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Informação geral 

A visão da ECOWAP no quadro de orientação estratégica de 2025 é "Uma agricultura moderna, 

sustentável, inclusiva e competitiva, garantindo empregos decentes, segurança alimentar e 

nutricional e soberania alimentar". Considerando o grupo de edade  18-34, em 2017 a África 

Ocidental teria cerca de 112 milhões de jovens, ou seja 30,06% da população total, dos quais 50,81% 

são homens jovens e 49,19% são mulheres jovens. Isto representa um potencial real para a 

dinamização dos sistemas alimentares para a segurança alimentar e nutricional na região. Contudo, 

uma grande maioria destes jovens ainda não tem acesso a empregos decentes e bem remunerados. 

A economia rural da África Ocidental, essencialmente estruturada em torno de explorações 

familiares mal equipadas e altamente dependentes de chuvas erráticas, apenas lhes oferece um 

subemprego, o que apenas alimenta o êxodo rural. Nas cidades, os sectores secundário e terciário 

estão a lutar para absorver não só os jovens do campo, que foram drenados do seu sangue vital, mas 

também os jovens urbanos, que são fortemente afectados pelo desemprego. Esta situação está 

repleta de consequências, com a atracção da emigração descontrolada para estes jovens e a atracção 

de grupos jihadistas que ameaçam seriamente a paz social na região.  

Para inverter esta tendência e aumentar a contribuição dos jovens para sistemas alimentares mais 

eficientes, os governos e organizações profissionais do sector rural (OPR), com o apoio de 

organizações regionais incluindo a CEDEAO, estão empenhados em criar empregos para os jovens na 

agricultura, pecuária, silvicultura, ambiente e pesca. Mas criar oportunidades de emprego para os 

jovens no sector agro-silvo-pastoral e das pescas exige que se tenham em conta certos critérios, 

sendo um dos principais a rentabilidade económica das actividades planeadas.  

Neste contexto, o sector leiteiro oferece uma grande oportunidade de emprego remunerado, com 

um potencial de desenvolvimento significativo. De facto, a África Ocidental é um mercado 

importante para os produtos lácteos, dado o forte crescimento da população, a aceleração da 

urbanização e a melhoria do rendimento de uma proporção cada vez maior de consumidores. No 

entanto, o mercado do leite é dominado pelas importações, que estão em constante crescimento, 

atingindo actualmente 2,5 mil milhões de litros de equivalente leite por ano na zona da CEDEAO, 

para um valor de mercado de cerca de 500 mil milhões de CFA. 

A terceira fase do Programa Regional de Apoio às Organizações de Agricultores (PRAOP 3), financiado 

pela Cooperação Suíça, faz parte da implementação combinada dos dois programas de investimento 

prioritários desenvolvidos para operacionalizar as estratégias regionais acima descritas: a ofensiva 

regional para a promoção das cadeias de valor do leite local e a empregabilidade dos jovens no 

sector agro-silvo-pastoral e das pescas. O seu objectivo é contribuir para um aumento substancial 

dos investimentos nas cadeias de valor do leite locais para aumentar as oportunidades de criação de 

emprego para jovens desempregados ou subempregados, com vista a desacelerar o êxodo rural e a 

emigração descontrolada na África Ocidental. 

Parte da contribuição do DDC  será utilizada pela CEDEAO, através da ARAA, para financiar 

investimentos inovadores por organizações profissionais do sector leiteiro local e o desenvolvimento 

de serviços financeiros e de seguros adequados. É neste contexto que o presente convite à 

apresentação de propostas para iniciativas locais sobre iniciativas e inovações de integração de 

jovens através da promoção de explorações leiteiras de tipo familiar, explorações leiteiras semi-

intensivas, modelos de centros de recolha multi-serviços, mini-serviços de processamento de 

lacticínios, plataformas de inovação para as partes interessadas, etc. O montante total dos fundos 

atribuídos, os países envolvidos, o período de execução e os montantes mínimos e máximos das 

subvenções concedidas pela CEDEAO ao abrigo do presente convite à apresentação de propostas 

para iniciativas locais são especificados na secção " Condições especiais ". 
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O convite à apresentação de propostas é lançado por um período de seis (6) semanas. 

Os proponentes devem apresentar as suas propostas de iniciativas locais numa só fase, consistindo 

na Nota Conceitual e na Proposta Detalhada. As notas de conceitos devem ser submetidas 

utilizando o formulário do Anexo A. As iniciativas locais detalhadas devem ser apresentadas 

utilizando o modelo em 0. As iniciativas locais serão acompanhadas de um orçamento detalhado (0), 

um quadro lógico (0). 

A selecção das propostas de iniciativa local será feita pela ARAA num primeiro passo, avaliando as 

breves notas. 

Os concorrentes cujas propostas detalhadas tenham sido seleccionadas serão convidados a fornecer 

à ARAA os documentos administrativos necessários (Anexos E a K). A apresentação destes 

documentos administrativos será feita por correio ou por entrega em mão. Uma versão digitalizada 

será fornecida por e-mail. 

Os concorrentes seleccionados serão também convidados, quando apropriado, a finalizar o seu 

documento de projecto revisto incorporando os comentários da ARAA no prazo de duas (2) semanas 

após a data de notificação dos resultados da selecção, antes da assinatura dos acordos de subvenção. 

Os acordos de subvenção serão assinados pela CEDEAO (ARAA) e pelos detentores da iniciativa local.  

O convite à apresentação de propostas para iniciativas locais ( DAP ) estará disponível nos seguintes 

websites 

• Sítio Web da CEDEAO: www.ecowas.int 

• Sítio Web do CILSS: www.cilss.bf 

• Página web CSAO/OCDE: www.food-security.net  

• Sítio Web da ARAA: https://www.araa.org/ 

• Sítio Web do DADR: https://www.ecowap.ecowas.int 

Os Ministérios responsáveis pelo gado nos 15 Estados Membros da CEDEAO e no Chade serão 

convidados a divulgar amplamente a informação sobre este convite à apresentação de propostas 

para iniciativas locais. 

Os principais elementos do convite à apresentação de propostas para iniciativas locais serão também 

publicados em pelo menos um jornal oficial em cada um dos países-alvo. 

As directrizes do convite à apresentação de propostas para iniciativas locais serão também 

divulgadas electronicamente a vários actores envolvidos em iniciativas locais de desenvolvimento da 

cadeia de valor do leite na África Ocidental pré-identificadas pela ARAA. 

As propostas de iniciativas locais serão redigidas numa das três (3) línguas de trabalho da CEDEAO, 

francês, inglês e português. A publicação do convite à apresentação de propostas para iniciativas 

locais será feita nestas três (3) línguas.  

A Nota Conceitual e o documento detalhado do projecto devem ser submetidos através de uma 

plataforma de submissão online seguindo o link: Https://aap_araa_praop3.dev4u.it 

Aconselha-se vivamente os proponentes a seguirem cuidadosamente as instruções dadas na 

plataforma. O prazo para a apresentação de Notas de Conceito e Iniciativas Locais Detalhadas é 

14/07/2022 às 00H GMT. Qualquer apresentação após esta data será inadmissível. 

Qualquer apresentação de projecto por qualquer outro meio que não a plataforma será 

automaticamente rejeitada.   

Perguntas Frequentes: a ARAA hospeda uma FAQ para todos os concorrentes que procuram uma 

melhor compreensão do processo de convite à apresentação de propostas e orientações. 

http://www.ecowas.int/
http://www.cilss.bf/
https://www.araa.org/
https://aap_araa_praop3.dev4u.it/
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Por conseguinte, os pedidos de informação podem ser feitos através das FAQ da plataforma até 15 

dias antes da data de encerramento do convite à apresentação de propostas. Após este prazo, as 

novas perguntas deixarão de ser processadas.  

Todas as respostas às perguntas feitas pelos concorrentes e as respostas fornecidas pela ARAA 

estarão disponíveis no prazo de 08 dias antes da data de encerramento do convite à apresentação 

de propostas para iniciativas locais na FAQ da plataforma.  Este sítio será actualizado regularmente e 

os proponentes são encorajados a visitá-lo.  
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Secção 1: Instruções aos Proponentes 

1 CONDIÇÕES GERAIS 

1.1 Cláusulas gerais 

O convite à apresentação de propostas para iniciativas locais visa financiar iniciativas lideradas por 

operadores do sector leiteiro local em apoio da empregabilidade dos jovens na cadeia de valor do 

referido sector e cujo estatuto é especificado na secção "Condições especiais". 

Os proponentes devem :  

• Ter experiência na implementação de iniciativas de desenvolvimento local ao nível dos 

diferentes elos da cadeia leiteira local,  

• Demonstrar capacidade para implementar iniciativas locais de escala financeira retidas pela 

AP; 

• Demonstrar capacidade de criação de emprego directo e indirecto com uma perspectiva de 

género; e 

• Ter experiência de gestão de iniciativas locais em parceria com outros actores locais em 

iniciativas semelhantes.  

Os tipos de actores convidados a formar consórcios são especificados na secção Condições Especiais. 

O alvo das acções propostas é especificado na secção Condições Especiais. 

1.2 Procedimento de funcionamento  

A CEDEAO co-financia a implementação de iniciativas locais concebidas e definidas por consórcios de 

actores que mobilizam funções e competências complementares, por uma duração especificada na 

secção "Condições Especiais".  

As organizações profissionais que apresentem uma proposta deverão trabalhar em parceria com 

outras organizações nacionais ou locais, com vista a satisfazer o requisito de ancoragem local de 

iniciativas locais, e para permitir o desenvolvimento de capacidades locais.  

As iniciativas locais terão necessariamente de ser concebidas, definidas e implementadas de acordo 

com as instituições públicas locais relevantes e os seus parceiros.  

A parte máxima do orçamento total para iniciativas locais a subsidiar pela CEDEAO é especificada na 

secção "Condições especiais" do convite à apresentação de propostas para iniciativas locais, bem 

como os documentos que devem ser incluídos no dossier administrativo para garantir esse co-

financiamento. 

As diferentes formas de co-financiamento disponíveis são especificadas na secção "Condições 

especiais" do convite à apresentação de propostas para iniciativas locais. 

A participação na CEDEAO cobrirá apenas os custos elegíveis. Os custos elegíveis e não elegíveis são 

descritos na secção "Condições especiais" do convite à apresentação de propostas para iniciativas 

locais.  

O financiamento das operações das iniciativas locais seleccionadas será fornecido em três (3) 

parcelas, cujas proporções são especificadas na secção Condições Especiais. Os concorrentes 

suportarão todos os custos relacionados com a preparação e apresentação das suas propostas e a 

ARAA não será de modo algum considerada responsável ou responsável por esses custos.  
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As despesas cobertas pela CEDEAO só serão elegíveis a partir da data de assinatura do contrato de 

subvenção entre a CEDEAO e o líder do projecto. 

1.3 Apresentação de propostas  

Haverá apenas um convite à apresentação de propostas para iniciativas locais, a menos que se 

revele infrutífero, sendo o objectivo seleccionar as melhores propostas e dar tempo aos operadores 

seleccionados para intervir no terreno, de modo a que as acções possam gerar efeitos mensuráveis 

e contribuir para os exercícios de capitalização.  

O proponente é obrigado a verificar e compilar a lista de verificação no Anexo I antes de enviar o 

ficheiro para o ARAA através da plataforma. A lista de verificação é parte integrante do dossiê a ser 

submetido à ARAA.  

A selecção das propostas será realizada pela ARAA em duas fases: 

• Passo 1: Avaliação da Nota Conceitual (ver Anexo A) ;  

• Etapa 2: Avaliação da proposta completa para proponentes seleccionados (ver Anexo B, C, 

D). 

Os concorrentes seleccionados deverão apresentar um dossier administrativo completo antes da 

assinatura do contrato (ver lista de documentos administrativos no Anexo K). 

As notas de publicação serão escritas em inglês, francês e português. 

A apresentação da Nota Conceitual, bem como a proposta detalhada do projecto será feita online 

na plataforma MESECOPS, seguindo a ligação : Https://aap_araa_praop3.dev4u.it 

1.4 Auditoria, relatórios, avaliação e capitalização  

O ARAA reserva-se o direito de realizar auditorias sobre cada parcela de subvenção e avaliações (ex-

ante, intercalar, ex-post) de acções co-financiadas, financiadas ou afectadas a um fim específico a 

partir da assinatura do contrato e durante todo o período de execução do projecto. 

Relatórios técnicos e financeiros periódicos sobre as actividades implementadas no âmbito do 

Projecto terão de ser apresentados ao ARAA para permitir o acompanhamento da implementação 

técnica e financeira, e a verificação formal antes do desembolso das parcelas subsequentes da 

subvenção, com base num relatório de auditoria por uma empresa de auditoria seleccionada pelo 

ARAA e cujos serviços serão financiados pelo PRAOP3. As modalidades de apresentação de relatórios 

são especificadas na secção "Condições especiais" do convite à apresentação de propostas para 

iniciativas locais. 

1.5 Moeda do contrato e moeda de pagamento  

Os concorrentes devem preparar as suas propostas em dólares americanos, euros ou francos CFA. O 

orçamento deve ser estabelecido antes de impostos, firma e não passível de revisão, entendendo-se 

que os impostos e direitos aduaneiros não são elegíveis no orçamento da convenção assinada pela 

CEDEAO. 

1.6 Condições do convite à apresentação de propostas de iniciativas locais 

Ao apresentar as suas propostas, os proponentes são considerados :  

• Tomaram nota das condições do convite à apresentação de propostas para iniciativas locais 

aqui descritas e aceitam-nas;  

• Ter um conhecimento perfeito da natureza e do alcance das acções a realizar, das condições 

locais de trabalho e de todas as limitações que estas acções implicam e ;  

https://aap_araa_praop3.dev4u.it/
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• Ter lido as condições gerais e específicas (Secções II e III) do convite à apresentação de 

propostas para iniciativas locais. 

1.7 Abertura das propostas e do comité de selecção  

A abertura das propostas e a selecção das propostas será realizada em Lomé, República do Togo, na 

sede da ARAA, por um Comité de Selecção. A abertura das propostas terá lugar o mais tardar 24 

horas após a data limite do convite à apresentação de propostas para iniciativas locais. 

1.8 Determinação da conformidade das propostas  

1.9 As propostas que não cumpram os requisitos da lista de verificação serão 
sistematicamente rejeitadas.  Avaliação e classificação das propostas  

O Comité de Selecção de Propostas avaliará as propostas que se tenham encontrado em 

conformidade com as disposições. Comparará então as pontuações entre os avaliadores das mesmas 

propostas e fará uma classificação geral das propostas. Os critérios de avaliação e os procedimentos 

de pontuação e classificação são especificados na secção Condições Especiais . 

Está previsto o financiamento de quinze (15) iniciativas locais. As iniciativas locais podem abranger 

um ou mais países.  

Direito da ARAA de rejeitar propostas s e de cancelar o convite à apresentação de propostas de 

iniciativas locais 

A ARAA reserva-se o direito de rejeitar qualquer proposta, de cancelar oconvite à apresentação de 

propostas para iniciativas locais, desde que a CEDEAO não tenha concedido as subvenções, sem 

incorrer em qualquer responsabilidade para com os proponentes em causa, e sem ter de os informar 

das razões do cancelamento do convite à apresentação de propostas para iniciativas locais ou da 

rejeição das suas propostas. 

1.10 Melhoria dos ficheiros técnicos e financeiros  

Após a selecção das propostas detalhadas, a ARAA enviará comentários aos proponentes 

provisoriamente seleccionados para melhorar e finalizar o conteúdo operacional dos seus dossiers. 

Estas melhorias não devem conduzir a um aumento do custo inicialmente proposto. 

1.11 Confidencialidade do processo de selecção de iniciativas locais  

Nenhuma informação relacionada com o exame, avaliação, comparação das classificações dos 

avaliadores das propostas de iniciativa local e comentários sobre a atribuição da subvenção podem 

ser divulgados aos candidatos ou a qualquer outra pessoa fora do processo de exame e avaliação.  

Qualquer tentativa de uma organização de influenciar o comité durante o processo de revisão e 

avaliação da sua proposta e comparação das pontuações dos revisores resultará na rejeição da sua 

proposta.  

