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Anúncio de vaga para Coordenador da WACCA (Aliança da África Ocidental para Cozinha Limpa) 
 

 
Título: Coordenador da Aliança da Africa Ocidental para Cozinha Limpa (WACCA) 
Remuneração líquida (mínima, indicativa): Euro 30,000. Dependendo da qualificação  e da experiência 
Periodo: 1 ano (renovável) 
Local de trabalho: Secretariado do ECREEE, Praia, Cabo Verde, viagem em conformidade 
Data de submissão: 7 de Maio de 2014  
Data início: 1 de Junho de 2014 

 
 
 
Background  
 
O Centro da CEDEAO para as Energias Renováveis e Eficiência Energética (ECREEE) é uma agência especializada da 
CEDEAO provido de um mandato público para promover os mercados de energias renováveis (ER) e de eficiência 
energética (EE). O objetivo geral do ECREEE é contribuir para o desenvolvimento económico, social e ambiental 
sustentável da África Ocidental, mediante melhoria de acesso a serviços energéticos modernos, confiáveis e a preços 
acessíveis, para a segurança energética e redução de externalidades relacionadas com energia (gases de efeito estufa, 
poluição local). O objetivo específico é criar um quadro favorável para os mercados regionais de ER & EE apoiando 
atividades direcionadas a mitigar as tecnologias existentes, bem como barreiras de ordem financeira, económica, 
comercial, jurídico, política, institucional, de conhecimento relacionada à criação de capacidades. ECREEE atua como um 
órgão independente, mas no âmbito dos regulamentos e leis jurídicos, administrativos e financeiros da CEDEAO. O 
Secretariado do ECREEE encontra-se localizado na cidade da Praia, Cabo Verde. 
 
 
Aliança da África Ocidental para Cozinha Limpa (WACCA) 
 
Na região da CEDEAO, cerca 80% da população ainda utiliza biomassa tradicional para cozinhar, muitas vezes de forma 
insustentável e utilizando fogões ineficientes e que são frequentemente inseguros e desconfortáveis para uso. A fumaça 
resultante do uso desses fogões contribui para problemas de saúde, especialmente para as mulheres e crianças. Nos 
últimos anos, o aumento nos custos de combustível e o fornecimento insustentável de combustível de madeira tem 
provocado um proesso de desmatamento e consequente degradação ambiental. 
 
Neste contexto, existe um consenso de que esses desafios relacionados com a energia para cozinha não devem continuar 
a prevalecer no século XXI e iniciativas bem sucedidas na região devem ser replicadas e promovidas. Alcançar uma 
distribuição ampla de combustíveis a preços acessíveis, eficientes, sustentáveis e seguros requer a superação de uma 
miríade de barreiras técnicas, econômicas, sociais e institucionais. Em sintonia com os objectivos de promoção de acesso 
à energia, de energias renováveis e eficiência energética, ECREEE iniciou a Aliança da África Ocidental para Cozinha 
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Limpa (WACCA). Lançada oficialmente durante a Reunião de Alto Nível da CEDEAO sobre Energia, que teve lugar em 
Acra, Gana, a 31 de outubro de 2012, a iniciativa visa proporcionar acesso à energia limpa para cozinha de forma eficiente, 
sustentável e acessível para toda a região da CEDEAO. 
 
A nível regional, WACCA é pensado no sentido de se construir a partir de intervenções sobre os vários combustíveis e 
tecnologias existentes, acumular e compartilhar conhecimento sobre as tecnologias disponíveis e abordagens técnicas em 
curso. WACCA facilitará a adoção de padrões para tecnologias de cozinha, em conformidade com os acordos 
internacionais assim como desenvolvido no âmbito da Aliança Global para Fogões Limpos (GACC) e por via disso, reforçar 
e complementar actividades implementadas no quadro da Iniciativa sobre Eficiência Energética da CEDEAO para Normas 
e Rotulagem. Serão reforçadas as capacidades para o desenvolvimento de investigação e políticas sobre as orientações 
para a cadeia de valor de combustível para cozinha (madeira, carvão vegetal, GLP, etc.), e será desenvolvido, a nível 
regional, um sistema consistente de acompanhamento e avaliação, em conformidade com outros sistemas de 
monitoramento e avaliação. 
 
A nível nacional, WACCA assistirá no mapeamento das iniciativas existentes em combustível e equipamentos de cozinha e 
na atualização de estratégias nacionais de energia para cozinha. Com a avaliação das soluções e constrangimentos, a 
iniciativa permitirá o desenvolvimento de abordagens para a produção local de equipamentos e desenvolvimento de 
mercado para tecnologias e combustíveis. Elementos-chave da iniciativa será o estabelecimento de mecanismos de 
financiamento e a implementação de campanhas de sensibilização. 
 
