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SOLICITA CONCEÇÃO E FORMULÁRIO DE PROJETO 

 
 

                                         

 
 

FUNDO DA CEDEAO PARA A INTEGRAÇÃO DO GÉNERO 
NO ACESSO À ENERGIA 

ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE 
Empoderamento Económico das Mulheres através da 

Energia para Usos Produtivos 

Prazo-limite para submissão: 6 de Novembro de 2020 

 

Introdução 

O Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO (ECREEE), com o 
apoio financeiro da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 
(AECID), está a lançar um convite à apresentação de notas conceituais para a concessão de 
subvenções no âmbito do Fundo da CEDEAO para a Integração do Género no Acesso à Energia 
(Fundo ECOW-GEN).  
 
Os projectos seleccionados receberão subvenções compreendidas entre 30.000 e 50.000 euros 
por projecto. As Notas Conceituais devem ser enviadas para: tender@ecreee.org o mais tardar 
até 30 de Outubro de 2020, às 23:00 horas (hora de Cabo Verde), para serem consideradas na 
avaliação.  
 
Acerca do Fundo ECOW-GEN 
 
O Fundo ECOW-GEN é um mecanismo de pequenas subvenções que tem por objectivo fornecer 
apoio técnico e financeiro para a realização de projectos que simultaneamente promovam a 
igualdade de género e melhorem o acesso à energia na região da Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental (CEDEAO). 
 
O Fundo é um veículo de financiamento criado com o propósito específico de operacionalizar a 
Política da CEDEAO sobre a Integração do Género no Acesso à Energia, que visa abordar as 
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barreiras existentes à participação igualitária de homens e mulheres na expansão do acesso à 
energia na região.  

O Fundo funciona através de três (3) componentes, nomeadamente:  

 Fundo de Negócios das Mulheres da CEDEAO; 
 Programa de Intercâmbio Técnico das Mulheres; e  
 Empoderamento Económico das Mulheres através da Energia para Usos Produtivos. 

O presente convite à apresentação de Notas Conceituais, centra-se apenas no Empoderamento 
Económico das Mulheres através da Energia para Usos Produtivos. 

 

Empoderamento Económico das Mulheres através da Energia para Usos 
Produtivos 
 

O objectivo do Empoderamento Económico das Mulheres através da Energia para Usos 
Produtivos é expandir o acesso à energia, com vista a apoiar as mulheres rurais nas sociedades 
agrícolas, contribuindo assim para a redução da pobreza, o aumento da taxa de emprego e a 
melhoria dos níveis de saúde e de educação das mulheres rurais para o desenvolvimento 
sustentável da região da CEDEAO. 

Os objectivos específicos consistem em: 

- Aumentar os níveis de produtividade das mulheres nas práticas agrícolas através de uma 
maior utilização de tecnologias de energias renováveis; 

- Reforçar as capacidades das mulheres agricultoras relativamente à utilização e 
manutenção de tecnologias de energia limpa; 

- Sensibilizar e educar o público sobre a utilização de fontes de energias renováveis para 
a erradicação da pobreza a nível doméstico e, mais amplamente, para o desenvolvimento 
do sector rural. 

 
Os projectos devem incluir uma componente contendo uma estratégia relativa à 
educação/sensibilização pública, direcionada à população em geral (homens, mulheres e 
jovens), e uma componente sobre o valor social do empoderamento económico das mulheres e 
da igualdade de género.  
 
Além disso, as propostas de projectos devem incluir componentes referentes à promoção de 
resultados sustentáveis para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino, através da 
inclusão de acções destinadas a melhorar os programas de alfabetização funcional e de 
formação profissional. 
 

Elegibilidade 

A subvenção cobrirá apenas os "Custos relacionados com o investimento", mais especificamente 
relacionados com a aquisição de equipamentos e tecnologias de energia. 
 