1.12 Informações sobre o processo de selecção e atribuição  

A lista de propostas de iniciativas locais cujas breves notas tenham alcançado a classificação mínima 

exigida e que tenham sido seleccionadas após aplicação da chave geográfica indicada na secção 

"Condições Especiais", será publicada no sítio web da ARAA. Os operadores bem sucedidos e mal 

sucedidos serão notificados por correio electrónico individual.  
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1.13 Assinatura do contrato de subvenção  

Após notificação aos proponentes seleccionados e finalização das propostas detalhadas tendo em 

conta os comentários, a ARAA enviará o projecto de acordo de co-financiamento para aprovação 

antes da assinatura. Os acordos de financiamento serão então assinados pelo proprietário do 

projecto e pela ARAA em nome da CEDEAO. 

2 CONDIÇÕES ESPECIAIS 

2.1 Meios financeiros disponíveis  

O convite à apresentação de propostas para iniciativas locais tem um orçamento total de subvenção 

de quatro milhões quinhentos e setenta e três mil quatrocentos e setenta e um (4 573 471) euros. 

Os proponentes contribuirão com pelo menos 30% do montante da subvenção. 

2.2 Duração de iniciativas locais 

A duração da implementação das iniciativas locais é de 32 meses a partir da data de assinatura dos 

acordos divididos em quatro fases:  

- Arranque (3 meses): lançamento, indução/formação, abertura de contas, nomeação de 

agentes, primeiro desembolso; 

- Implementação (24 meses): implementação de actividades, supervisão, auditoria 

operacional, elaboração de relatórios; 

- Encerramento técnico (3 meses): capitalização, avaliação, auditoria operacional, relatório 

final, produção audiovisual, etc.  

- Encerramento financeiro: encerramento das contas, relatório financeiro final, auditoria da 

CEDEAO, pagamento do saldo ou transferência do saldo restante (2 meses) 

2.3 Condições geográficas e territoriais  

Os países elegíveis no âmbito do convite à apresentação de propostas de iniciativas locais para a 

realização das iniciativas locais propostas são os 15 Estados Membros da CEDEAO (Benim, Burkina 

Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, 

Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Togo) e o Chade  A área de intervenção do projecto poderia abranger 

um ou mais países. 

2.4 Público-alvo 

O convite à apresentação de propostas para iniciativas locais visa apenas os actores e territórios dos 

15 Estados Membros da CEDEAO e do Chade. 

Os actores na produção, recolha, processamento, distribuição, fornecedores de serviços financeiros e 

não financeiros, e distribuidores de inputs estão todos envolvidos na chamada.  Além disso, cada 

proposta deve criar empregos decentes e remuneradores para os jovens (homens e mulheres). 

2.5 Acções esperadas 

Os investimentos inovadores, que são objecto do presente convite à apresentação de propostas, têm 

como objectivo fornecer apoio financeiro, técnico e metodológico aos profissionais do sector, 

associados a operadores empenhados no desenvolvimento das cadeias de valor do leite. 
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O objectivo é apoiar o desenvolvimento de cadeias de valor de leite locais inclusivas que os 

operadores tenham decidido iniciar. A iniciativa pode ser implementada em parceria com outros 

actores ou estruturas. Esta abordagem é altamente recomendada. 

Cinco (5) princípios devem sustentar as acções previstas, a saber  

i. A participação e capacitação dos operadores locais da cadeia leiteira (produtores, 

colectores, transformadores, comerciantes, distribuidores, outros prestadores de serviços, 

etc.) ). Estes operadores são os principais alvos do projecto e, por conseguinte, constituem a 

base das intervenções; 

ii. Tendo em conta todas as dimensões do desenvolvimento sustentável para que as acções do 

projecto não tenham um impacto negativo sobre as necessidades das gerações futuras; 

iii. As medidas de apoio ao sector leiteiro local devem ser diversificadas, complementares e 

inovadoras;  

iv. A acção colectiva deve não só prosseguir os esforços para co-desenhar as inovações, mas 

também abordar os mecanismos e abordagens que incentivam a sua adopção (quadro de 

consulta, plataforma de inovação multi-actores, etc.); e 

v. A capitalização do que foi alcançado e as lições aprendidas com os sucessos e fracassos 

devem ser objecto de vários produtos facilitando os intercâmbios a nível local, nacional e 

mesmo regional. Esta capitalização e estes intercâmbios fornecerão elementos úteis para 

que os decisores desenvolvam políticas públicas. 

2.6 Natureza das iniciativas locais 

O convite à apresentação de propostas visa co-financiar iniciativas locais para a ampliação de 

modelos técnicos e económicos que ofereçam a possibilidade de desenvolver cadeias de valor 

leiteiras locais inclusivas, respeitadoras do ambiente e baseadas em inovações tecnológicas, 

comerciais e institucionais que permitam aumentar a oferta de leite local de qualidade e integrar 

melhor os jovens na cadeia de valor. Combinarão diferentes acções e mobilizarão várias aptidões, o 

que implica a criação de múltiplos factores e várias escalas de intervenção. 

2.7 Montante da subvenção 

Os montantes das subvenções para iniciativas locais são especificados na descrição de cada tema e 
são exclusivos de impostos e direitos aduaneiros. 

2.8 Natureza dos licitantes elegíveis 

Para serem elegíveis, os detentores de iniciativas locais devem ser actores no sector leiteiro local 
(produtores, colectores, processadores, comerciantes, distribuidores, prestadores de serviços, etc.). 
), organizações profissionais: grupos, associações profissionais, cooperativas, grupos de interesse 
económico, interprofissões e federações nacionais. As parcerias entre estes actores do sector são 
encorajadas. 

Além disso, devem satisfazer as seguintes condições: 

i. Ser financeiramente sólido e capaz de dar as suas próprias contribuições para o projecto e 

de expandir (aumentar de escala) o projecto quando se provar a sua viabilidade económica 

e social; 

ii. Ter uma boa capacidade de gestão para gerir e implementar o projecto eficazmente; isto 

pode ser visto na qualidade organizacional actual do proponente e nas competências e 

perícia do seu pessoal; 
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iii. Ter um bom historial de cumprimento dos requisitos regulamentares, incluindo as políticas 

ambientais e sociais; 

iv. Assegurar que o projecto se enquadra bem nas actividades existentes e na estratégia a 

longo prazo do proponente; e 

v. Ser capaz e disposto a partilhar as lições aprendidas com intervenientes relevantes a nível 

do sector, e documentá-las em benefício do sector. 

O proponente deve ser uma estrutura de acordo com a lei de um dos Estados Membros da CEDEAO e 
do Chade. 

Um determinado candidato só pode ser o portador de uma proposta de iniciativa local. Contudo, 
pode ser incluída como parceiro numa (ou mais) outra(s) proposta(s). 

2.9 Consórcio de actores elegíveis 

Os actores podem ou não estar num consórcio e podem ter em conta serviços públicos e parcerias 
públicas/privadas.  As iniciativas locais devem basear-se numa parceria que inclua pelo menos três 
categorias de actores da cadeia leiteira local, reconhecidas pelos serviços técnicos e pela 
regulamentação em vigor no país. Estes são :  

• Uma organização profissional (cf. 2.8) envolvidos em uma ou mais das seguintes actividades: 

produção de leite, recolha, transformação e distribuição de leite e produtos lácteos; 

• Um operador de desenvolvimento (associação, unidade semi-industrial, etc.) com 

experiência reconhecida na prestação de apoio e aconselhamento aos actores locais do 

sector leiteiro;  

• Grupos de interesse económico ; 

• Uma autoridade local/territorial ; 

• Uma empresa pública ou privada do sector agro-alimentar/agro-industrial, contratando com 

actores da cadeia leiteira local, com o objectivo de processar ou comercializar leite local ou 

produtos derivados; ou 

• Uma empresa pública ou privada envolvida na prestação de serviços financeiros ou de 

seguros 

2.10 Parceiros e empreiteiros 

Estas entidades não são nem candidatos nem parceiros. Não têm de assinar a declaração de parceria.  

2.10.1 Associados 

Outras organizações ou indivíduos podem ser associados à acção. Os associados participam 
efectivamente na acção, mas não são elegíveis para a subvenção, com excepção das ajudas de custo 
diárias e das despesas de viagem. Estes associados não têm de satisfazer os critérios de elegibilidade. 
Os associados devem ser mencionados na Parte B (proposta detalhada).  

2.10.2 Empreiteiros 

Os beneficiários e as suas entidades filiadas podem adjudicar contratos. Os associados ou entidade(s) 
filiada(s) não podem ser simultaneamente beneficiários/afiliados e contratantes do projecto. Os 
empreiteiros estão sujeitos às regras de aquisição declaradas. 

2.11 Funcionamento dos consórcios de partes interessadas 

No caso de um consórcio de actores, as actividades estarão sob a coordenação e responsabilidade do 
operador local da cadeia leiteira (ver III.8) ou do operador de desenvolvimento (ONG, Associação, 
etc.) em relação à CEDEAO. Estes actores do consórcio trabalharão colectivamente durante a fase de 
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formulação para assegurar que a proposta esteja bem alinhada com as necessidades e capacidades 
de cada um na implementação. O operador local do sector leiteiro, proponente do projecto, terá de 
ser capaz de manter a parceria entre estes actores desde a fase de concepção até ao fim das 
actividades do projecto. 

A noção de consórcio de membros do projecto implicará a clarificação, na proposta detalhada do 
projecto, das disposições e mecanismos destinados a assegurar: (i) a participação efectiva de cada 
um deles na formulação da proposta do projecto; (ii) uma governação equilibrada do projecto 
(coordenação e tomada de decisões); (iii) uma distribuição concertada dos fundos da subvenção, e 
(iv) uma propriedade partilhada das referências e dos produtos de capitalização resultantes do 
projecto 

2.12 Procedimento de funcionamento  

A parte máxima da subvenção concedida pela CEDEAO é especificada ao nível de cada tema. O 
operador licitante e/ou os seus parceiros devem fornecer um co-financiamento mínimo de 30% da 
subvenção para iniciativas locais. 

Os fornecedores devem incluir a componente de comunicação (produção audiovisual) nas suas 
propostas. Devem também incluir duas a três missões regionais nas suas propostas. 

O co-financiamento necessário visa aumentar o impacto das iniciativas locais, capacitar os 
operadores na implementação de iniciativas locais e encorajar a interacção entre diferentes tipos de 
actores na mobilização de financiamento. Este co-financiamento de 30% pode ser totalmente em 
dinheiro ou parcialmente em espécie e em dinheiro. Neste último caso, o mínimo exigido em 
dinheiro é de 15% e em espécie 15%, sendo todas as outras coisas iguais. 

O orçamento do projecto apresentado na proposta detalhada incluirá a subvenção da CEDEAO (80% ) 
excluindo impostos e direitos aduaneiros e o co-financiamento do consórcio de 30% incluindo todos 
os impostos. 

Algumas despesas não elegíveis ao abrigo do orçamento da subvenção serão elegíveis ao abrigo das 
despesas de co-financiamento suportadas pelo líder do projecto e pelos seus parceiros (impostos, 
direitos aduaneiros, etc.). 

De acordo com as rubricas e rubricas orçamentais, qualquer montante inscrito na coluna de 
subvenção solicitada à CEDEAO será "exclusivo de impostos e direitos aduaneiros". 

As propostas pormenorizadas de iniciativas locais terão de mostrar o co-financiamento, que pode 
assumir várias formas e terá de ser quantificado com precisão:  

• Co-financiamento por outros parceiros financeiros (doadores, estruturas públicas tais como 
municípios ou regiões, fundos de desenvolvimento local, ...) permitindo o financiamento de 
actividades e infra-estruturas específicas e/ou aumentando o âmbito do projecto; 

• Financiamento adicional de iniciativas locais de apoio ao desenvolvimento financiadas pela 
cooperação suíça que podem ser mobilizadas em certos países; 

• A provisão de pessoal de campo numa base permanente ou temporária: os termos da 
provisão devem ser apresentados no documento do projecto e serão objecto de um acordo 
entre o líder do projecto e a estrutura que fornece o pessoal;  

• A contribuição em espécie das organizações profissionais do sector leiteiro local 
(fornecimento de trabalho e materiais para acções colectivas, valorização dos conselheiros 
ou agentes técnicos solicitados no âmbito do projecto, disponibilização de instalações); 

• Impostos, direitos aduaneiros e outros custos não elegíveis para a subvenção mas 
necessários e previstos no orçamento de co-financiamento do promotor do projecto e/ou 
dos seus parceiros do projecto.  

A participação da CEDEAO cobrirá apenas os custos elegíveis.  
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Os custos elegíveis são custos efectivamente incorridos pelo(s) beneficiário(s) e pela(s) entidade(s) 
filiada(s). Podem assumir as seguintes formas: 

• Custos unitários: cobrem a totalidade ou parte de categorias específicas de custos elegíveis 
que são claramente determinadas antecipadamente por referência a um montante por 
unidade; 

• Montantes fixos: cobrem a totalidade ou parte de categorias específicas de custos elegíveis 
que são claramente determinados com antecedência; e 

• Financiamento a taxa fixa: cobre categorias específicas de custos elegíveis que são 
claramente determinadas pela aplicação de uma percentagem pré-determinada. 

Os montantes ou taxas devem ser estimados utilizando informação objectiva, tal como dados 
estatísticos ou outros meios objectivos. Também pode ser feita referência a dados históricos 
certificados ou verificáveis. Os métodos utilizados para determinar montantes ou taxas de custo 
unitário, montantes fixos ou taxas fixas devem ser verificáveis. As estimativas de custos devem ser 
razoáveis tendo em conta os custos já incorridos pelo(s) beneficiário(s) e seus parceiros; devem estar 
em conformidade com as suas práticas contabilísticas; não devem ser obtidos lucros e não devem 
estar já cobertos por outras fontes de financiamento (sem duplo financiamento). 

Os seguintes custos não são elegíveis para a subvenção  

• Custos relacionados com a preparação e transmissão das propostas; 

• Despesas não directamente relacionadas com o projecto ; 

• Serviços prestados no âmbito de uma intervenção como operador noutras iniciativas locais 
financiadas pela  ARAA  ou CEDEAO, em avaliação ou implementação; 

• Despesas para as quais o financiamento foi inicialmente concedido por outro doador; 

• Dívidas e encargos da dívida ; 

• Provisões para potenciais perdas ou responsabilidades futuras ; 

• Taxas de juros ; 

• Perdas em divisas ;  

• Créditos a terceiros; e 

• Impostos e direitos aduaneiros. 

• Actividades inelegíveis listadas sob cada tema. 
O financiamento das operações das iniciativas locais seleccionadas será sujeito a três parcelas, como 
se segue  

• 50% aquando da assinatura do contrato de subvenção ; 

• 40% aquando da apresentação de um relatório de execução técnica e financeira; um 

relatório de auditoria externa sobre a primeira prestação encomendado e validado pelo 

ARAA, atestando, nomeadamente, uma taxa de execução do primeiro adiantamento de, 

pelo menos, 70%; e ; 

• 10% aquando da apresentação do relatório de implementação técnica e financeira; um 

relatório de auditoria externa encomendado e validado pelo ARAA, atestando uma taxa de 

implementação de 100% da primeira parcela e 70% da segunda parcela.  

Uma terceira auditoria final, encomendada pela ARAA, terá lugar após a data de conclusão técnica de 
cada projecto. 

O proprietário do projecto que apresenta o projecto compromete-se a devolver os fundos não 
utilizados à ARAA no prazo de três meses após o prazo para a utilização dos fundos. Além disso, a 
ARAA reserva-se o direito de solicitar o reembolso de recursos insuficientemente justificados dentro 
do mesmo prazo (ou seja, no prazo de três (3) meses após o prazo para a utilização dos fundos), em 
conformidade com as conclusões da auditoria final. 
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2.13 Selecção de iniciativas locais 

Na primeira fase, serão pré-seleccionadas notas curtas com uma pontuação de avaliação de pelo 
menos 70/100. Será feita uma distribuição geográfica a fim de assegurar a equidade na distribuição 
da subvenção às iniciativas locais entre os quinze (15) países da CEDEAO e o Chade. Esta distribuição 
terá também como objectivo permitir actividades de capitalização e de consulta em torno do 
desenvolvimento das cadeias de valor do sector leiteiro local. Assim, entre as notas curtas 
seleccionadas com uma pontuação de pelo menos 70 pontos em 100, será necessário assegurar que 
os quinze (15) países estejam representados com pelo menos três notas curtas para as quais as 
propostas detalhadas serão avaliadas. 

