformidade do projecto aos temas definidos pelo convite à apresentação de projecto e o 

cumprimento das condições citadas a seguir.  

 A qualidade do projecto apresentado, designadamente a identificação clara do impacto do 

projecto e dos seus beneficiários; a identificação dos riscos relacionados com o projecto; o 

estabelecimento de um orçamento realista  

 A associação dos parceiros locais aos projectos (outras associações locais, instituições 

públicas, etc.)  

 A presença de um eventual co-financiamento com um outro parceiro financeiro (público ou 

privado)  

 Os projectos privilegiando os gastos imateriais (formação, perícia, etc.) em relação aos 

materiais (compra de material). 
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3. Requisitos  

 Ser um organismo da sociedade civil (associação, cooperativa, grupo de trabalho, etc.). Os 

organismos privados e projectos particulares não serão patrocinados.  

 O projecto tem uma duração de 12 a 24 meses  

 A subvenção solicitada deve ser entre 10 000 e 40 000 euros 

 Uma participação no financiamento do projecto pelos detentores de um mínimo de 10 % do 

orçamento global é obrigatória   

 O orçamento deve obrigatoriamente levar uma componente comunicação (mínimo de 1%)  

 Os detentores de projectos devem velar para que seja levado em conta o tema do género 

nas suas iniciativas.  

 

4. Não serão financiados (ou limitado) 

 Os processos incompletos; 

• Os processos recebidos após o prazo limite de entrada; 

• Os processos recebidos que não cumprem o formato de formulário disponibilizado; 

• Os projectos que não correspondem às prioridades sectoriais precedentemente identificadas;  

• O financiamento do lançamento duma organização, as despesas de funcionamento e de 

apetrechamento do organismo quando o financiamento destas operações não se insere num 

verdadeiro projecto a longo prazo (renda, compra ou reparação de veículo, ordenados, despesas, 

electricidade);  

• As operações de prestígio ou de oportunidade simples, as acções totalmente orientadas à 

organização de eventos ou de comunicação (seminários, colóquios, missão no exterior ou convite, 

eventos, bolsas de estudo) ou quaisquer acções pontuais em geral; 

 Os projectos que consistem simplesmente em adquirir imóvel ou construir edifícios (escola, 

centro de saúde…);  

• Os projectos que respondem à uma situação estritamente urgente, que fazem apelo a outro tipo de 

instrumentos financeiros;  

 Os projectos que consistem unicamente em acções de “lobbying” ou de defesa.  

 

 

CALENDÁRIO INDICATIVO  

 

31 de Outubro : prazo limite de entrega dos projectos à embaixada  

Janeiro-Fevereiro: selecção dos projectos  

Março: Comunicação dos resultados da selecção  

Abril-Maio: Delegação de créditos  
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

Contactos : angolapiscca.luanda-amba@diplomatie.gouv.fr 

Endereço: R. Rev. Agostinho Pedro Neto 31-33, Luanda, Angola. 

 

 

À entregar : 

O Formulário de pedido de financiamento (FR ou  PT)  

Documentos complementários eventuais (sobre associação, projectos passados, orçamento do 

projecto etc. ) 
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