
 

 

                                                                                            

 

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA :  

Seleção de um consultor para a implementação de um sistema de 

gestão da qualidade para o processo de chamada de propostas A RAA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMMISSION DE LA CEDEAO 

Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 

ARAA 

ECOWAS COMMISSION 

Regional Agency for Agriculture and Food 

RAAF 

COMISSÃO DA CEDEAO 



I. Contexto 

Sob a implementação de ECOWAP adoptada em 2005 , a araA , criado pelo Regulamento C / 

REG.1 / 08/11 , tem sido definido como um dos instrumentos técnicos s comissionamento trabalho 

da política agricultura regional . O mandato da Age nce é: “ Assegurar a execução técnica dos 

programas e planos de investimento regionais que contribuam para a operacionalização da política 

agrícola da CEDEAO, contando com instituições, organizações e atores regionais. com habilidades 

comprovadas ”.     

Para alcançar este objectivo, a Agência tem adotado métodos mais convencionais, a abordagem de 

pedidos de proposta de projeto , um procedimento da concorrência dos operadores privados / publi 

c baseados diretrizes para experi Menter ope de rações de motoristas, a capitalização de boas 

práticas e lições aprendidas com o objetivo de escalar a nível regional e nacional .   

Esta abordagem foi apreciada tanto pelos doadores como pelos envolvidos na implementação da 

política agrícola. De fato, pode identificar modelos endógenos que poderiam melhorar a 

implementação de uma política agrícola. No entanto, as expectativas , nomeadamente as 

decorrentes da capitalização inicial do processo de chamada de propostas, continuam por cumprir. 

Po coração são enviados , a Agência deve melhorar a sua proposta de sistema de chamada de s que 

é a sua pedra angular de sua contribuição para a implementação de ECOWAP.  

Com o objetivo de melhorar e consolidar a atratividade dos doadores no financiamento de projetos 

e programas sob a gestão do AR AA, o comitê gestor (Copil) de março de 2019 mais uma vez 

lembrou a recomendações feitas à Agência na sua criação, que é a de certificação 

internacionalmente reconhecida s de gestão do coração Sem financiamento externo s .  

Trata-se de desenvolver e reconhecer sua expertise em gestão, gestão e implantação técnica de 

projetos agrícolas, por meio da certificação da norma ISO 9001 de adoção de empresas de serviço 

. 

A hus o araA centrou a sua certifi domínio cação em chamadas de propostas processar projeto s 

, área em que é jogar um papel de liderança e vencer.  

Na realização deste processo, a Agência está buscando um assistida nce tecnologia para o 

desenvolvimento de seu sistema de chamadas de qualidade para a proposta da administração s .  

  

II. Objetivos da missão de consulta 

O objetivo geral da missão é o estabelecimento de um sistema de gestão da qualidade para os 

convites à apresentação de propostas da Idade . 

Os objetivos específicos da consulta são os seguintes :  

 Fazer uma análise de todos da organização e de s processar atuais chamadas de 

propostas (mapeamento) ;  

 Avaliar a eficácia do sistema de gestão existente na satisfação dos parceiros pri 

ncipaux; 

 Comparar o sistema atual com os requisitos da ISO 9001/2015 ;  

 Analisar os riscos do sistema de chamadas de propostas ;  

 Reforçar a capacidade de comissão direcção PROcessu 's Contas internos e é dentro 

do araA ;  



 Finalize o QMS . 

  

III. Resultados esperados 

Prevê-se que a missão implemente um sistema de gestão da qualidade dos convites à apresentação 

de propostas da Agência. 

  

IV. Entregáveis 

Três entregas são esperadas :  

 Um e documento de síntese sobre a comprehe nsion do estudo e da abordagem a ser 

apresentado ao araA para discussão e validação 

 Um relatório das várias entrevistas realizadas com as partes interessadas 

contactadas, resumindo : i) a análise principal é   o conjunto organizado e o atual processo 

de chamadas de propostas (mapeamento) , ii) a eficácia do sistema gestão corrente na 

satisfação dos principais parceiros , iii) comparação do sistema atual com os requisitos da 

ISO 9001/201 5 e iv) análise de risco ;    

 Um documento de política de qualidade dentro da RAAF ;  

 Uma agenda claramente definida para a certificação ISO da RAAF. 

  

V. Passos 

O consultor vai ficar na RAAF para conduzir entrevistas com a equipe no local. Ele vai também 

usar NTICs para organizar videoconferências com os principais atores (DAERE, ECOWAP 

Donors'group, Finanças, Auditor Geral, PO, Sociedade Civil).  

O seu documento estará sujeito a alterações pela ARAA e validação por uma equipa alargada com 

a hierarquia em Abuja. 

  

VI. Qualificações, habilidades e experiências 

O consultor deve ter as seguintes qualificações, habilidades e experiência :  

 Mínimo grau de mestre universitário, nas áreas científica, técnica, econômica ou 

gerencial ;  

 Diplomas e certificados específicos que atestam a capacidade de padronização ISO 

;  

 Pelo menos 7 anos e mais de compromisso com a padronização ISO; 

 Sólida experiência no desenvolvimento de padrões I SO, em particular sob a 

referência 9001 ; 

 Ter obtido sucesso na certificação ISO 9001, em particular 2015, e outras normas 

consideradas como um ativo; 

 A experiência na certificação de organizações de pesquisa e desenvolvimento 

agrícolas preferenciais será particularmente apreciada ;  

 Credibilidade no treinamento em padronização ISO e capacidade de emitir 

certificados neste sentido; 



 Ter conhecimento da África Ocidental e das suas instituições e organizações sub-

regionais ;  

 Capacidade de construir relacionamentos positivos e flexíveis com parceiros ;  

 Capacidade de se concentrar nos resultados esperados. 

  

VII. Língua 

Dominar uma das três línguas de trabalho da CEDEAO (Inglês, Francês , Português). Um bom 

conhecimento linguístico (escrito, oral) de uma segunda língua da comissão seria uma vantagem. 

  

VIII. Local e duração da missão 

O consultor ficará baseado em Lomé e trabalhará em estreita colaboração com o comitê de direção 

do processo dentro da ARAA em Lomé. 

A duração da consulta é de 20 dias úteis repartidos por um período máximo de três meses. 

  

IX. Método de seleção 

O consultor será selecionado de acordo com o método de seleção baseado na qualificação conforme 

definido no Código de Contratação Pública da C EDEAO. A RAAF elaborará uma lista de até 6 

candidatos, selecionados com base nas candidaturas recebidas, para o resto do processo. 

  

X. Arquivo de aplicativo 

Cada candidato tem as qualificações necessárias é convidado a manifestar Inter ETS em 

enfeitiçando aving :  

 Uma carta de manifestação de interesse , incluindo o prazo de disponibilidade ;  

 Um curriculum vitae detalhando a experiência profissional e atribuições 

semelhantes ;  

 Três referências profissionais (apelidos e nomes próprios , funções actuais, funções 

no momento da colaboração com o consultor, email e contactos telefónicos) ;  

 Uma cópia autenticada do diploma mais alto ;  

 Uma cópia dos certificados de trabalho / serviços prestados listados no curriculum 

vitae ;   

 Uma metodologia e um plano de trabalho detalhado para a execução da tarefa. 

 