Na segunda fase, serão avaliadas as propostas completas dos candidatos seleccionados na lista 
restrita. As propostas completas com uma pontuação de avaliação de pelo menos 70/100 serão pré-
seleccionadas e classificadas por país. A selecção final será feita por ordem de mérito por país, 
dependendo do financiamento disponível. 

No caso de serem seleccionadas duas propostas do mesmo país, estas não devem abordar o mesmo 
tema. O comité de selecção terá em conta a diversidade das ligações no sector a que pertencem as 
propostas de iniciativa local de cada país. Esta diversidade encorajará os intercâmbios entre os 
actores do sector nos países em causa e a capitalização cruzada. 

O Comité de Selecção também tem o poder de decidir em caso de empate nas pontuações de 
avaliação entre duas propostas ou no caso de um país não ter propostas de iniciativas locais 
seleccionadas. No caso de pontuações iguais entre propostas de iniciativas locais do mesmo país, 
será dada prioridade a iniciativas lideradas por jovens e mulheres. 

 

2.14 Métodos de avaliação 

A pontuação das notas breves do projecto será de 100 pontos de acordo com a grelha de pontuação 
apresentada mais tarde na tabela N°3. 

As propostas detalhadas serão pontuadas de 100 pontos, de acordo com a grelha de pontuação 
apresentada mais tarde no Quadro 4. Os resultados da avaliação das pontuações sumárias deixarão 
então de ser tidos em conta na classificação das propostas detalhadas. 

2.15 Resumo das cláusulas de não admissibilidade de propostas 

Os seguintes elementos resultarão na não aceitação de uma proposta de projecto: 

i. Orçamentação de despesas inelegíveis :  

o Despesas não directamente relacionadas com o projecto ; 

o Serviços prestados no âmbito de uma intervenção como operador noutras iniciativas 

locais financiadas pela  ARAA  ou CEDEAO, em avaliação ou implementação; 

o Despesas para as quais o financiamento foi inicialmente concedido por outro doador; 

o Dívidas e encargos da dívida ; 

o Provisões para potenciais perdas ou responsabilidades futuras ; 

o Taxas de juros ; 

o Perdas em divisas; e 

o Créditos a terceiros. 

 
ii. Outros elementos que tornam as propostas inaceitáveis:  
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o O montante da subvenção solicitada não respeita os intervalos mínimos-máximos 

indicados na secção correspondente;  

o A duração proposta para o projecto é inferior à duração mínima indicada ou superior à 

duração máxima indicada na secção correspondente; 

o O projecto não tem o potencial de criar empregos para os jovens da cadeia de valor do 

leite local; 

o O líder do projecto não é um actor local do sector leiteiro, tal como definido na secção 

correspondente; 

o O projecto não se baseia num consórcio de pelo menos dois dos tipos de actores 

elegíveis indicados na secção relevante, um dos quais deve ser uma organização 

profissional do sector leiteiro local; 

o O consórcio de actores não inclui uma organização profissional local do sector leiteiro 

formalmente constituída; 

o Os custos administrativos relacionados com a subvenção solicitada excedem 7% do 

montante da subvenção;  

2.16 Auditoria, relatórios, monitorização e avaliação e capitalização 

Duas empresas de auditoria serão recrutadas pela ARAA para auditar as iniciativas locais de acordo 
com as parcelas de desembolso e ordens de compra nos 15 países abrangidos pelo convite durante o 
período de implementação das iniciativas locais. O objectivo será certificar as despesas das iniciativas 
locais in situ. Para o efeito, os detentores da iniciativa local terão de disponibilizar os originais dos 
documentos de despesas para fins de auditoria. 

A selecção desta firma será sujeita ao Aviso de Não Objecção (ANO) da DDC. 

Os relatórios de auditoria serão do domínio público. Os fundos necessários para financiar as 
auditorias serão cobertos pelo ARAA a partir do orçamento do PRAOP 3 e não serão incluídos no 
orçamento das iniciativas locais. 

Cada projecto deve ter um sistema interno de acompanhamento e avaliação, baseado em resultados, 
que permita acompanhar os progressos na implementação das acções planeadas e a evolução dos 
indicadores (resultados, efeitos e indicadores de impacto). Indicadores genéricos para apoiar a 
descrição dos objectivos globais e específicos e resultados esperados do PRAOP 3" III.18 Objectivos e 
resultados esperados" serão definidos no âmbito de cada mecanismo de projecto. 

As acções de capitalização serão planeadas pelos operadores ao longo de todo o projecto. 

2.17 Documentação administrativa completa 

Antes da assinatura do contrato de subvenção, os concorrentes vencedores deverão fornecer a 
documentação contida no ficheiro administrativo completo do Anexo K, para verificação da sua 
elegibilidade.  

2.18 Objectivos e resultados esperados  

O objectivo geral do PRAOP 3 é contribuir para a redução do êxodo rural e da emigração 
descontrolada de jovens através da sua integração profissional no sector agro-silvopastoral e 
haliêutico e nas cadeias de valor agro-alimentar na África Ocidental. 

Assim, o objectivo do presente convite à apresentação de propostas é contribuir para a criação de 
empregos decentes e remuneradores no sector leiteiro local através das iniciativas locais financiadas 
e dos modelos técnicos e económicos que irão aumentar. Estas iniciativas locais consistirão em 
investimentos produtivos (tangíveis ou intangíveis) ao nível de diferentes elos da cadeia de valor e 
emergentes. 
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Estes modelos técnico-económicos e as inovações organizacionais que irão introduzir nos países 
deverão poder conduzir a :  

i. Aumentar as oportunidades de emprego decente e remunerador para os jovens (homens e 
mulheres) no sector leiteiro local; 

ii. Melhoria do desempenho técnico e económico das cadeias de valor do leite local através do 
aumento da produtividade e da produção de leite dos sistemas pecuários, aumento do 
volume de leite recolhido e processado, e melhoria do acesso ao mercado dos produtos 
lácteos locais; 

iii. Melhoria das condições para o surgimento de cadeias de valor de leite locais eficientes que 
proporcionem emprego para os jovens; 

iv. O desenvolvimento de modelos técnicos e económicos para reforçar a empregabilidade dos 
jovens na cadeia de valor do leite local; 

v. Reforço das capacidades dos jovens para se integrarem nos modelos técnicos e económicos 
das cadeias de valor do leite locais. 
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Secção 2: Cobertura temática 

1 TEMAS DO CONVITE  

No âmbito da execução da política agrícola regional: a CEDEAO adoptou uma série de estratégias, 
nomeadamente as relacionadas com (i) o apoio à empregabilidade dos jovens no sector agro-
florestal e das pescas e (ii) a promoção das cadeias de valor do leite locais, a chamada "ofensiva do 
leite". Estas estratégias são concebidas para abordar os problemas de integração de raparigas e 
rapazes jovens nas cadeias de valor agro-alimentar, por um lado, e o fraco desempenho dos sectores 
leiteiros locais na África Ocidental, por outro. A formulação destas duas estratégias beneficiou do 
forte envolvimento de redes de organizações de produtores agrícolas, criadores de gado, pastores e 
pescadores, em particular os membros Dos OPR(ROPPA, RBM, APESS e CORET), a que se juntaram 
meia dúzia de outras organizações de âmbito regional. 
A CEDEAO e a Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação assinaram um acordo de 
subvenção que visa abordar estas duas questões, formulando a hipótese de que uma exploração 
adequada do potencial de desenvolvimento das cadeias de valor do leite local pode ser um 
instrumento poderoso para promover a integração dos jovens e, consequentemente, para reduzir a 
prevalência do desemprego e do subemprego dos jovens. A formulação e implementação da terceira 
fase do Projecto de Apoio às Organizações de Produtores (PAOP3) é uma oportunidade única para 
testar estas duas estratégias.  
Neste contexto, PAOP 3 prevê várias acções de reforço das capacidades dos beneficiários, 
nomeadamente das organizações de produtores, mas também acções de desenvolvimento levadas a 
cabo por estes actores a nível local, territorial e regional. De facto, o programa incluiu na sua 
componente Promoção de modelos técnico-económicos para reforçar a empregabilidade dos jovens 
na cadeia de valor do leite local, a ampliação de modelos técnico-económicos ao nível dos elos das 
cadeias de valor do leite local através de convites à apresentação de propostas para iniciativas locais 
levadas a cabo pelos actores (organizações de produtores, grupos de interesse económico, 
cooperativas de produção) ao nível das bases, por um lado, e iniciativas locais encomendadas pelas 
organizações regionais de cúpula, por outro. O objectivo das iniciativas locais levadas a cabo pelos 
vários actores a diferentes níveis é, por um lado, aumentar a oferta de leite e produtos lácteos locais 
e, por outro lado, oferecer oportunidades de emprego decente e remunerador a jovens raparigas e 
rapazes. 

1.1 Tema 1: "Promoção de iniciativas de criação de emprego para jovens para melhorar a 
produção de leite e de alimentos para animais 

1.1.1 Contexto e lógica do tema 1  

A África Ocidental e o Sahel têm um grande potencial de produção de leite com um rebanho regional 
estimado em mais de 460 milhões de pessoas . A produção regional de leite está estimada em menos 
de 7 milhões de toneladas por ano com uma produtividade média de 2 a 3 litros por vaca por dia em 
comparação com 25 a 35 litros na Bélgica, por exemplo.  

Os principais desafios e restrições a esta baixa produtividade continuam a ser a falta de acesso a 
instalações adequadas de exploração leiteira, o défice na produção de alimentos para animais, o 
baixo nível de estruturação das partes interessadas, a falta de aquisição de animais eficientes, e os 
problemas de acesso a cuidados veterinários e outros serviços. 

Tema 1: Melhorar a produção de leite e de alimentos para animais visa contribuir para o objectivo 
específico 1 da ECOWAP/PRIASAN, ou seja, "contribuir para aumentar a produtividade e a produção 
agro-silvo-pastoral e pesqueira através de sistemas de produção diversificados e sustentáveis, e 
reduzir as perdas pós-colheita" principalmente através de acções para melhorar os factores de 
produção e os insumos.  
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Definição do tema 1 

Os modelos previstos baseiam-se tanto em instalações de exploração leiteira que cumprem as 
normas de produção com um fornecimento regular de forragens e rações. A disponibilidade de 
forragens permite o desenvolvimento de explorações peri-urbanas com uma aquisição de animais 
para esta especulação aliada a um melhor fornecimento de rações para o gado. A promoção e venda 
de alimentos para animais será promovida. As questões de saúde relacionadas com animais, 
ambiente de trabalho, controlo do leite serão também consideradas.  

Em termos de resultados, espera-se que os aspectos relacionados com a produção leiteira, 
integrando fortemente a produção de alimentos para animais, sejam reforçados e possam contribuir 
para o desenvolvimento de modelos técnico-económicos com vista a reforçar a empregabilidade dos 
jovens na cadeia de valor do leite local.  

Está estruturada em 3 temas que descrevem as diferentes oportunidades, bem como as acções 
inovadoras a serem desenvolvidas e/ou promovidas pelos candidatos ao elaborarem as propostas de 
iniciativas locais: 

• Desenvolvimento de modelos de criação (explorações leiteiras familiares e semi-intensivas) 
oferecendo um mínimo de conforto para que os animais expressem todo o seu potencial na 
produção de leite:  

• Produção de alimentos para animais (escolha das espécies, produção em grande escala e durante 
todo o ano) e implantação de sistemas de fornecimento e distribuição de insumos e alimentos 
para animais  

• Gestão eficiente da produção de leite (escolha dos animais, gestão do nascimento, saúde animal, 
ordenha) 
 

Objectivo 
geral 

• Criar um ambiente favorável ao aumento da produção de leite (animais, 
forragens) para proporcionar oportunidades de emprego aos jovens  

Objectivos 
específicos 

• Desenvolver modelos de produção leiteira que ofereçam melhores condições 
para a produção local de leite 

• Melhorar a disponibilidade e o acesso a rações de menor custo para aumentar 
a produtividade e rentabilidade do leite das explorações em causa 

• Assegurar uma gestão eficiente (gestão agrícola: natureza das instalações, 
escolha dos animais, saúde animal)  

Questões 
prioritárias 

• Desenvolvimento de explorações leiteiras 

• Aquisição e/ou produção de animais e rações adaptadas   

• Promoção de inovações sobre a criação de unidades de produção 

• Promoção do quadro normativo e do mecanismo de rastreabilidade e controlo 
do leite  

Perguntas 

transversais 

• Questões ambientais 

• Equidade, género  

• Emprego de jovens  

• Higiene, certificação, a abordagem da qualidade 

• Formação em técnicas de produção animal e forrageira.  

Actores 
visados 

Actores do sector leiteiro local : 

• Produtores, coleccionadores, processadores, comerciantes, distribuidores, 
etc. 

• Grupos, associações profissionais, cooperativas, grupos de interesse 
económico, interprofissões e federações nacionais.  

• Os actores podem ou não estar em consórcios e ter em conta serviços 
públicos e parcerias públicas/privadas; 
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Parcerias 

encorajados 

• Parcerias interprofissionais entre cooperativas de produtores de forragem, 
grupos de criadores (criação de animais eficientes para produção de leite) e 
pequenas unidades agro-industriais que produzem subprodutos (bagaço de 
oleaginosas, farelo de cereais) e asseguram a recolha e transformação de leite 

• Parcerias entre grupos de produtores de leite, mulheres processadoras de 
leite, comerciantes de produtos lácteos, empresas de distribuição de leite, 
unidades de venda de leite e de produtos lácteos 

• Parceria com os serviços estatais de controlo e aconselhamento em matéria 
de saúde 

Natureza da  
intervenção  

• Iniciativas locais para ampliar as acções inovadoras  

Subvenção da 
CEDEAO por 
projecto  

• 225,000 Euros 

Co-
financiamento 
da 
transportadora  

• Pelo menos 30% (dos quais pelo menos 50% em dinheiro) 

1.1.2 Descrição dos tópicos  do tema 1 

Acções elegíveis no âmbito do tema 1 

O objectivo das boas práticas de produção leiteira é produzir leite de boa qualidade e saudável a 
partir de animais saudáveis na exploração em condições geralmente aceitáveis. Para alcançar este 
objectivo, os produtores de leite precisam de concentrar as suas iniciativas e aplicar boas práticas nas 
seguintes áreas 

Acção 1.1. Promoção de modelos de produção leiteira de tipo familiar 

O objectivo é aumentar a produção de leite das vacas leiteiras locais, introduzindo vacas locais com 
elevado potencial leiteiro (Azawak, Zebu Maure, raça Goudalli) importadas do Níger, Burkina Faso, 
Mauritânia ou Mali. Estes animais, colocados em explorações sedentárias em redor dos pontos de 
recolha dos mini-dias, após um período de aclimatização e com alimentação regular, podem 
aumentar consideravelmente a produção. Estes animais têm também a vantagem comparativa de 
serem resistentes às doenças. As inovações ou a ampliação dos modelos existentes permitirão 
propor modelos de explorações leiteiras de tipo familiar, estabelecidas à margem dos sistemas 
extensivos tradicionais por pastores e agropastoristas em áreas pastoris. 

A outra variante para estas explorações poderia ser vacas mistas resultantes de cruzamentos entre 
raças locais e raças leiteiras exóticas, possivelmente de campanhas de inseminação artificial em curso 
num país ou da retrocessão de um garanhão   

Em ambos os casos, poderiam ser construídas infra-estruturas constituídas por estábulos, lojas e 
vedações para o alojamento semi-permanente dos animais. A utilização de materiais locais pode ser 
favorecida por razões de durabilidade, reprodutibilidade e economia. 

As actividades poderiam incluir   

- A compra e divulgação de reprodutores e fêmeas de raças melhoradas com planos de 
melhoramento genético concebidos 

- O desenvolvimento das explorações pecuárias 
- Vigilância sanitária dos animais  
- Respeito pelas rotas de produção 
- Gestão técnica e económica das explorações agrícolas  
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Acção 1.2: Criação de explorações leiteiras semi-intensivas empresariais 

Este modelo ou é individual ou colectivo. É uma quinta integrada totalmente vedada, parte da qual é 
montada para irrigação, com uma vacaria que pode abrigar cerca de dez vacas exóticas, uma loja e 
um ponto de água equipado com uma bomba solar (poço ou furo). Um melhor controlo com 
profilaxia rigorosa torna possível o controlo das principais doenças.  A ampliação deste modelo 
envolverá todos os actores da cadeia de valor para partilhar riscos, desenvolver parcerias e garantir 
transacções.  