Os candidatos são convidados a apresentar propostas, nas seguintes áreas: 

 Melhoria da eficiência energética; 
 Iluminação (electricidade verde); 
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 Electricidade para o funcionamento de equipamentos utilizados em actividades 
produtivas; 

 Calor para actividades produtivas, incluindo para fins agrícolas, etc. 
 
Anexos solicitados:  

 Documentos do(s) projecto(s) anterior(es) ou em curso 
 Documentos oficiais (registo) 
 Relatório anual (com demonstrações financeiras) 
 Orçamento detalhado para o projecto proposto 
 CV da equipa do projecto 

 

Critérios de Selecção 

Cada proposta será submetida a uma análise minuciosa para avaliar a sua relevância 
relativamente aos objectivos do Fundo ECOW-GEN. Todas as propostas estarão sujeitas aos 
seguintes critérios, que devem ser cumpridos: 

a) Adequação Sectorial ou Estratégica: 

O projecto enquadra-se nas áreas prioritárias tidas em conta pelo Fundo ECOW-GEN. 

b) Impacto no Desenvolvimento: 

O projecto melhora a qualidade de vida da população local. 

c) Prioridades Regionais: 

As autoridades (por exemplo, Ministérios do governo, líderes tradicionais, etc.) estão 
cientes e apoiam o projecto, contribuindo por essa via para a realização dos objectivos e 
para a agenda de desenvolvimento do país. 

d) Capacidade Institucional 

O projecto deve ter capacidade ou planos credíveis para adicionar a capacidade à gestão 
e à implementação de projectos. 

e) Sensibilidade ao Género: 

O projecto deve demonstrar sua capacidade de responder às questões de género, especificando 
a forma como a proposta foi concebida, com a intenção de abordar a questão da desigualdade 
de género e/ou de potenciar os benefícios associados ao género.  

 

Critérios de Prioridade do Projeto 

É importante notar que as propostas também serão priorizadas em função de certos critérios de 
prioridade adicionais, nomeadamente: 

1. O projecto deve demonstrar que a subvenção contribuirá, de forma adicional, para o 
empoderamento económico das mulheres, aumentando as oportunidades de emprego e 
de auto-emprego para as mulheres, especialmente as que vivem abaixo do limiar da 
pobreza. 

 



Para esclarecimento: mmaduekwe@ecreee.org  

2. O projecto deve ser orientado para o mercado, produzindo serviços para os mercados 
rurais e urbanos e deve apoiar o desenvolvimento do mercado de trabalho local e 
proporcionar melhores oportunidades a nível do desenvolvimento de empregos e de 
competências. 

 

3. As propostas de projecto devem fornecer uma descrição da estratégia de sustentabilidade 
que assegure que o projecto continue a proporcionar benefícios em termos de 
erradicação da pobreza e empoderamento das mulheres, mesmo após a concessão da 
subvenção. 

 
4. As propostas de projecto devem demonstrar como a comunidade será envolvida desde o 

início até à implementação final do projecto, em particular o papel que os homens 
desempenharão nas actividades do projecto. A ênfase deve ser colocada na 
demonstração de como o projecto irá beneficiar toda a comunidade.  

 

5. A proposta deve demonstrar resultados práticos e imediatos que o projecto irá oferecer a 
curto prazo, por exemplo, aumento das receitas ou maior disponibilidade de recursos.  

 
6. As propostas devem integrar elementos destinados a facilitar o monitoramento e a 

avaliação dos resultados sensíveis ao género.  
 

7. As propostas devem demonstrar como as abordagens e actividades desenvolvidas no 
projecto são adaptadas às necessidades dos beneficiários, que são as mulheres em 
particular. 

 

8. Uma proporção significativa do calor ou da electricidade produzida a partir de tecnologias 
de energias renováveis deve ser dedicada a actividades geradoras de rendimentos. 

 

9.  Os projectos relativos ao 'empoderamento económico das mulheres através da energia 
para usos produtivos' são projectos que conduzem a um aumento do nível de rendimento 
das mulheres e da sua capacidade de tomada de decisões. 

