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GRUPO CASTEL ANGOLA 

 

 

 
GUIA DE INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE CO-FINANCIAMENTO 

 
 

O Grupo  Castel Angola no âmbito da sua estratégia de responsabilidade social corporativa, tem o prazer 
de solicitar propostas das organizações ou instituições para que sejam co-financiados projectos 
impactantes ao mesmo tempo sustentáveis. Por favor, siga cuidadosamente as instruções deste guia:  
 
I. Descrição do Programa  
 
O Grupo Castel Angola é líder nacional na indústria de bebidas sendo um dos maiores empregadores 
deste sector. O portofólio do grupo tem vindo a crescer consideralvemente que dentro da sua estratégia 
de responsabilidade social corporativa tem demonstrado o seu comprometimento em apoiar iniciativas 
que combinam com a sua cadeia de valores. Dentro desta estratégia, o grupo está a  co-financiar o 
programa de bolsas de estudo de licenciatura para estudantes Angolanos vindos de diversas províncias 
que frequentam actualmente formação a nível superior nas universades de França; assinou acordos de 
cooperação com instituições públicas do ensino superior para a implementação de novos cursos de 
engenharia que já são uma realidadade; tem em curso a construção de uma escola de raiz, no município 
do Golungo Alto, província do Cuanza Norte e vários projectos por co-financiar. Mais informação acesse 

o link: http://grupocastelangola.com/responsabilidade-social/ 
 
 
II. Informação sobre a Adjudicação   
 

A estratégia de responsabilidade Social Corporativa do Grupo Castel Angola basea-se nos seguintes 

pilares essencias: Educação & Carreira, Cultura Artes e Desenvolvimento Social. O Grupo sendo um co-

financiador corporativo espera  co-financiar projectos das organizações/Instituições que combinam com 

os pilares essencias já mencionado incluindo actividades ligadas as CTEM(Ciência, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática), Ensino de línguas, iniciativas de empoderamento da mulher, programas de 

recreação juvenil, liderança e educacional e desporto. 

III. Informação de Elegibilidade  
 
Para este programa de co-financiamento espera-se propostas vindas de sectores não-governamentais e 
não-lucrativos: Organizações, Associações da sociedade civil empenhadas e organizadas, grupos de 
pesquisa, organizações não-governamentais e instituições académicas.  
 
 
IV. Apresentação das Propostas  
 
Todas  propostas (uma por organização) deverão ser enviadas para o endereço electrónico:  
nicolaumiguel10@gmail.com 
 
  
Idioma para a Proposta: A proposta deverá ser submetida em língua portuguesa com um máximo de 10 
páginas sem contar os anexos.   
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Os pacotes da proposta completa deverão incluir o seguinte:  
 
1. Documentos legais da organização a solicitar o co-financiamento 
2. Documentos dos representantes legais da organização e suas funções 
3. Patrocinadores/Financiadores institucionais actuais do projecto.  
4. Justificação do projecto/Declaração da necessidade – Por que o projecto é necessário?  
5. Objectivos do projecto – O que este projecto pretende alcançar?  
6. Actividades do projecto – O que será feito para alcançar os objectivos?  
7. Plano de monitorização e avaliação – Como o êxito será avaliado?  
8. Pessoal chave – Quem vai trabalhar neste projecto?  
9. Calendário das actividades propostas – Quais as fases do projecto?  
10. Sustentabilidade – Como o impacto do projecto continuará após o seu término?  
11. Orçamento financeiro em kwanzas (AOA)  e as coordenadas bancárias da organização – Como os 

fundos serão gastos de forma realista para realizar as actividades planeadas a fim de alcançar os 
objectivos do projecto?  

 
As propostas devem:   
 
Indicar a natureza da actividade/projecto. 
1. Incluir os destinatários chave e o número total estimado de participantes. 
2. Detalhar como a actividade/o projecto irá incluir e/ou alcançar os destinatários visados (i.e. mulheres, 

jovens, portadores de dificiência e outros participantes socio-economicamente desfavorecidos).  
3. Indicar a localização e duração do projecto. 
4. Explicar como é que o programa terá efeito multiplicador e será sustentável para além do período de 

co-financiamento.  
5. Fornecer um plano de média tradicional e/ou social para amplificação e divulgação das actividades e 

resultados do programa.  
6. Identificar resultados específicos a serem alcançados no final do período da adjudicação.  
 
V. Processo de Análise e Selecção  
 
Cada proposta apresentada ao abrigo deste Guia de Instruções será avaliada e classificada com base 
nos critérios de avaliação descritos abaixo. Os critérios estão estabelecidos para avaliar a qualidade do 
projecto proposto e para determinar a probabilidade do seu êxito. Os critérios estão estreitamente 
relacionados e são considerados como um todo na avaliação da qualidade geral de uma proposta. As 
propostas serão analisadas com base na sua completitude, coerência, clareza e atenção ao detalhe.  
 
As propostas deverão apresentar uma descrição completa do projecto, incluindo uma narrativa detalhada 
que exponha a dificiência a ser abordada, um plano de acção que descreva o âmbito do trabalho 
proposto e como será realizado. A narrativa deverá ser acompanhada de um orçamento detalhado que 
inclua todos os custos do projecto. 
 
 
 
Critérios de Avaliação das Propostas: 
  

1. Metas e Objectivos – O projecto é passível de obter máximo impacto alcançando os resultados 
propostos entre destinatários claramente identificados. O projecto proposto deverá ser bem 
desenvolvido e responder a uma necessidade específica da comunidade, ao mesmo tempo que 
aborda um ou mais pilares de actuação do  Grupo Castel Angola previamente delineadas. 

 
2. Pontos Fortes e Inovação – A proposta descreve claramente as actividades usadas para abordar 

a prioridade identificada dentro do prazo proposto e articula uma estratégia ou plano de inovação 
para alcançar a população alvo.  
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3. Capacidade Organizacional – A organização tem competência em um ou mais pilares de 
actuação do  Grupo Castel Angola e demonstra capacidade para executar as actividades 
propostas com o pessoal adequado.  

 
4. Sustentabilidade – O projecto proposto aborda a forma como os benefícios do projecto 

continuarão a ser realizados numa base de longo-prazo após o término do período de execução 
do co-financiamento e a participação de outros co-financiadores/patrocinadores instituicionais.  

 
5. Orçamento e Justificação do Orçamento – O orçamento e respectiva justificação são razoáveis 

relativamente às actividades propostas e resultados previstos e o plano de serviços é realista.  
 

6. Monitorização e Avaliação – A proposta indica realisticamente como o projecto será monitorizado 
e avaliado.  

 
VI. Gestão do co-financiamento  
 
Tempo Previsto para concessão: As organizações/instituições deverão esperar ser notificados da 
decisão no prazo de 90 dias após a apresentação das propostas. Organizações cujas propostas não 
serão co-financiadas também serão notificadas por escrito(através dos e-mails fornecidos). 
 
Relatórios: A organização cujo projecto será co-financiado pelo Grupo Castel Angola deverá apresentar 
um relatório trimestral sobre o desenvolvimento do projecto a contar com a data da atribuição do co-
financiamento. Todos os outros detalhes relacionados com esta gestão serão especificados no 
acordo/contrato de co-financiamento.  
 
 
 
 
 
 