As actividades planeadas são : 

- A aquisição de raças leiteiras  
- Instalação das infra-estruturas e do equipamento essencial da quinta 
- Aumentar ou aumentar as parcelas de culturas forrageiras;  
- A aquisição das espécies forrageiras mais adequadas para cada exploração agrícola;  
- A utilização da inseminação artificial para uma melhor gestão da reprodução e da produção 

de leite, quando apropriado;  
- Comercialização de produtos transformados para aumentar o valor acrescentado do leite;  
- Reforçar a parceria 
- A organização de sessões de formação para os beneficiários. 
- Contratualização com centros de recolha ou mini-serviços para a venda de produtos lácteos  

 

Acção 1.3. Estabelecer unidades de produção de forragem  

A alimentação continua a ser o factor limitativo da produção, que se caracteriza por dois fenómenos 
principais: (i) a disponibilidade sazonal de forragens e (ii) a baixa exploração da produção de leite 
(inacessibilidade ao maior número de consumidores devido às características dos sistemas de 
produção pecuária na zona do Sahel, em particular (deslocação constante de animais transumantes e 
nómadas, vacas não ordenhadas) e a falta de valorização do leite dos pequenos ruminantes.  

O objectivo é promover unidades de produção/operações familiares ou empresariais de forragem, e 
unidades de fornecimento de forragem, feno ou forragem verde a criadores de gado em quantidade 
e qualidade. Esta acção exige escolhas judiciosas das espécies forrageiras a produzir, a resolução de 
problemas relacionados com a gestão da terra e da água.  

As actividades planeadas e os pré-requisitos são : 

- A prova da segurança da posse da terra,  
- A natureza e o custo das espécies seleccionadas para produção,  
- O custo das infra-estruturas e equipamentos essenciais a pôr em prática  
- A rede de potenciais compradores  
- As condições de rastreabilidade das forragens produzidas   
- Os tipos de contratos a serem feitos com empresas ou explorações familiares e a ter  
- Informações sobre os locais onde os produtos são depositados ou vendidos.  

 

Acção 1.4 Promoção de redes de distribuição de inputs (alimentação animal)  

A maior dificuldade observada é a indisponibilidade e a baixa qualidade dos alimentos para animais, 
especialmente na estação seca. Para remediar esta situação, é necessário fornecer acesso contínuo à 
alimentação a um preço razoável em qualquer altura do ano para reduzir a especulação sazonal 

Na região, iniciativas lideradas e geridas pelo Estado levaram ao estabelecimento de reservas 
alimentares, como é o caso dos países sahelianos. As associações de criadores criaram também um 
esquema de alimentação para os seus membros com um comité de gestão. As iniciativas de uma 



Convite à apresentação de propostas n°ARAA-PRAOP3/2022/AP9  22 

pessoa podem ser levadas a cabo por indivíduos com capacidades técnicas e financeiras. Estes dois 
últimos modelos podem encorajar o desenvolvimento de modelos fiáveis a nível local   

As actividades planeadas abrangem :  

• Especificação dos tipos de produtos, equipamentos e insumos a comercializar  

• O modo de gestão do regime (Coop, associação, GIE, etc.)  

• Alvos e beneficiários, 

• O âmbito territorial de cobertura da iniciativa.  

Acções não elegíveis no âmbito do tema 1 

• Investimentos num programa de melhoramento genético em grande escala 

• O investimento na renovação sistemática do material genético pode parecer caro e não aborda a 
questão da empregabilidade dos jovens a curto prazo  

• Construção de edifícios modernos para gado  

• A aquisição de equipamento pesado de produção alimentar  
 

1.2 Tema 2: "Promoção de iniciativas de criação de emprego para jovens (homens e 
mulheres) na recolha, processamento e distribuição de produtos lácteos locais e 
equipamento específico   

1.2.1 Definição do tema 2 

O tema faz parte do desenvolvimento da recolha e transformação de leite local através da 
estruturação e integração dos vários elos da cadeia de valor em torno das bacias leiteiras em cada 
país. Espera-se que a implementação deste tema conduza à ampliação, nas bacias pecuárias da 
região, de (i) modelos de centros de recolha multi-serviços funcionais, (ii) modelos de unidades de 
transformação de leite numa dinâmica de diversificação, normalização e normalização dos produtos 
transformados, (iii) a promoção de modelos para o desenvolvimento dos mercados locais de leite 

A recolha, processamento e distribuição de leite constituem uma sequência de acções decisivas nas 
cadeias de valor do leite local. Elas condicionam a disponibilidade do abastecimento, o nível e a 
natureza dos produtos finais e, finalmente, o nível de consumo.  

A recolha consiste em organizar a ordenha do leite e em transportá-lo para um centro de 
armazenamento equipado com materiais adequados. É frequentemente realizada por produtores de 
leite organizados em cooperativas que mantêm rebanhos leiteiros periurbanos, enquanto os outros 
rebanhos partem em transumância. A operação inclui (ii) controlo de qualidade do leite recolhido, 
(iii) arrefecimento do leite cru, (iv) armazenamento de curto prazo (manhã), (v) venda à indústria 
leiteira, (vi) possível transformação do leite em iogurte, (vii) serviços relacionados: avanços na 
alimentação do gado, aconselhamento aos agricultores, etc.  

A transformação do leite é um processo de valorização do produto cujo nível de refinamento 
depende dos processos adoptados. Vai desde as formas tradicionais, artesanais e semi-industriais até 
aos complexos industriais. Explicitamente, envolve processamento artesanal, mini-serviços e grandes 
unidades, nomeadamente centrais leiteiras geralmente promovidas por operadores privados, 
nomeadamente multinacionais. No âmbito do presente convite à apresentação de propostas, a 
ênfase será colocada em mini-serviços cujo projecto visa principalmente a densificação da rede e a 
modernização dos instrumentos e equipamentos de produção. O objectivo é duplo: (i) transformar 
uma grande parte do leite local em produtos que satisfaçam as necessidades dos consumidores, ao 
mesmo tempo que lhes acrescentam valor, aumentando assim o rendimento da população activa, 
em particular dos jovens que trabalham neste sector; (ii) criar um grande número de empregos para 
os jovens. 
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A distribuição, que permite disponibilizar um produto acabado aos consumidores individuais e/ou 
institucionais, requer a implementação de um sistema de vendas, uma rede de operadores de 
estafetas, bem como uma comercialização adaptada para tornar o produto mais atractivo e adaptado 
ao poder de compra dos consumidores. No contexto do mercado do leite, faz parte de um contexto 
competitivo, marcado pela forte presença de produtos importados do mercado internacional, muitas 
vezes melhor elaborados. Portanto, o processo de distribuição de produtos lácteos requer uma 
melhoria no nível de padronização dos produtos e processos de venda que permitam alcançar o 
número máximo de clientes.        

 
 

Objectivo geral 

• O objectivo geral é modernizar a recolha, transformação e distribuição de 
produtos lácteos e equipamentos, contribuindo simultaneamente para a 
estruturação dos intervenientes, a integração dos jovens e a sua integração 
nos vários elos da cadeia de valor em torno das bacias leiteiras de cada país 

 

Objectivos 
específicos 

• Melhorar o sistema de recolha e armazenamento do leite local para aumentar 
significativamente os volumes de oferta disponíveis para as indústrias 
domésticas   

• Reforçar as unidades de recolha e processamento com equipamento 
adequado  

• Densificar o tecido de processamento, promovendo unidades industriais 
adequadas, 

• Assegurar a ampla divulgação e distribuição de produtos lácteos locais nos 
mercados domésticos. 

Questões 
prioritárias 

• Desenvolvimento de modelos de centros de recolha multi-serviços  

• Desenvolvimento de unidades industriais eficientes e amigas do ambiente   

• Normalização, normalização de produtos 

• Desenvolvimento da contratualização entre associações de criadores e 
industriais 

• Tornar as operações mais rentáveis e melhorar a competitividade do leite 
local  

• Estabelecimento de modelos de parceria pública-privada 

• Comercialização positiva do leite local 

• Inovações na conservação do leite fresco 

•  

Perguntas 
transversais 

• Adaptação às alterações climáticas e salvaguarda ambiental e social   

• Equidade de género e emprego juvenil  

• Nutrição humana 

Actores visados 

• Organizações de criadores e de agro-pastoris 

• Grupos de Interesse Económico dos Jovens  

• Cooperativas de processadores, Associações de agregadores e distribuidores 
de produtos lácteos 

Parcerias 
encorajadas 

• Parcerias entre centros de recolha e associações de agricultores, centros de 
recolha e mini-dados, mini-dados e centros de distribuição, mini-dados e 
instituições públicas (mercados institucionais), serviços financeiros e de 
seguros  

• Parceria com fornecedores de equipamento e insumos  

Natureza da  
intervenção  

• Ampliação de um modelo técnico e económico inclusivo e eficiente 

Subvenção da 
CEDEAO por 

• 175,000 Euros 
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projecto 

Co-
financiamento 
da 
transportadora  

Pelo menos 30% (dos quais pelo menos 50% em dinheiro) 

1.2.2 Acções elegíveis 2 

Acção 2.1: Criação de centros de recolha multi-serviços para o leite local : Vários modelos de 
centros de recolha de leite operam na região. O trabalho de capitalização demonstrou que as mais 
funcionais e eficientes são aquelas cujas actividades incluem funções relacionadas, por um lado, e 
que têm sido capazes de remover estrangulamentos institucionais, organizacionais e infra-
estruturais, por outro. De facto, os principais constrangimentos enfrentados pelos centros de recolha 
relacionam-se principalmente com (i) equipamento insuficiente para a recolha, armazenamento, 
embalagem e transferência de produtos para unidades de transformação, (ii) falta de controlo sobre 
a gestão dos centros de recolha devido à fraca capacidade organizacional dos intervenientes, (iii) 
falta de contratualização para certos centros, (iv) o carácter sazonal da recolha que limita a 
quantidade de leite processado ao longo do ano. Neste contexto, o modelo de centro de recolha 
multiserviços que o projecto procura promover integra :  

• A aquisição de equipamento de recolha e armazenagem de leite fresco (latas, tanques, etc.) 

• Actualização para padrões técnicos e sanitários  

• A aquisição de material circulante adaptado às áreas (carro, bicicleta, motocicleta, carrinha, etc.) 

• Aquisição e distribuição de consumíveis (embalagens, produtos de teste de leite, etc.) 

• A criação e colocação em rede dos pontos de recolha 

• Formação dos beneficiários em boas práticas 

• A compra e venda posterior de rações. 

• Serviço digital para a recolha e distribuição de leite local 

• A existência de uma parceria com unidades de processamento  

• A aquisição de instrumentos de medição e controlo do leite 

• Etc.........  

Acção 2.2. Estabelecimento de mini-leiteiras para o processamento de leite local : As mini-leiteiras 
são um poderoso instrumento para acelerar e aumentar o volume de produtos lácteos processados 
localmente. Estão ao alcance das organizações e das pequenas e médias empresas. Podem ser 
instalados em zonas peri-urbanas e em bacias de produção leiteira. Constituem um instrumento de 
federação de centros de recolha, de valorização da produção local e de apoio à distribuição de 
produtos lácteos locais. A este nível, coexistem vários modelos de mini-dairies de vários tamanhos. O 
projecto procura promover modelos técnicos e económicos inclusivos e adaptados eficientes nas 
principais bacias de produção. Estes devem oferecer uma oportunidade de transformar o leite local 
em vários produtos, incluindo queijos tradicionais, que é a única alternativa às dificuldades de 
escoamento ligadas ao isolamento de certas localidades. O projecto pode incluir :  

 

• A aquisição de equipamento adequado para armazenamento, processamento, embalagem e 
conservação (pasteurizadores, recipientes, tanques de refrigeração, frigoríficos, sacos de 
refrigerantes, etc.)  

• Aquisição de inputs (embalagens, fechos, etc.) 

• Formação dos beneficiários em boas práticas, incluindo padrões sanitários,  

• Aquisição de equipamento de transporte (motocicleta, carrinha, etc.). 

• Análises de como a unidade é fornecida com leite fresco local 

• Análises do funcionamento do mercado dos produtos  

• A aquisição de instrumentos de medição e controlo do leite 

• Etc.........  
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Acção 2.3: Marketing e distribuição de produtos lácteos locais: Esta acção deverá contribuir para 
melhorar o acesso dos produtos lácteos locais ao mercado nacional e regional e criar preferência 
nacional e regional entre os consumidores. Requer a implementação de pelo menos quatro 
actividades: (i) melhorar a competitividade dos produtos lácteos locais, através da sua normalização 
e rotulagem, (ii) promover o consumo em grande escala, através da organização de eventos de 
degustação, feiras e a densificação dos pontos de venda. (iii) Envolve também a estruturação da 
comunicação utilizando as novas tecnologias da informação. (iv) Finalmente, esta acção deve basear-
se na promoção de parcerias entre industriais, grandes distribuidores e instituições públicas e 
privadas que possam colocar encomendas estruturadas. Neste contexto, as iniciativas locais que 
permitem a densificação da rede de distribuição, com um elevado nível de utilização pelos jovens 
(raparigas e rapazes) e que permitem atingir um grande número de consumidores, responderão 
melhor às expectativas do PRAOP. Poderiam incluir, entre outras acções, as de :  

• Formação técnica para profissionais do sector,  

• Reestruturação e modernização de pequenas e médias empresas de lacticínios, 

• Adopção, pelas empresas, de normas sanitárias locais de produtos lácteos, 

• Aquisição de materiais de embalagem de produtos,  

• Rotulagem e certificação de produtos.  

• Estabelecimento de quiosques de distribuição de produtos lácteos locais perto dos principais 
locais públicos: escolas, mercados, etc.  

• Celebração de acordos entre cooperativas e minifábricas e supermercados para a distribuição de 
produtos lácteos locais.  

• Concepção e implementação de instrumentos e canais de comunicação local apropriados para o 
leite, 

• A aquisição de instrumentos de medição e controlo do leite 

• Etc.........  

1.2.3 Acções não elegíveis 2 

As seguintes acções não são elegíveis para este tema: 

As actividades de investigação, capitalização, advocacia e diálogo político, medidas de política pública 
que podem ser tomadas no âmbito de outras componentes do programa e por organizações 
regionais, não são elegíveis. O mesmo se aplica ao estabelecimento de sistemas de seguros de gado e 
actividades de produção. 

1.3 Tema 3: "Promoção de inovações na prestação de serviços e empresas colectivas 
financeiras e não financeiras que criam emprego para jovens 

1.3.1 Contexto e lógica do tema 3 

O desenvolvimento das cadeias de valor do leite local requer uma integração vertical de actores e 
operações para permitir que a produção seja impulsionada pelo rápido crescimento da procura 
devido ao contínuo crescimento populacional na África Ocidental. O lado negativo deste crescimento 
demográfico é o número crescente de jovens que carecem de emprego para apoiar a procura de 
alimentos com uma oferta adequada. O leite é um dos desafios da economia agro-alimentar e 
nutricional na África Ocidental. O potencial de absorção dos jovens que procuram emprego através 
do desenvolvimento das cadeias de valor do leite local é enorme. Este potencial é pouco explorado 
devido à utilização insuficiente de serviços financeiros e não financeiros.  Estes últimos são 
considerados como a base para inovações através do valor acrescentado que trazem às actividades 
desenvolvidas ao longo dos elos da cadeia de valor.  

