
  
CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

SELECÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

PARA A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DO CORREDOR DE 
ENERGIA LIMPA DA ÁFRICA OCIDENTAL E DO SEU QUADRO 

INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO  

 

Título do projecto: CORREDOR DE ENERGIA LIMPA DA ÁFRICA OCIDENTAL 

 

N.º de referência: WACEC-1/2020 

O Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO (ECREEE) é uma 
Instituição especializada responsável pelas Energias Renováveis e Eficiência Energética. O 
ECREEE visa contribuir para o desenvolvimento económico, social e ambiental sustentável da 
África Ocidental, através da melhoria do acesso aos serviços energéticos modernos, fiáveis e 
acessíveis, a segurança energética e a redução das externalidades ambientais negativas no 
sistema energético (por exemplo, emissões de GEE, poluição local). 

O ECREEE, com o apoio da USAID e da GIZ, procura os serviços de uma empresa de 
consultoria para a elaboração do Programa do Corredor de Energia Limpa da África 
Ocidental (WACEC) e do seu quadro institucional de implementação. 

Os objetivos gerais dos serviços de consultoria ("os Serviços") estão resumidos abaixo:  

(i) elaborar o programa WACEC com propostas específicas, entre outras, para as funções e 
responsabilidades de todos os principais interessados, coordenação da intervenção das 
Instituições Internacionais de Financiamento com uma abordagem relativa à mobilização de 
recursos e fundos, actividades a curto (2021), médio (2023-2024) e longo prazo (2027-2028), 
um conceito harmonizado de aquisições de ER, para resolver as necessidades de reforço das 
capacidades  e fomentar o apoio público e político ao programa. 

(ii) O seu quadro institucional de implementação com propostas específicas, entre outras, sobre 
o mandato e o papel das instituições relevantes da CEDEAO e a cooperação para a 
implementação das estratégias do WACEC e dos principais projectos de energias renováveis 
na região da CEDEAO, incluindo análises das funções jurídicas, de apoio técnico e de reforço 
das capacidades.  

Os serviços serão realizados na região da CEDEAO através de consultas com várias partes 
interessadas na região, através dos meios apropriados. 

O ECREEE convida os Consultores elegíveis a manifestar o seu interesse em prestar os Serviços 
e a fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a 
experiência relevante para executar os Serviços. 



  
Além disso, seis (6) melhores empresas de consultoria serão pré-seleccionadas com base no seu 
historial com pelo menos três (3) experiências semelhantes com justificação, capacidades, os 
CV dos peritos a serem mobilizados e o seu papel na missão. Serão pré-seleccionadas com base 
nos seguintes critérios: 

- Experiência na elaboração de programas de energias renováveis, planeamento, políticas, 
análises institucionais e estratégias; 

- Experiência na elaboração de um quadro institucional de implementação; 

- Experiência em Cooperação Institucional para o Desenvolvimento; 

- Experiência no desenvolvimento de processos de aquisição de projectos de energias 
renováveis ligados à rede e documentação relacionada; 

- Experiência  na criação de um ambiente  propício às energias renováveis conectadas à 
rede aos Estados-Membros da CEDEAO; 

- Situação financeira nos últimos 3 anos, 

- Uma proposta financeira indicativa para a missão e a sua duração em meses, 

- Reputação, fiabilidade, competência profissional e de gestão da empresa e do pessoal 
a ser envolvido na prestação dos serviços; 

- Extensão da participação dos consultores da CEDEAO; 

As experiências específicas na área da CEDEAO serão particularmente valorizadas. 

As manifestações de interesse devem ser transmitidas por escrito, através do endereço : 
tender@ecreee.org o mais tardar até 24 de Agosto de 2020,  indicando claramente o título da 
missão e o nome do projecto: "Elaboração do Programa do Corredor de Energia Limpa da 
África Ocidental ". 
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