 

10. Os projectos devem ter uma estrutura de gestão clara, incluindo estruturas para a 
operação e manutenção de centrais de energias renováveis. 

 

11. Os projectos devem poder ser revistos e visitados por outras pessoas, para que possam 
actuar como verdadeiros projectos-piloto. 

 

12.  Os projetos devem atender aos requisitos ambientais e não devem constituir uma 
ameaça para as reservas naturais. 
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A ser preenchido pelo candidato: 

Informações básicas 

Nome da organização  
Tipo de Organização  
Endereço  
Email; website  
Número(s) de telefone  
Título do projecto  
Objectivo do projecto  
Nome do responsável pelo 
projecto/pessoa de contacto 

 

Duração do projecto (data de 
início, data de término e duração 
total em meses) 

 

Orçamento total do projecto  
Estimativa do financiamento 
solicitado 

 

 

1. Resumo Executivo  
Fornecer um resumo sucinto e informativo da proposta. Incluir um resumo das informações de cada uma das secções 
principais da proposta. 

 

2. História da organização, missão e estrutura  

Descrever em breves parágrafos sua organização, missão, visão e estrutura , bem como sua experiência de 
trabalho em projectos de energia e/ou em outras actividades de desenvolvimento comunitário 

 

3. Declaração de necessidade 

Discutir as necessidades ou oportunidades a serem abordadas por este projecto. Justificar como o projecto irá fornecer 
serviços energéticos menos dispendiosos à população - alvo. 

 

4. Objectivo(s) global(is)  

Descrever o impacto social e/ou económico a longo prazo (benefícios) para o qual o projecto irá contribuir, e 
explicar por que razão este projecto é importante para o país beneficiário, para a igualdade de género e para o 
empoderamento económico das mulheres. Assim, descrever de forma concise, a relevância/ valor acrescentado da 
subvenção para a realização destes objectivos através do projecto. 

Não se espera que o objetivo global seja alcançado apenas por este projeto; fatores externos fora do escopo do 
projeto são importantes para a realização dos objectivos globais. 
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5.  Objectivo do projecto 

Descrever o objetivo e os resultados esperados, ou os efeitos directos do projecto. Estes são os benefícios que o país 
beneficiário retira do projecto. O objectivo indica a razão pela qual o projecto é necessário para o país beneficiário.  

 

6. Resultados Esperados 

Descrever o(s) serviço(s) que o país beneficiário receberá do projecto, ou seja, quais os serviços que o projeto será 
responsável por fornecer.  

 Enumerar também os indicadores de realização, que devem ser verificáveis e limitados no tempo 

 

7.  Atividades 

Descrever as actividades que serão postas em prática para alcançar os resultados. Recomenda-se que sejam 
apresentadas num quadro lógico, uma vez que isto simplificará o processo de elaboração do plano de 
trabalho.  

Descrever também de forma resumida, o papel das mulheres na implementação das atividades e do plano 
de Monitoração e Avaliação (M & E). 

 

Inserir tabela do quadro lógico  

 

 

8. Orçamento 

Descrever os recursos necessários para implementar o projecto (em euros), incluindo a contribuição de co-
financiamento (em espécie ou em dinheiro). De notar que 100% da subvenção irá contribuir para a aquisição dos 
componentes de hardware do projecto.  

 

 Inserir tabela com o resumo orçamental 

 

9. Programa de implementação 

Inserir tabela com um calendário de actividades.  
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10. Identificação de Riscos 

Fornecer detalhes sobre os riscos previstos e potenciais e sobre a estratégia de atenuação.   

 

11. Sustentabilidade 

Após o término da implementação do projeto, o projeto pode continuar por si só, sem assistência externa, e o 
objectivo do projeto é sustentável a longo prazo. Isso pressupõe que sejam postos em prática mecanismos 
eficazes por parte da organização beneficiária tendo em vista a divulgação e consolidação dos resultados do 
projeto. 

 

 

 

 