1.3.2 Definição do tema 3 

A prestação de serviços financeiros e não financeiros visa aumentar o acesso a serviços inovadores 
financeiros (investimento de crédito, seguros) e não financeiros (veterinários, apoio consultivo, 
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controlo de qualidade) para o desenvolvimento das cadeias de valor do leite locais. Apoiam 
actividades promovidas por organizações profissionais de juventude (GIEs, cooperativas do tipo 
OHADA, associações, ONG, OP, plataformas de divulgação de preços e acesso a serviços veterinários, 
alimentação animal, etc.) através da contratualização, ligações não contratuais, divulgação de 
informação, apoio consultivo, etc. 
De facto, ao nível da cadeia de valor do leite local, podem ser feitas melhorias significativas em cada 
nível: 

• A nível da produção, o valor acrescentado proporcionado pelos serviços financeiros e não 

financeiros melhorará a disponibilidade e o acesso aos factores de produção (alimentação do 

gado, serviços e produtos veterinários, etc.), a recolha e o transporte do leite produzido, o apoio 

consultivo à produção, o acesso ao capital para investimento inicial ou expansão da exploração, a 

gestão do risco, etc. 

• A nível da transformação, o valor acrescentado dos serviços financeiros e não financeiros 

permitirá adquirir equipamentos modernos, melhorar a qualidade dos produtos, dar mais valor 

aos produtos acabados através da certificação, oferecer mais pontos de venda para os produtos, 

etc. 

• A nível da comercialização, o valor acrescentado dos serviços financeiros e não financeiros 

tornará possível ter informação de mercado, valorizar melhor o produto e gerar uma margem de 

lucro mais elevada, evitar perdas devido a más vendas, etc. 

Do mesmo modo, o reforço das ligações comerciais entre todos os actores ao longo destas cadeias 

de valor do leite local através de serviços financeiros e não financeiros é uma garantia para o 

desenvolvimento da economia leiteira na África Ocidental. 

Finalmente, o valor acrescentado fornecido pelos prestadores de serviços financeiros e não 

financeiros pode também relacionar-se com aspectos transversais da cadeia de valor local dos 

lacticínios, tais como informar os interessados sobre assuntos de interesse (preços, questões de 

segurança, disponibilidade de pastagens, transumância, etc.), criar plataformas electrónicas que 

permitam aos interessados estabelecer relações comerciais, geolocalização de bancos de rações, 

geolocalização de serviços veterinários, etc.  

 

Objectivo geral 

• Aumentar o acesso a serviços inovadores financeiros (investimento em 
crédito, seguros) e não financeiros (veterinários, apoio consultivo, controlo do 
leite) em apoio a iniciativas lideradas pelos jovens para promover as cadeias 
de valor do leite locais  

Objectivos 
específicos 

▪ Apoiar organizações profissionais de juventude (GIE, cooperativas do tipo 
OHADA, associações, ONG, OP, etc.) para aumentar o seu acesso a serviços 
financeiros e de seguros; 

• Apoiar organizações profissionais da juventude (GIE  cooperativas, 
associações, etc.) no acesso a serviços veterinários, apoio consultivo e 
controlo de qualidade de insumos de produção e produtos lácteos, plataforma 
de divulgação de preços, plataforma de acesso a serviços veterinários, 
alimentação animal, etc. 

Questões 
prioritárias 

▪ Contratualização entre actores locais da cadeia de valor do leite e serviços 
financeiros (IMF, bancos, seguros)   

▪ Ligação e contratação entre actores locais da cadeia de valor do leite e 
serviços não financeiros (plataforma de divulgação de preços, plataforma de 
acesso a serviços veterinários, rações, etc.) 

▪ Divulgação de informação (oportunidades de negócio, gestão de risco, 
conflitos, etc.) sobre a cadeia de valor do leite local 

▪ Desenvolvimento de serviços de corretagem para o fornecimento de produtos 
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financeiros e de seguros 

• Aconselhamento sobre produção, transformação, 
comercialização/distribuição e controlo de qualidade de produtos lácteos  

Perguntas 
transversais 

▪ Equidade de género e emprego dos jovens (mulheres e homens) 
▪ Ambiente de negócios  
▪ Quadro jurídico e regulamentar (regulamentos, protecção do consumidor, 

aspectos de saúde, etc.) 
▪ Certificação e normalização 
▪ Impacto ambiental e social 
▪ Marketing do produto 

Actores visados 

▪ Associações de jovens e de mulheres 
▪ Organização de produtores do sector leiteiro local 
▪ Organizações não-governamentais 
▪ Federações nacionais do sector leiteiro local 
▪ Agrupamento de Interesse Económico (GIE), cooperativas do tipo OHADA 
▪ Plataformas de serviços virtuais para actores locais da cadeia de valor do leite 

• Estruturas privadas de aconselhamento e controlo de qualidade 

• Instituição de microfinanças 

Parcerias 
encorajadas 

▪ Parcerias com IMF, companhias de seguros, serviços financeiros, etc. 
▪ Parcerias com jovens prestadores de serviços  
▪ Parceria com os serviços públicos e outros actores do sector  

Natureza da  
intervenção  

• Ampliação dos mecanismos de apoio ao acesso a serviços financeiros e não 
financeiros por parte dos actores da cadeia de valor do leite local 

Subvenção da 
CEDEAO por 
projecto 

• 50 000 a 150 000 euros 

Co-
financiamento 
da 
transportadora  

• Pelo menos 30% da subvenção, 50% da qual é em dinheiro 

 
 

1.3.3 Acções elegíveis no âmbito do tema 3  

Os tipos de actividades a considerar elegíveis no âmbito do presente convite à apresentação de 
propostas para iniciativas locais, e que são potencialmente transversais aos Temas 1 e 2, visam 
facilitar o desenvolvimento das cadeias de valor do leite local na África Ocidental, utilizando 
instrumentos modernos, financiamento, apoio consultivo, controlo de qualidade e criação de redes 
para uma integração total de todos os elos da cadeia de valor do leite local. Estas actividades são 
descritas resumidamente a seguir. 

Acção 1: Prestação de serviços não financeiros (serviços de consultoria e veterinários) 

Estes serviços incluem apoio consultivo para todas as partes do CV2L e todos os serviços veterinários.  
Podem assumir diferentes formas e exigir um compromisso pessoal dos participantes. Pode envolver 
apoio e aconselhamento sobre situações de produção (produção de forragens, criação de animais 
eficientes para a produção leiteira) e aconselhamento sobre a qualidade sanitária, higiénica e 
comercial do leite e dos produtos lácteos, melhoria do desempenho dos animais, gestão das cadeias 
de processamento, distribuição e recolha, etc. Pode também incluir apoio consultivo sobre a gestão 
dos sistemas de certificação e o cumprimento das normas sanitárias. A formação dos actores da 
cadeia de valor é também uma questão central na profissionalização e no desempenho desejado ou 
procurado na cadeia de valor do leite local.  



Convite à apresentação de propostas n°ARAA-PRAOP3/2022/AP9  28 

Os serviços não financeiros abrangem também o desenvolvimento de plataformas de informação 
destinadas a fornecer informações que possam ser utilizadas em tempo real ou que permitam a 
antecipação, o poder de negociação comercial e o compromisso a longo prazo dos profissionais locais 
do sector leiteiro, a fim de evitar a participação passiva ou a participação ligada apenas à concessão 
de benefícios materiais. Pode também envolver actividades de divulgação de informação 
(oportunidades de negócio, gestão de riscos, conflitos, etc.) sobre o CV2L. A acção pode também 
consistir em apoiar a criação de redes de informação, formação e plataformas de incubação de 
jovens para a sua empregabilidade nas cadeias de valor do leite local. Tal rede consistirá em 
assegurar um acesso mais amplo à informação e criar um quadro de incentivo e favorável à sua 
empregabilidade nas cadeias de valor do leite locais. Para tal, a acção ajudará a estabelecer acordos 
de colaboração entre os detentores de iniciativas locais para desenvolver sinergias entre eles. 
Subsequentemente, estes acordos estarão ligados a mecanismos de financiamento e de mitigação de 
riscos.  Os actores das iniciativas locais podem assim inspirar-se em abordagens participativas à 
concepção de inovações e à utilização de plataformas de inovação multi-actores, na medida em que 
trazem para o primeiro plano e dão responsabilidade a todos os actores voluntariamente envolvidos 
na promoção da CV2L. Assim, os serviços não financeiros propostos poderiam, entre outras acções, 
incluir 

• Digitalização de serviços ; 

• A prestação de serviços veterinários e de apoio consultivo às partes interessadas,  

• Formação de actores da CV2L, 

• O estabelecimento de plataformas de informação e de redes de plataformas de informação,  

• A organização de workshops e webinars de apoio a plataformas para facilitar a colaboração entre 
iniciativas locais e ligações com outros programas na CV2L,  

• A concepção de quadros para facilitar a disseminação e comunicação das lições aprendidas de 
diferentes iniciativas locais, 

• Plataformas de divulgação de preços, plataformas de acesso a serviços veterinários, alimentação, 
plataformas de ligação comercial de actores, etc. 

• A concepção e desenvolvimento de ferramentas que apoiam a partilha e utilização dos 
conhecimentos da CV2L. 

• Actividades de informação e de sensibilização sobre os desafios do desenvolvimento de cadeias 
de valor no sector leiteiro local,  

• Plataformas de informação sobre os riscos da cadeia de valor do leite local e oportunidades para 
gerir esses riscos. 

Acção 2: Prestação de serviços financeiros (créditos de investimento, esquemas de equalização e 
seguros) 

Os investimentos a realizar nos vários elos da cadeia de valor do leite local, essenciais para eliminar 
os constrangimentos à adopção de inovações técnicas, são por vezes significativos e estão fora do 
alcance de certos actores, nomeadamente as mini-hídricas familiares, a aquisição de animais de alto 
rendimento, equipamentos específicos, o financiamento das actividades de comercialização e a 
gestão dos fornecimentos just-in-time, etc. Por exemplo, para a melhoria das cadeias de produção, 
processamento e distribuição, o teste de equipamento específico, o balcão único para documentos 
administrativos, serviços financeiros e de seguros, etc.) são necessários investimentos adequados. 
Além disso, todas as formas de organização financeira são necessárias para tornar os investimentos, 
equipamento e novos serviços aos profissionais mais rentáveis, ou para facilitar a sua aquisição 
através de empréstimos. Do mesmo modo, as relações entre os actores das cadeias de valor do leite 
locais e os serviços financeiros (IMF, bancos, seguros) são fundamentais, mas são fracas devido à 
falta de fluxos de informação precisos sobre as características exactas de cada categoria de actor. Os 
serviços financeiros devem, portanto, ajudar os actores locais da cadeia de valor do leite a 
desenvolver/reforçar estas relações formais de parceria que permitem aos actores da CV2L partilhar 
os riscos financeiros das suas actividades. A maioria dos intervenientes nas cadeias de valor agrícola 
e leiteira são muito avessos ao risco. A acção consistirá portanto em converter esta aversão em 
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partilha e gestão do risco, a fim de sustentar as actividades e aumentar o seu potencial de geração de 
riqueza. A prestação de serviços financeiros poderia assim ter em conta, entre outras coisas 

• Facilitação dos contratos de seguro que cobrem as partes sensíveis do CV2L ou de acordo 
com a natureza específica da procura de cada actor, 

• O desenvolvimento de serviços de corretagem no fornecimento de produtos financeiros e de 
seguros, 

• Inovação na engenharia de seguros ; 

• Inclusão financeira e processo de educação ; 

• Mecanismos financeiros não seguradores para cobrir choques de mercado, tais como fundos 
de garantia baseados em sistemas de equalização de preços, 

• Apoio à implementação do sistema de seguro do gado 

• etc. 
 

1.3.4 Acções não elegíveis no âmbito do tema 3 

As acções directamente relacionadas com a produção, transformação e comercialização de produtos 
lácteos locais não são elegíveis no âmbito deste tema. Estas acções são abrangidas pelos outros 
temas do presente convite à apresentação de propostas. As actividades de investigação, 
capitalização, advocacia e diálogo político, que serão tidas em conta por outras componentes do 
projecto, não são elegíveis. O mesmo se aplica aos estudos exploratórios destinados a estabelecer 
situações de referência. 
 

Secção 3: Critérios e grelhas de pontuação para as 
propostas 

Antes da pontuação das notas de síntese, serão aplicados os seguintes critérios de elegibilidade. 

(Quadro 1). 

QUADR O 1:  CRI TÉR IOS  DE  ELEGIBIL ID ADE  

Critérios Indicadores 

Natureza do proponente • Correspondência com um dos tipos de operadores de 

desenvolvimento elegíveis para apresentar propostas de iniciativas 

locais 

Estabelecimento do consórcio 

responsável pela implementação 

do projecto   

• Presença efectiva de pelo menos 2 tipos de membros elegíveis do 

consórcio 

• Presença de uma organização profissional formalmente constituída 

do sector leiteiro local no âmbito do consórcio 

• Dono do projecto ao abrigo da lei de um dos Estados Membros da 

CEDEAO ou do Chade 

• O líder do projecto também pode ser uma organização internacional 

com um parceiro local 

Qualidade do empenho dos 

actores do projecto    
• Nível mínimo de co-financiamento pelo líder do projecto e parceiros 

de pelo menos 20%. 

• A natureza do co-financiamento (e a convertibilidade do co-

financiamento em espécie em valores monetários explícitos) com 

documentos certificados por uma empresa de auditoria 

Orçamento e duração da 

proposta 
• Orçamento da subvenção (80% do total) entre 200 000 e 250 000 

euros para os temas 1 e 2 e 100 000 euros para o tema 3 

• Duração máxima 36 meses 
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Adequação entre os objectivos e 

actividades da proposta de 

projecto e os objectivos e tipos 

de actividades elegíveis de 

PRAOP3 

• Actores na cadeia de valor do leite local 

• Combinação de acções no âmbito de um dos três temas do convite  

• Consideração das actividades elegíveis (grandes tipos de actividades 

listadas) 

 

Os critérios específicos PRAOP foram incorporados nas grelhas de pontuação para as notas de 

síntese e propostas detalhadas, e são apresentados no Quadro 2. 
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QUADR O 2:  CRI TÉR IOS  DE  PONTU AÇ ÃO E SPECÍ FICO S  PRAOP 

Critérios   Indicadores   

Relevância da proposta para o 

objectivo da AP 
• Apresentação e justificação de alavancas de acção para iniciar/suportar 

o desenvolvimento do sector leiteiro local 

Estabelecimento do consórcio 

responsável pela 

implementação do projecto   

• Nível de integração do consórcio na área do projecto  

• Experiências prévias de colaboração   

• Procedimentos de funcionamento do consórcio (formulação da 

proposta, governação, atribuição do orçamento, propriedade das 

referências e produtos de capitalização gerados) 

Experiência dos operadores 

de desenvolvimento no 

consórcio (ONG, Associação) 

• Experiência na cadeia de valor do leite local: produção, recolha, 

transformação, comercialização, distribuição; 

• Experiência na gestão de projectos de múltiplas partes interessadas ; 

• Experiência em termos de capitalização ; 

Experiência de outros 

membros do consórcio 
• Conhecimento prévio dos problemas do sector; e dos obstáculos e 

alavancas para a adopção de boas práticas e inovações na cadeia de 

valor; 

• Participação em redes nacionais, sub-regionais e/ou industriais. 

Qualidade técnica e 

metodológica da proposta  
• Adequação das actividades propostas às expectativas do público-alvo;   

• Explicação da natureza inovadora da proposta (particularmente em 

termos do sistema, métodos, modelos e mecanismos) para o 

desenvolvimento de cadeias de valor locais de leite e produtos lácteos; 

• Relevância da combinação de temas e actividades propostas;  

• Coerência entre o território de intervenção considerado e os objectivos 

e resultados da proposta ; 

• Robustez do sistema interno de monitorização e avaliação ; 

• Explicação da abordagem e mecanismo propostos para a capitalização 

interna do projecto. 

Consideração de questões 

transversais 
• Aspectos de equidade de género ; 

• O lugar dos jovens nas mudanças desejadas ; 

• Emprego de jovens ; 

• Consideração dos aspectos ambientais. 

Capacidade para aumentar e 

continuar as acções   
• Explicação de como as acções empreendidas pelo projecto serão 

continuadas no final do financiamento; 

• Demonstrar a capacidade de mobilizar recursos técnicos e financeiros 

após o projecto; 

• Justificação da sustentabilidade das acções do projecto ; 

Correspondência dos 

objectivos e actividades 

declaradas com os recursos 

identificados   

• Coerência entre objectivos, resultados e actividades, e o orçamento ; 

• Tempo necessário para alcançar os efeitos e impacto anunciados. 