Neste sentido, ECREEE pretende recrutar um Coordenador para actividades da WACCA, cujos deveres e 
responsabilidades são os seguintes. 
 
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
 
A principal responsabilidade do Coordenador da WACCA consiste em gerir a implementação de todas as atividades no 
domínio da energia para cozinha, realizadas pelo ECREEE, especificamente no âmbito da WACCA.  
 
 
Funções do coordenador da WACCA : 

• Coordenar e supervisionar todas as atividades no domínio da energia para cozinha, assim como apoiar programas 
e projetos relacionados com as energias renováveis do ECREEE; 

• Liderar o desenvolvimento dos programas WACCA do ECREEE;  
• Mobilizar o apoio dos parceiros de desenvolvimento e de outras partes interessadas;  
• Apoiar no desenvolvimento na harmonização das políticas regionais, estratégias, bem como quadros e normas de 

qualidade na região; 
• Acompanhar na implementação dos projectos e programas da WACCA, a fim de garantir a qualidade e o impacto; 
• Produzir documentos de projeto, relatórios técnicos e planos de trabalho dos projectos e programas em curso da 

WACCA;  
• Fornecer regularmente resumos de políticas e atualizações sobre questões de actualidade e  submetê-los à 

atenção dos interessados, e 
• Participar de outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Diretor Executivo 

 
 

Deveres e Responsabilidades: 
 Desenvolver e harmonizar as políticas nacionais e regionais, bem como quadros legislativos e regulamentares 

para o sub-setor da energia limpa para cozinha; 
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 Desenvolver programas e projetos direcionados a soluções de cozinha limpa, conforme o plano de ação da 
WACCA; 

 Preparar acções de formação, bem como programas e materiais de sensibilização para as várias partes 
interessadas, em particular nos Estados membros da CEDEAO, com o objetivo de conscientizá-los e sensibilizá-
los sobre as possíveis opções de cozinha limpa, potencialidades, estratégias, implementação de projectos, etc; 

 Coordenar a identificação e preparação de estudos de viabilidade (planos de negócios) para projetos em matéria 
de cozinha limpa, a serem suportados pelo ECREEE e, no processo, mobilizar apoio para esses projetos com 
outros parceiros; 

 Dar início a projetos de cozinha limpa e mobilizar apoio a projetos; 
 Participar activamente em discussões sobre políticas e mediddas de cozinha limpa na região através da 

compilação de resumos e artigos sobre matéria; 
 Examinar e recomendar projetos e programas em matéria de cozinha limpa, apresentados ao ECREEE para o 

financiamento, assim como prestar serviços de apoio técnico aos projetos financiados pelo ECREEE durante todo 
o ciclo do projeto; 

 Colaborar e coordenar com os programas em curso na região a fim de evitar sobreposições e identificar atividades 
complementares, especialmente onde o apoio do ECREEE irá acelerar o desenvolvimento de atividades de 
cozinha limpa.  

 Colaborar e coordenar com os parceiros técnicos e doadores e agências ,de forma a mobilizar recursos 
(subvenções, empréstimos, etc) a serem fornecidos com o apoio do Centro. 

 
Qualificações, Competências e Experiência: 
• O interessado/candidato deve ser titular de, no mínimo, um diploma universitário em engenharia, economia ou 

ciências sociais, com um forte enfoque em energias renováveis, um diploma de mestrado ou nível superior com 
experiência mínima de 5 anos após a obtenção dessa qualificação ou um Bacharelato com 10 anos de experiência 
após a obtenção dessa qualificação; 

• Amplo conhecimento em matéria de promoção de soluções para a cozinha limpa na região da CEDEAO, com mais 
de 5 anos de experiência de trabalho na Comunidade da CEDEAO; 

• Histórico comprovado na execução de programas no domínio das energias renováveis, com uma forte experiência 
em administrar e liderar equipas de sucesso, trabalhando com várias partes interessadas que também possuem 
interesses diferenciados; 

• Excelentes aptidões relacionais, facilidade de comunicação e competências de influência e de análise em relação 
aos aspectos técnicos de soluções de cozinha limpa;  

• Competência na gestão de relações com os parceiros de desenvolvimento; 
•  Habilidade em trabalhar sob pressão e lidar com questões sensíveis do ponto de vista político e   cultural. 
• O candidato deve ser cidadão de um Estado membro da CEDEAO e não deve ter mais de 50 (cinquenta) anos de 

idade, no momento da contratação. 
 
Idiomas  
 
Proficiência em Inglês e Francês é um requisito obrigatório. Um conhecimento da língua Portuguesa constitui uma 
vantagem. 
 
Apresentação das candidaturas  
 
O dossier de candidatura, com o CV e os certificados relevantes devem ser enviados para: info@ecreee.org até ou antes 
da data de submissão, acima referida.  
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