Complementaridades e 

sinergias com outras 

intervenções em áreas 

próximas das visadas pelo 

projecto 

• Complementaridades e possíveis sinergias com outras acções de 

Cooperação Suíça, por um lado, e com as acções de outros doadores e 

operadores de desenvolvimento em torno do desenvolvimento das 

cadeias de valor do leite local, por outro 
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TABEL A 3:  GREL HA DE  PO NT UAÇ ÃO P AR A O RE SUM O DO PROJEC TO  

Rubricas Classificação Ponderação Pontuação máxima 

1. Coerência do projecto 1 a 5 pontos Subtotal 40 

1.1 Apresentação clara do problema da empregabilidade 

dos jovens e do sector leiteiro local na área do projecto 
5 2 10 

1.2 Definição clara dos objectivos e resultados esperados 

da acção e sua ligação com os objectivos do convite  
5 2 10 

1.3 Coerência da combinação proposta de actividades 

com o objectivo da proposta e o objectivo da AP 
5 1 5 

1.4 Relevância das parcerias previstas para a execução do 

projecto  
5 1 5 

1.5 Carácter inovador da proposta (valor acrescentado da 

acção) 
5 2 10 

2. Abordagem e gestão 1 a 5 pontos Subtotal 40 

2.1 Coerência entre os resultados esperados, as 

actividades planeadas e as metodologias propostas  
5 1 5 

2.2 Experiência do proponente e dos seus parceiros na 

implementação de iniciativas locais semelhantes   
5 3 10 

2.3 Clareza da distribuição de responsabilidades e papéis 

dos parceiros do consórcio (complementaridade, 

sinergias entre os actores do consórcio) 

5 1 5 

2.4 Experiência de colaboração entre parceiros do 

consórcio  
5 1 5 

2.5 Sistema de gestão de projectos  5 2 15 

3. Resultados e impacto  1 a 5 pontos Subtotal 20 

3.1 Exactidão e viabilidade dos resultados esperados a 

médio prazo  
5 1 5 

3.2 Impacto a longo prazo nos grupos-alvo e beneficiários 

finais  
5 1 5 

3.3 Grau de sustentabilidade dos processos gerados 

esperados 
5 1 5 

3.4 Capacidade de escala 5 1 5 

Pontuação total   100 

 

Avaliação de notas resumidas 

1) O resumo do projecto receberá uma pontuação entre 20 e 100, de acordo com a grelha de 

avaliação acima referida. 

2) Os critérios de avaliação estão divididos em títulos e subtítulos. Para cada sub-rubrica, é 

dada uma pontuação entre 1 e 5 de acordo com a seguinte escala de avaliação: 1 = muito 

pobre; 2 = pobre; 3 = médio; 4 = bom; 5 = muito bom. 

3) Apenas notas de projecto com uma pontuação mínima de 70 pontos serão pré-

seleccionadas. 
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TABEL A NO .  4:  GRELH A D E  CLASSI FIC AÇ ÃO P ARA P R OPOSTAS DET AL H AD AS  

CABEÇALHO Classificação Ponderação Pontuação máxima 

1. Relevância do projecto 1 a 5 pontos Subtotal 25 

1.1 As questões abordadas são claramente 
apresentadas? A ligação entre as questões e as 
actividades propostas e as necessidades da cadeia de 
valor, dos beneficiários e do(s) grupo(s) alvo foi 
adequadamente argumentada? 

5 1 5 

1.1.1 A ligação entre as questões e actividades 
propostas e as necessidades da cadeia de valor em 
consideração foi adequadamente argumentada? 

2 1 2 

1.1.2 A ligação entre a questão e as actividades 
propostas e as necessidades dos beneficiários finais e 
do(s) grupo(s) alvo foi adequadamente argumentada? 

3 1 3 

1.2 Os objectivos da acção e as alavancas de acção para 
iniciar/suportar o desenvolvimento do sector, e a sua 
ligação com as necessidades dos beneficiários e do(s) 
grupo(s) alvo, estão bem definidos? 

5 1 5 

1.3 O carácter inovador (valor acrescentado) da 
proposta é relevante para os temas seleccionados? Está 
bem apresentado?  

5 1 5 

1.3.1 O carácter inovador (valor acrescentado) da 
proposta é relevante para os temas seleccionados? 

2 1 2 

1.3.2 A natureza inovadora da proposta está bem 
apresentada? 

3 1 3 

1.4 O consórcio criado responde aos desafios da acção 
(escalas de intervenção, funções e competências dos 
diferentes actores envolvidos)? 

5 1 5 

1.5 É a cadeia de valor considerada coerente com os 
objectivos e resultados esperados da acção? 

2 1 2 

1.6 Serão as questões transversais das necessidades 
básicas de adaptação às alterações climáticas, os 
aspectos de equidade de género, o lugar dos jovens nas 
mudanças pretendidas, e a preservação do ambiente 
abordadas? 

2 1 2 

1.7 Os efeitos e impactos declarados são consistentes 
com a duração do projecto? 

1 1 1 

2. Metodologia 1 a 5 pontos Subtotal 20 

2.1 A estrutura global do projecto reflecte a análise dos 
problemas básicos? 

5 1 5 

2.2 O plano de acção é claro e exequível? As actividades 
propostas são adequadas, práticas e coerentes com os 
objectivos e resultados esperados? 

5 1 5 

2.2.1 O plano de acção é claro e exequível? 1 1 1 

2.2.2 As actividades propostas são adequadas, práticas 
e coerentes com os objectivos? 

2 1 2 

2.2.3 As actividades propostas são adequadas, práticas 
e coerentes com os resultados esperados? 

2 1 2 

2.3 O nível de envolvimento e participação dos 
parceiros do consórcio na tomada de decisões e nas 
actividades é satisfatório?  

5 1 5 

2.4 O sistema interno de controlo e avaliação do 
projecto é satisfatório? 

3 1 3 
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2.5 A abordagem e o mecanismo propostos para a 
capitalização interna do projecto estão claramente 
explicados e são relevantes? 

2 1 2 

3. Capacidade operacional e financeira  1 a 5 pontos Subtotal 25 

3.1 O proponente tem experiência suficiente na gestão 
de iniciativas locais de múltiplas partes interessadas? 

5 1 5 

3.2 Será que o proponente e os seus parceiros têm 
conhecimentos técnicos suficientes no 
desenvolvimento da cadeia de valor?  

5 2 10 

3.3 Será que o proponente e os seus parceiros têm 
capacidade de gestão financeira suficiente? 

5 1 5 

3.4 Será que o proponente e os seus parceiros têm 
experiência suficiente de capitalização? 

5 1 5 

4. Impacto / Sustentabilidade  1 a 5 pontos Subtotal 15 

4.1 É provável que a acção tenha um impacto tangível 
sobre os beneficiários finais e os grupos-alvo?  

5 1 5 

4.2 As possibilidades e modalidades de prosseguir as 
acções empreendidas e os resultados obtidos pelo 
projecto no final do financiamento estão 
suficientemente explicados? 

2 1 2 

4.2.1 A nível institucional, haverá estruturas ou 
organizações que permitam a continuação das 
actividades? 

1 1 1 

4.2.2 Haverá uma apropriação local dos resultados do 
projecto? 

1 1 1 

4.3 Teria o projecto efeitos multiplicadores (por 
exemplo, possibilidade de replicação e extensão dos 
resultados do projecto e disseminação de informação)? 

5 1 5 

4.3.1 Existem oportunidades para a replicação e 
extensão dos resultados do projecto? 

1 1 1 

4.3.2 Há possibilidades de divulgar as referências e a 
informação gerada? 

1 2 2 

4.3.3 A nível político (se aplicável), qual será o impacto 
estrutural do projecto? Irá contribuir para a melhoria 
do quadro jurídico, aplicação dos regulamentos, etc.? 

1 2 2 

4.4. São possíveis complementaridades e possíveis 
sinergias com as acções de outros doadores e 
operadores de desenvolvimento em torno do 
desenvolvimento de cadeias de valor no sector, 
possíveis e previstas? 

3 1 3 

5. Orçamento e relação custo-eficácia  1 a 5 pontos Subtotal 15 

5.1 A relação entre recursos (humanos e técnicos) e os 
resultados esperados é satisfatória? 

5 1 5 

5.2 Os recursos (humanos e técnicos) propostos são 
necessários para a implementação do projecto? 

5 2 10 

Pontuação total  100 
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Avaliação de propostas detalhadas 

1) A proposta detalhada receberá uma pontuação entre 38 e 100, de acordo com a grelha de 
avaliação acima referida. 

2) Os critérios de avaliação estão divididos em títulos e subtítulos. Para cada sub-rubrica, é 
dada uma pontuação entre 1 e 5 de acordo com a seguinte escala de avaliação: 1 = muito 
pobre; 2 = pobre; 3 = médio; 4 = bom; 5 = muito bom. 

3) Apenas serão pré-seleccionadas as propostas detalhadas que obtiverem pelo menos 70 
pontos. 

4) Será estabelecida uma classificação das propostas detalhadas com base na pontuação 
obtida, seguindo a ordem descendente da classificação, e de acordo com o país onde a 
acção é proposta.  

5) Serão seleccionadas as três propostas detalhadas dos países com as mais altas pontuações 
de avaliação.  

6) Uma vez que as 15 melhores propostas detalhadas tenham sido seleccionadas e distribuídas 
igualmente entre os 15 Estados-Membros da CEDEAO, as restantes propostas detalhadas 
com as melhores pontuações de avaliação e permitindo uma representatividade mínima dos 
elos ou cadeias de valor do sector serão mantidas, por ordem decrescente de classificação, 
até que o restante envelope orçamental seja atribuído. 
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Anexo A Formulário de resumo do projecto 

Prazo para a recepção de candidaturas: ........................................... 

ADVERTÊNCIA 

Por favor, preencha este formulário cuidadosamente, para facilitar a sua utilização pelos avaliadores. 

A avaliação da nota de conceito do seu projecto só será realizada se a sua proposta for 

considerada elegível.  

O breve ficheiro do projecto deve incluir: 

• Documento de Proposta de Esboço Único, cujo conteúdo deve seguir o esquema 

apresentado neste modelo (0) 

• Página de capa (modelo em 0) do mandato do projecto assinado pela pessoa habilitada a 

solicitar o co-financiamento da organização. 

• Ficha(s) informativa(s) completa(s) do(s) parceiro(s) do projecto (ficha modelo em 0) 

• Declaração de parceria (0) 

• Lista de verificação de documentos a enviar (0) 

 

Formato e conteúdo da Nota Conceitual  

A Nota Conceptual deve seguir o formato abaixo (a fonte e o tamanho devem ser Arial 10). Qualquer 

dossier de projecto que não cumpra estes requisitos será rejeitado sem ser avaliado.  

Por favor, forneça as seguintes informações utilizando as perguntas abaixo. 

1. Resumo da acção. (1 página) 

1. 1Descrição sucinta  da acção proposta 

2. Relevância: (1 página) 

2.1- Qual a relevância da sua proposta para as necessidades e limitações do país em termos de 

desenvolvimento do sector leiteiro local?  

2.2- Quem são os beneficiários finais e os grupos-alvo considerados, e de acordo com que critérios?  

2.3- Quem são os parceiros envolvidos na proposta, com que objectivos e com base em que 

experiência(s) conjunta(s)? 

2.4- Quais são os objectivos e resultados esperados (efeitos e impacto)? 

2.5- Qual é o valor acrescentado da acção: o que é que a acção traz em relação às diferentes 

iniciativas para o desenvolvimento do sector leiteiro local que estão a ser implementadas no país 

alvo? 

3. Metodologia e Sustentabilidade: (1,5 páginas) 

3.1 Quais são as  principais actividades do projecto?  

3.2  Quais são as principais metodologias consideradas para a implementação da acção? 

3.3Quais são as funções relevantes da sua organização e dos parceiros do consórcio formado?  

3.4 Como funciona o consórcio (formulação e implementação do projecto)? 

3.5 Como  irá o projecto alcançar o seu objectivo de sustentabilidade?  
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3.6 Será que o  projecto teria efeitos multiplicadores? 

4. Capacidade operacional e perícia: (1 página) 

4.1 Que  experiência tem a sua organização no apoio aos actores locais do sector leiteiro, na 

gestão de projectos multi-actores (coordenação, gestão financeira, monitorização e avaliação) e 

na capitalização? 

4.2 Que  experiência tem a sua organização e os seus parceiros no desenvolvimento do sector 

leiteiro local? 

 

5. Orçamento (modelo em 0) 

 

6. Quadro lógico (modelo em 0) 
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Anexo BFormulário de proposta detalhada  

Prazo para a recepção de candidaturas: ........................................... 

ADVERTÊNCIA 

Por favor, preencha este formulário cuidadosamente, para facilitar a sua utilização pelos 

avaliadores. 

A verificação da elegibilidade da proposta completa só será efectuada para as propostas que 

tenham sido provisoriamente seleccionadas após a avaliação das Notas de Conceito. Esta verificação 

será efectuada com base nos documentos exigidos pela ARAA, que se encontram listados abaixo. 

Qualquer proposta detalhada que não cumpra estes requisitos será rejeitada sem ser avaliada.  

O pacote de propostas detalhadas deve incluir: 

• Documento Único de Proposta Detalhada, cujo conteúdo deve seguir o esquema 

apresentado neste modelo (0) ; 

• Proposta de orçamento (modelo em 0) ; 

• Quadro lógico da proposta (modelo em 0) ; 

• Página de rosto da proposta detalhada assinada pela pessoa habilitada a pedir 

financiamento para a organização (0) ; 

• Ficha de informação do proponente (candidato) preenchida e assinada pela pessoa 

habilitada a pedir financiamento para a organização (ficha modelo em 0) ; 

• Folha(s) de informação completa(s) sobre o(s) parceiro(s) do projecto (folha modelo em 0) ; 

• Declaração de parceria (0) ; 

• Declaração de integridade, elegibilidade e compromisso ambiental e social devidamente 

assinada pelo líder do projecto (0) ; 

• Lista de verificação de documentos a enviar (0). 

 

Formato e conteúdo da proposta detalhada  

A proposta detalhada do projecto deve seguir o esquema abaixo (a fonte e o tamanho devem ser 

Arial 10). Qualquer proposta de projecto detalhada que não cumpra estes requisitos será rejeitada 

sem ser avaliada.  

Por favor, forneça as seguintes informações utilizando as perguntas abaixo. 

 

1. Descrição 

1.1 Título 

 

1.2 Localização(ões) 

País, território alvo 

 

1.3 Duração (em meses) 

 

1.4 Custo da acção (projecto) e montante da subvenção solicitada (em dólares americanos) 
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Custos totais elegíveis 

da acção 

(A) 

Montante da 

subvenção solicitada 

(B) 

da subvenção solicitada em relação 

aos custos totais elegíveis da acção 

(projecto) 

(C) = (A/B) x 100 

US$ US$ % 

 

1.5 Apresentação do consórcio de parceiros formado para levar a cabo a acção (máximo 2 

páginas1 ) 

Por favor, forneça as informações necessárias sobre os seguintes pontos: 

1.5.1. Apresentação do proponente : 

• Experiência em gestão de projectos de múltiplos intervenientes (incluindo coordenação, 

gestão financeira e monitorização e avaliação) 

• Experiência em termos de capitalização 

• Actividades em curso relacionadas com o desenvolvimento da cadeia de valor do leite 

local 

1.5.2. Apresentação dos outros parceiros do consórcio : 

• Experiência no apoio a profissionais do sector leiteiro local   

• Conhecimento dos problemas de desenvolvimento do gado e dos obstáculos e alavancas 

para o desenvolvimento da cadeia de valor do leite local 

• Actividades em curso relacionadas com o desenvolvimento da cadeia de valor do leite 

local 

15.3. Experiências prévias de colaboração entre os membros do consórcio 

 

1.6 Objectivos (Máximo 1/2 página) 

Descrever o(s) objectivo(s) geral(is) para o qual a acção contribui e os objectivos específicos que a 

acção pretende atingir. 

 

1.7 Justificação (máximo 4 páginas) 

Por favor, forneça as informações necessárias respondendo às seguintes perguntas: 

1.7.1 Relevância da acção para os objectivos e prioridades do convite à apresentação de 

propostas para iniciativas locais. 

1.7.2 Natureza do problema a resolver; identificação das necessidades e limitações no 

desenvolvimento do sector leiteiro local relacionadas com os temas seleccionados. 

1.7.3 Identificação de alavancas de acção e justificação da combinação de acções proposta. 

1.7.4 Descrição dos grupos-alvo e dos beneficiários finais e do seu número estimado. 

1.7.5 Razões para a escolha do(s) grupo-alvo e beneficiários finais, e identificação das suas 

necessidades e constrangimentos específicos. Como é que a acção contribui para a 

sua reunião e remoção? 

1.7.6 Justificação da cadeia de valor/ligação considerada.  

 
1 As notas explicativas de rodapé não serão reproduzidas nos formulários de candidatura.  
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1.7.7 Justificação do consórcio formado, e descrição dos procedimentos de funcionamento 

do consórcio 

1.7.8 Nível de integração do consórcio no desenvolvimento do sector leiteiro local ; 

1.7.9 Consideração de questões transversais (equidade de género, o lugar dos jovens nas 

mudanças pretendidas, etc.) na proposta.  

 

1.8 Descrição detalhada dos resultados e actividades (máximo 8 páginas) 

Favor incluir o título e uma descrição detalhada de cada resultado e de cada actividade planeada 

para produzir os resultados, apresentando as razões para a escolha destas actividades e 

especificando, quando apropriado, o papel de cada parceiro nestas actividades. A este respeito, a 

descrição detalhada das actividades não deve repetir o plano de acção (ver secção 1.10). 

 

1.9 Metodologia (máximo 4 páginas) 

Descrição detalhada dos seguintes itens: 

1.9.1 Método de implementação e razões para a escolha da metodologia proposta ; 

1.9.2 Se a acção for uma continuação de uma acção existente, por favor explique como se baseia 

nos resultados dessa acção; 

1.9.3 Se a acção fizer parte de um programa mais vasto, descrever como a acção se enquadra 

neste programa e como a coordenação é assegurada; 

1.9.4 Descrever as potenciais sinergias com as políticas e estratégias nacionais e regionais no 

sector abrangido pelos temas seleccionados. Em que medida irá o projecto contribuir para 

as decisões e discussões sobre a concepção e implementação de programas nacionais e 

regionais no sector? 

1.9.5 Que inovação(ões) organizacional, institucional, metodológica ou técnica é/são proposta(s) 

pelo projecto? 

1.9.6 Sistema de controlo e avaliação considerado (interno e/ou externo) ; 

1.9.7 Apresentação da abordagem e sistema de capitalização propostos, e das experiências de 

capitalização do proponente e dos parceiros; 

1.9.8 Descrição do envolvimento e do papel de cada um dos actores do consórcio na acção, e as 

razões para o papel de cada um deles; 

1.9.9 Descrição do envolvimento e papel de outros actores (grupos-alvo, autoridades locais, etc.) 

na acção e as razões para o papel de cada actor; 

1.9.10 Recursos humanos propostos para a execução da acção (por função - não há necessidade 

de especificar nomes de pessoas) ; 

1.9.11 Principais meios propostos para a execução da acção (equipamento, materiais, etc.).  

1.10 Duração e plano de acção plurianual 

A duração da acção será de ___ meses. 

Nota: Recomenda-se aos candidatos que permitam uma margem de segurança no plano de acção. 

O plano de acção não deve incluir descrições detalhadas das actividades, mas apenas os seus 

títulos, tendo em conta a codificação que permite ligar cada actividade aos elementos do quadro 

lógico (OG, OS , R, Actividades de Projecto).  
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O plano de acção deve ser elaborado de acordo com o seguinte modelo: 

Plano de trabalho anual e orçamento para o ano 1 (40% do orçamento) 

Quadro 
Lógico 

de 
Actividad

es 

Actividad
es ano 1 

Produção 
anual 

Tarefas/mi
lestones 

Peso das 
tarefas/mile

stones 

Orçamen
to USD 

Cronograma 
Respon

sável 
por 

Coment
ário T1 T2 T3 T4 

Agir. 
1.1.1. 

Agir. 
1.1.1.1.  

 

  

 

    

  
      

      

      

Agir. 
1.1.1. 

Agir. 
1.1.1.1. 

 

  

 

    

  
      

      

      

 

Plano de trabalho anual e orçamento para o ano 2 (50% do orçamento) 

Quadro 
Lógico 

de 
Actividad

es 

Actividad
es ano 1 

Produção 
anual 

Tarefas/mi
lestones 

Peso das 
tarefas/mile

stones 

Orçamen
to USD 

Cronograma 
Respon

sável 
por 

Coment
ário T1 T2 T3 T4 

Agir. 
1.1.1. 

Agir. 
1.1.1.1.  

 

  

 

    

  
      

      

      

Agir. 
1.1.1. 

Agir. 
1.1.1.1. 

          

 

Plano de trabalho anual e orçamento para o ano 3 (10% do orçamento) 

Quadro 
Lógico 

de 
Actividad

es 

Actividad
es ano 1 

Produção 
anual 

Tarefas/mi
lestones 

Peso das 
tarefas/mile

stones 

Orçamen
to USD 

Cronograma 
Respon

sável 
por 

Coment
ário T1 T2 T3 T4 

Agir. 
1.1.1. 

Agir. 
1.1.1.1.  

 

  

 

    

  
      

      

      

Agir. 
1.1.1. 

Agir. 
1.1.1.1. 
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2. 

3. Resultados obtidos 

3.1 Impacto esperado nos grupos/beneficiários-alvo (Máximo 2 páginas) 

Por favor, indique como o projecto irá melhorar : 

3.1.1 A situação dos grupos alvo/beneficiários. 

3.1.2 As capacidades técnicas e de gestão dos grupos alvo e/ou parceiro(s). 

 

3.2 Resultados concretos (máximo 1 página) 

Por favor, seja específico e quantifique os resultados esperados na medida do possível. Em particular, 

indicar as publicações previstas. 

3.3 Efeitos multiplicadores (máximo 1 página) 

Descrever i) possíveis sinergias com outras iniciativas locais e acções de actores mobilizados em 

torno do desenvolvimento do sector leiteiro local e nos países-alvo, ii) as modalidades de 

continuação das acções empreendidas pelo projecto no final do financiamento, bem como iii) as 

possibilidades de replicação e extensão (ampliação) dos resultados do projecto. 

3.4 Sustentabilidade (máximo 3 páginas) 

É favor distinguir entre os três aspectos: 

3.4.1 Aspecto financeiro e económico: como serão financiadas as actividades e/ou estrutura(s) 

de gestão no final da subvenção? 

3.4.2 Aspecto institucional: haverá estruturas que permitam a continuação das actividades no 

final da acção? Como assegurar a "propriedade" local dos resultados da acção? 

3.4.3 Possível aspecto político: que impacto estrutural terá a acção? Por exemplo, conduzirá a 

uma melhor legislação, regulamentos, métodos, etc.? 

3.5 Quadro lógico 

Por favor, complete o Anexo D. 

4. Orçamento para a acção 

Favor completar o Anexo C. 

5. Fontes de financiamento esperadas 

É favor especificar as fontes de financiamento (os recursos próprios do candidato e os dos seus 

parceiros, ou outros doadores) indicando as já asseguradas e as previstas. 
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Anexo C Modelo de orçamento  

(Para ser efectuado em dólares americanos e incluindo impostos, qualquer montante inscrito em "subvenção solicitada" deve ser isento de impostos e direitos 
aduaneiros) 

Título do projecto: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Orçamento (US$) (1) Ano 1 Ano 2  
Total Anos 

1 + 2 (2) 

Contribuição do 
candidato para o 

co-
financiamento 

Subvenção 
solicitada  Custos Unidade 

Quantidad
es 

Custo 
unitário 

Total Unidade 
Quantida

des 
Custo 

unitário 
Total 

1. Recursos humanos                       

1.1 Salários (montantes brutos incluindo 
encargos com a segurança social e outros 
custos relacionados, pessoal local) 

                      

 1.1.1 Técnica Por mês       Por mês             

 1.1.2 Pessoal administrativo/de apoio Por mês       Por mês             

1.2 Salários (montantes brutos incluindo 
encargos sociais e outros custos relacionados, 
pessoal expatriado/internacional) 

Por mês       Por mês             

1.3 Ajudas de custo diárias para 
missões/viagens (3) 

                      

 1.3.1 No estrangeiro (pessoal do projecto) Per diem       Per diem             

 1.3.2 No local (pessoal do projecto) Per diem       Per diem             

 1.3.3 Participantes em 
seminários/conferências 

Per diem       Per diem             

Subtotal Recursos Humanos               

2. Viagens                       

2.1. Rotas locais ou regionais (África Ocidental) Por mês       Por mês             

Subtotal das viagens               

3. Equipamento e fornecimentos (4)                       

3.1 Aluguer de veículos 
Por 

veículo 
      

Por 
veículo 

            

3.2 Mobiliário, equipamento informático                       

3.3 Maquinaria, ferramentas, etc.                       

3.4 Peças de substituição/equipamento para 
máquinas, ferramentas 

                      



Convite à apresentação de propostas n°ARAA-PRAOP3/2022/AP9  44 

3.5 Outros (especificar)                       

Subtotal de equipamento e fornecimentos               

4. Escritório local                       

4.1 Aluguer de escritórios Por mês       Por mês             

4.2 Consumíveis - material de escritório Por mês       Por mês             

4.3 Outros custos operacionais (telefone/fax, 
electricidade, manutenção) 

Por mês       Por mês             

Subtotal Escritório Local               

5. Outros custos, serviços (5)                       

5.1 Publicações                       

5.2 Estudos, investigação de acção necessária 
para conduzir o projecto 

                      

5.3 Custos de avaliação                       

5.4 Tradução, intérpretes                       

5.5 Custos das conferências/seminários                       

5.6 Acções de comunicação e visibilidade (6)                       

Subtotal Outros custos, serviços               

6. Custos de investimento directo do projecto                       

Inserir tantas linhas quantas forem 
necessárias para quantificar as actividades 
previstas por tema - estes investimentos 
devem constituir pelo menos 70% do 
financiamento da subvenção da CEDEAO 

           

 Subtotal dos investimentos do projecto                       

Subtotal Outros               

7. Subtotal dos custos directos elegíveis da 
Acção (1 a 6) 

              

8. Provisão para contingências (máximo 5%)                       

9. Custos directos totais elegíveis da Acção 
(7+8)  

              

10. Custos administrativos (máximo 7%) (7)                       

11. Custos totais elegíveis da acção (9+10) 
(incl. TTC  e US$) 
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NOTA BENE :  

1) A descrição dos artigos deve ser suficientemente detalhada e deve mostrar cada um dos 

seus componentes principais. O número de unidades e a taxa unitária devem ser 

especificados para cada componente de acordo com a informação fornecida. Os custos 

unitários podem, quando relevante, basear-se nos custos médios. 

2) Este é o total tendo em conta todos os anos do projecto. Este total inclui a subvenção e a 

quota de co-financiamento. 

3) Indicar os países onde são efectuadas as ajudas de custo diárias, e as taxas aplicáveis. As 

ajudas de custo cobrem o alojamento, refeições, custos de transporte dentro da área da 

missão e despesas fora do bolso. 

4) Custos de aquisição ou aluguer. 

5) Para ser detalhado. Não são aceites montantes fixos. 

6) As actividades de comunicação e visibilidade devem ser planeadas e orçamentadas para 

cada fase da implementação do projecto.  

7) Trata-se de uma taxa fixa que cobre os custos indirectos da acção e para a qual o 

beneficiário da subvenção não tem de fornecer documentos comprovativos. Isto inclui, por 

exemplo, custos adicionais de pessoal indirecto. O montante destes custos administrativos 

solicitados à subvenção não pode exceder um máximo de 7% do total da subvenção 

solicitada. 

NB: O proponente é o único responsável pela exactidão das informações financeiras fornecidas 

nestes quadros. 
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Anexo DQuadro lógico da acção 

 

 Lógica de intervenção 
Indicadores verificáveis 

objectivamente 

Valor base Valor-alvo 
Fontes e meios de verificação Pressupostos 

Objectivos gerais Quais são os objectivos gerais 

globais para os quais a acção irá 

contribuir?   

Quais são os indicadores-chave 

relacionados com estes objectivos 

gerais? 

  Quais são as fontes de 

informação para estes 

indicadores? 

  

Objectivo 

específico 

Que objectivo específico deve a 

acção alcançar como 

contribuição para os objectivos 

globais 

Que indicadores mostram, em 

pormenor, que o objectivo da acção 

está a ser alcançado? 

  Que fontes de informação 

existem e podem ser 

recolhidas? 

Quais são os métodos para 

obter esta informação? 

Que factores e 

condições fora da 

responsabilidade do 

Beneficiário são 

necessários para 

alcançar este 

objectivo? (Condições 

externas)  

Quais são os riscos a 

considerar? 

Resultados 

esperados 

Os resultados são as realizações 

que conduzirão à realização do 

objectivo específico?  
Quais são os resultados 

esperados? 

(Numerar estes resultados) 

Que indicadores podem ser utilizados 

para verificar e medir se a acção está 

a alcançar os resultados esperados? 

  Quais são as fontes de 

informação para estes 

indicadores? 

Que condições externas 

devem ser satisfeitas 

para alcançar os 

resultados esperados 

no tempo esperado? 

Actividades a 

desenvolver 

Quais são as actividades chave a 

implementar, e por que ordem, 

a fim de produzir os resultados 

esperados?  

(Agrupar as actividades por 

resultados) 

Meios :  

Que recursos são necessários para 

implementar estas actividades, por 

exemplo, pessoal, equipamento, 

formação, estudos, fornecimentos, 

instalações operacionais, etc.? 

  Quais são as fontes de 

informação sobre o progresso 

da acção?  

Custos : 

Quais são os custos da acção? 

a sua natureza? (Detalhes no 

orçamento da acção) 

Que condições prévias 

são necessárias para 

que a acção possa 

começar?  

Que condições fora do 

controlo directo do 

Beneficiário devem ser 

preenchidas para a 

execução das 

actividades planeadas? 
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Anexo EDados do licitante e do projecto 

(Página de rosto da Nota de Conceito e Proposta Detalhada) 

  

Requerente   

Acrónimo   

Nacionalidade   

Estatuto jurídico   

Endereço   

Número de telefone   

Número de fax   

Endereço de correio electrónico   

Sítio Web   

Contacto -projecto   

Endereço de correio electrónico contacto-

projecto  
 

Título do projecto/ Nome do projecto  

Parceiros locais   

Localizações (país, região(ões), cidade(ões))   

Custo total do projecto  

Contribuição solicitada à CEDEAO  

Contribuição de outros possíveis parceiros   

 Taxa de cofinanciamento (%)  

Duração do projecto  
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Anexo F Ficha de Informação do Proponente  

O candidato confirma que todos os parceiros envolvidos nesta proposta participaram na 
elaboração da proposta do projecto, deram o seu acordo para a sua participação e para a execução 
da acção 

Especificar o número total de parceiros envolvidos no projecto: 

Nome completo da organização :  

Acrónimo :  

Endereço postal: 

(a quem toda a correspondência relativa a 
este projecto deve ser enviada) 

 

Localização da sede : 

(se diferente do endereço postal) 

 

Telefone :  

Fax :  

Endereço de correio electrónico :  

Website :  

 

Finalidade da organização :  

Área(s) de intervenção :  

Sector(es) de intervenção :  

Participação em grupos, redes, plataformas 
: 

 

Principais publicações da organização  

Pessoa(s) de contacto para este projecto :  

Referente técnico : 

(nome, telefone e endereço de e-mail) 

 

 

Referente financeiro : 

(nome, telefone e endereço de e-mail) 

 

 

Referente administrativo : 

(nome, telefone e endereço de e-mail) 

 

 

Apelido, nome próprio e cargo da pessoa 
responsável pelo pedido de co-
financiamento2 

 

Nome completo do Director Executivo: (ou 
equivalente) 

 

 

 
2Anexar ao processo administrativo a lista das pessoas autorizadas a assinar contratos e qualquer outro documento oficial 

da associação 
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Anexo GFicha de informação para cada parceiro de 
projecto 

O candidato confirma que todos os parceiros envolvidos nesta proposta foram consultados e 

concordaram com a sua participação 

Nome completo da organização :  

Acrónimo :  

Endereço postal:  

Localização da sede social: (se diferente do endereço postal) :  

Telefone :  

Fax :  

Endereço de correio electrónico :  

Website :  

Pessoa(s) de contacto para este projecto :  

Nome completo do Director Executivo: (ou equivalente)  

Data de criação :  

Estatuto jurídico : 

(Anexar o certificado de registo ou equivalente ao ficheiro técnico, se a estrutura 

for informal especificar aqui). 

 

Nome completo do Presidente: (ou equivalente)  

Número de membros do Conselho de Administração (CA) :  

Lista dos membros do Conselho :  

Finalidade da organização :  

Principais áreas de intervenção :  

Recursos humanos da associação :  

Orçamento total anual em dólares americanos :  

Principais doadores :  

Adesão a redes, federações, agrupamentos, etc. :  

História e natureza da cooperação com o(s) parceiro(s): relações institucionais e 

contratuais 

 

Papel e envolvimento na preparação do projecto proposto:  

Papel e envolvimento na implementação do projecto proposto  

Experiência de acções semelhantes de acordo com o seu papel na 

implementação da acção proposta: 
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Anexo HDeclaração de parceria 

 

Importante: Esta declaração deve ser fornecida por cada parceiro.  

 

 

Uma parceria é uma relação substantiva entre duas ou mais organizações envolvendo 

responsabilidade partilhada pela acção financiada pelo organismo contratante. A fim de facilitar o 

bom funcionamento da acção, a ARAA exige que todos os parceiros reconheçam este facto, 

aceitando os princípios de boa parceria a seguir expostos. 

1. Todos os parceiros devem ter lido o formulário de pedido de subvenção (Nota de 

Conceito e Proposta Detalhada) antes de submeterem o convite à apresentação de 

propostas e compreenderem qual será o seu papel na acção. 

2. O requerente e os seus parceiros devem consultar-se regularmente e manter-se 

mutuamente informados sobre o andamento da acção. 

3. Todos os parceiros devem receber cópias dos relatórios narrativos e financeiros 

submetidos à ARAA. 

4. As alterações aos componentes da acção em que estão envolvidos (por exemplo, em 

termos de actividades, parceiros, etc.) devem ser acordadas pelos parceiros envolvidos 

antes de serem propostas à ARAA. Se não for possível chegar a acordo entre parceiros, o 

requerente deve indicar este facto ao submeter alterações para aprovação. 

 

Eu, abaixo assinado, na minha qualidade de pessoa responsável na organização parceira, certifico 

que li o conteúdo desta declaração e que estou comprometido com os princípios da boa parceria. 

 

Data e local :  

Nome :  

Função :  

Assinatura : 

Título da acção :  

Organização:  

Nome :  

Função:  



Anexo ILista de verificação antes da apresentação de propostas 

 
 

ANTES DE ENVIAR A SUA PROPOSTA DETALHADO, POR FAVOR VERIFIQUE QUE CADA UM DOS SEGUINTES ELEMENTOS NA SUA 
APLICAÇÃO É COMPLETA E CUMPRE OS CRITÉRIOS ABAIXO 

A SER COMPLETADO 
PELO PROPONENTE 

A SER COMPLETADO 
PELA ARAA 

SIM NÃO SIM NÃO 

1. O formulário de proposta detalhada, publicado no âmbito do presente convite à apresentação de propostas para iniciativas locais, 
foi utilizado para redigir a proposta detalhada 

    

3. A proposta é datilografada e está em inglês, francês ou português     

4. A versão electrónica da proposta detalhada será enviada por correio electrónico para os endereços indicados no presente convite à 
apresentação de propostas para iniciativas locais 

    

9. O proponente e cada um dos parceiros locais preencheram e assinaram as fichas de informação (Anexos F e G)      

10. A subvenção solicitada situa-se entre 150.000 e 200.000 dólares americanos (excluindo impostos e direitos aduaneiros)      

11. A contribuição financeira do candidato e/ou dos seus parceiros é igual ou superior a 10% do orçamento total da proposta     

ANTES DE ENVIAR A SUA NOTA RESUMIDA, POR FAVOR VERIFIQUE QUE CADA UM DOS SEGUINTES ELEMENTOS NA SUA APLICAÇÃO 
É COMPLETA E CUMPRE OS CRITÉRIOS ABAIXO 

A SER COMPLETADO 
PELO PROPONENTE 

A SER COMPLETADO 
PELA ARAA 

SIM NÃO SIM NÃO 

1. O formulário Concept Note, publicado no âmbito deste convite à apresentação de propostas para iniciativas locais, foi utilizado 
para redigir a proposta detalhada 

    

3. A proposta é datilografada e está em inglês ou francês, ou português     

4. A versão electrónica da Nota Conceitual será enviada por correio electrónico para os endereços indicados no presente convite à 
apresentação de propostas para iniciativas locais 

    

6. A acção será implementada num dos seguintes países: Benim, Burkina Faso, Chade, Costa do Marfim, Mali, Níger, Nigéria, Senegal 
ou Togo 

    

7. O proponente corresponde à definição de um operador local da cadeia leiteira, como indicado     

8. O consórcio de actores formado cumpre os critérios de elegibilidade para os consórcios indicados     

9. O proponente e cada um dos parceiros locais completaram e assinaram a declaração de parceria (Anexo H)      

10. A subvenção solicitada situa-se entre 150.000 e 200.000 dólares americanos (excluindo impostos e direitos aduaneiros)      

11. A contribuição financeira do candidato e/ou dos seus parceiros é igual ou superior a 10% do orçamento total da proposta     
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Anexo J Declaração de integridade, elegibilidade e 
compromisso ambiental e social  

(Texto a não alterar) 

Título do convite à apresentação de propostas de projectos: ..................................................................  

Para: O Director Executivo da ARAA.............................. (o "Proprietário do Projecto") 

1. Reconhecemos e aceitamos que a Cooperação Suíça para o Desenvolvimento ("DDC") só financia 
as iniciativas locais do Proprietário do Projecto nos seus próprios termos e condições, que são 
determinados pelo Acordo de Financiamento entre a DDC e o Proprietário do Projecto. 
Consequentemente, não pode haver ligação legal entre a SDC e a nossa estrutura, o nosso grupo e os 
nossos subcontratantes. A entidade patronal é a única responsável pela preparação e implementação 
do seu processo de aquisição e a sua posterior execução. 

2. Certificamos que não somos, e nenhum dos nossos membros do consórcio e subcontratantes é, 
em nenhum dos seguintes casos: 

2.1) estar em estado de falência, liquidação, resolução judicial, salvaguarda ou cessação de 
actividade ou estar em qualquer situação semelhante resultante de processos da mesma natureza 
ou ter sido objecto de falência, liquidação, resolução judicial, salvaguarda ou cessação de 
actividade; 

2.2) tenham sido condenados nos últimos cinco anos por uma sentença com força de caso julgado 
no país onde o projecto é realizado por qualquer dos actos referidos nos artigos 6.1 a 6.4 infra ou 
por qualquer infracção cometida no âmbito da adjudicação ou execução de um contrato3 ;  

2.3) a serem incluídas nas listas de sanções financeiras adoptadas pelas Nações Unidas e/ou pela 
Suíça, em particular para efeitos de combate ao financiamento do terrorismo e às violações da 
paz e da segurança internacionais; 

2.4) em matéria profissional, têm sido culpados de falta grave nos últimos cinco anos no âmbito 
da adjudicação ou execução de um contrato; 

2.5) não ter cumprido as nossas obrigações relativamente ao pagamento das contribuições para a 
segurança social ou as nossas obrigações relativamente ao pagamento de impostos de acordo 
com as disposições legais do país onde estamos estabelecidos ou as do país do Cliente; 

2.6) tenham sido condenados nos últimos cinco anos por uma sentença com força de caso julgado 
por qualquer dos actos referidos nos artigos 6.1 a 6.4 infra ou por qualquer infracção cometida no 
âmbito da adjudicação ou execução de um contrato financiado pela DDC; 

2.7) estar sujeito a uma ordem de exclusão do Banco Mundial, a partir de 30 de Maio de 2012, e, 
como tal, constar da lista publicada em http://www.worldbank.org/debarr4 ; 

(2.8) é culpado de falsas declarações ao fornecer as informações necessárias no processo de 
aquisição. 

3. Certificamos que não estamos, e nenhum dos nossos membros do consórcio e subcontratantes 
está, em qualquer uma das seguintes situações de conflito de interesses: 

3.1) Accionista que controla o empregador ou subsidiária controlada pelo empregador, a menos 
que a disputa resultante tenha sido levada ao conhecimento da DDC e resolvida a contento do 

 
3No caso de tal condenação, poderá anexar à presente Declaração de Integridade informações adicionais que lhe permitam 
considerar que esta condenação não é relevante para o contrato financiado pela AFD. 
4 No caso de tal decisão de exclusão, poderá juntar à presente Declaração de Integridade informações adicionais que lhe 
permitam considerar que esta decisão de exclusão não é relevante para o contrato financiado pela AFD. 
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empregador. 

3.2) ter uma relação comercial ou familiar com um membro do pessoal do empregador envolvido 
no processo de selecção ou no controlo do contrato resultante, a menos que o conflito resultante 
tenha sido levado ao conhecimento da DDC e resolvido a seu contento; 

3.3) controlar ou ser controlado por outro proponente, estar sob o controlo da mesma empresa 
que outro proponente, receber de outro proponente ou atribuir a outro proponente, directa ou 
indirectamente, quaisquer subsídios, ter o mesmo representante legal que outro proponente, ter 
contactos directos ou indirectos com outro proponente que nos permitam ter e dar acesso à 
informação contida nas nossas respectivas propostas, influenciá-las, ou influenciar as decisões do 
Empregador; 

3.4) ser contratado para uma missão de consultoria que, pela sua natureza, é susceptível de ser 
incompatível com as nossas missões em nome do empregador; 

3.5) no caso de um processo de adjudicação de uma empreitada de obras ou de um contrato de 
fornecimento : 

i. preparámos ou fomos associados a um consultor que preparou especificações, planos, 
cálculos e outros documentos utilizados no processo de concurso em consideração; 

ii. sermos nós próprios, ou uma das empresas com as quais estamos afiliados, contratados, 
ou a contratar, pelo Empregador para realizar a supervisão ou controlo dos trabalhos ao 
abrigo do Contrato.  

4. Se formos uma instituição pública ou uma empresa pública, certificamos que temos autonomia 
jurídica e financeira e que somos geridos de acordo com as regras do direito comercial. 

5. Comprometemo-nos a informar sem demora o empregador, que informará a DDC, de qualquer 
alteração da situação no que respeita aos pontos 2 a 4 acima. 

6. No contexto da adjudicação e execução do Contrato : 

6.1) Não fizemos nem faremos qualquer manobra injusta (acto ou omissão) destinada a enganar 
deliberadamente, ocultar intencionalmente, surpreender ou viciar o consentimento de outra 
pessoa ou a contornar obrigações legais ou regulamentares e/ou violar regras internas a fim de 
obter um benefício indevido. 

6.2) Não fizemos nem faremos qualquer manobra injusta (acção ou omissão) contrária às nossas 
obrigações legais ou regulamentares e/ou às nossas regras internas, a fim de obter um benefício 
ilegítimo. 

6.(3) Não prometemos, oferecemos ou concedemos, e não prometemos, oferecemos ou 
concedemos, directa ou indirectamente, a (i) qualquer pessoa com um cargo legislativo, 
executivo, administrativo ou judicial no Estado do Empregador, quer seja nomeada ou eleita, 
permanente ou não, remunerada ou não, e a qualquer nível, (ii) qualquer outra pessoa que 
desempenhe uma função pública, inclusive para uma agência pública ou empresa pública, ou que 
preste um serviço público, ou (iii) qualquer outra pessoa definida como funcionário público no 
Estado do Empregador, uma vantagem indevida de qualquer tipo, para si próprio ou para outra 
pessoa ou entidade, a fim de realizar ou abster-se de realizar qualquer acto no exercício das suas 
funções oficiais. 

6.4) Não prometemos, oferecemos ou damos, e não prometemos, oferecemos ou damos, directa 
ou indirectamente, a qualquer pessoa que dirija ou trabalhe para uma entidade do sector privado, 
a qualquer título, uma vantagem indevida de qualquer tipo, para si próprio ou para outra pessoa 
ou entidade, para fazer ou abster-se de fazer qualquer acto em violação das suas obrigações 
legais, contratuais ou profissionais 
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(6.5) Não praticamos nem praticaremos qualquer acto que possa influenciar o processo de 
contratação em detrimento do empregador, incluindo qualquer prática anti-concorrencial que 
tenha o objectivo ou efeito de impedir, restringir ou distorcer a concorrência, incluindo a 
limitação do acesso ao Contrato ou a livre concorrência por parte de outras empresas. 

6.6) Nós, ou qualquer membro do nosso consórcio, ou qualquer dos nossos subcontratantes, não 
adquiriremos ou forneceremos equipamento e não operaremos em áreas sob embargo das 
Nações Unidas, União Europeia ou Suíça. 

6.7) Comprometemo-nos a respeitar e assegurar que todos os nossos subcontratantes respeitam 
as normas ambientais e sociais reconhecidas pela comunidade internacional, incluindo as 
convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as convenções 
internacionais para a protecção do ambiente, em conformidade com as leis e regulamentos 
aplicáveis no país onde o Contrato é executado. Além disso, comprometemo-nos igualmente a 
implementar medidas de mitigação dos riscos ambientais e sociais, tal como definido no plano de 
gestão ambiental e social ou, quando aplicável, na declaração de impacto ambiental e social 
fornecida pelo empregador. 

7. Nós, os membros do nosso consórcio e os nossos subcontratados autorizamos a DDC a examinar 
os documentos e registos contabilísticos relativos à adjudicação e execução do Contrato e a 
submetê-los à verificação de auditores nomeados pela DDC. 

 

Nome   Como  _  

 

Assinatura   

 

Devidamente autorizado a assinar a proposta para e em nome de5  

 

A partir de ________________________________  

 

 

  

 
5 No caso de uma empresa conjunta, introduzir o nome da empresa conjunta. A pessoa que assinar a proposta em nome do 

Concorrente anexará à proposta a Procuração do Concorrente. 
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Anexo KFicheiro administrativo completo  

 

Para iniciativas locais seleccionadas provisoriamente, antes da assinatura das subvenções, a ARAA 

solicitará um dossier administrativo completo para verificar a elegibilidade do candidato. Este 

ficheiro deve ser enviado em cópia impressa para o seguinte endereço 

Ao cuidado do Director Executivo,  

Agência Regional para a Agricultura e Alimentação (ARAA), 

83, rue des Pâtures (SUPER TACO) 

Tel. +228 22 33 82 82 /22 21 40 02 / 22 21 40 03 - 01 BP 1816 Lomé-Togo 

 

O ficheiro será fornecido em uma (1) cópia em papel, incluindo : 

• Cópia do contrato de sociedade certificada como fiel ao original ; 

• Cópia da declaração de registo e cópia da publicação no Jornal Oficial [ou equivalente de 

acordo com a legislação em vigor no país em que a organização tem a sua sede] ; 

• Uma lista datada dos membros dos órgãos directivos, oficiais e gestores-chave e os seus 

contactos, incluindo a data da última eleição; 

• Organigrama datado e assinado pelo gestor ; 

• Relatório da última Assembleia Geral ou pelo menos a ordem de trabalhos da última 

Assembleia Geral e as principais resoluções, bem como qualquer documento que demonstre 

as actividades empreendidas e realizadas e a vida associativa ou operativa comprovada; 

• Balanços e contas de exploração dos três últimos exercícios (com anexos e notas 

explicativas), validados pela AG, mostrando a origem (pública ou privada) dos recursos 

financeiros. Esta informação deve então ser actualizada todos os anos.  

• Orçamento provisório para o exercício financeiro em curso, indicando a lista dos 

financiamentos públicos aprovados pelo organismo responsável pela elaboração e aprovação 

das contas da organização (indicando, se possível, se foi recebido, solicitado ou a solicitar); 

• Documentos comprovativos das fontes de co-financiamento da acção já adquirida; 

• Outros documentos administrativos considerados necessários podem ser solicitados pelo 

organismo contratante. 

 

NOTA BENE : 

Não é necessário enviar este ficheiro administrativo juntamente com a Nota Conceitual ou a 

Proposta de Projecto Detalhada. 

 

 

  


