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1. Contexto da missão 

Ao longo de muitas décadas o CILSS vem trabalhando na luta contra a insegurança 
alimentar, a desertificação e a probeza, tornando-se assim uma referência chave no continente 
africano. 

Assim, desde março de 2011,  o CILSS implementa um Programa Regional para a Gestão 
Sustentável das Terras e a adaptação às mudanças climáticas no Sahel e na África Ocidental 
(PRGST). Este programa é financiado pela União Européia, o Fundo Francês para o 
Ambiente Mundial (FFAM) e o Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento  Internacional 
(CPDI) com 13. 250, 033 Euros por um período de cinco (05) anos. O programa representa 
um projecto de integração e um gesto de colaboração para promover a gestão sustentável das 
terras, reduzir a vulnerabilidade das populações diante das mudanças climáticas e melhorar a 
segurança alimentar. 

O programa faz parte do processo regional de acompanhamento dos17 países membros do 
CILSS e da CEDEAO na sinergia da realização de acções maiores com fins a (i) melhorar as 
produções  agro-silvo-pecuárias através  dos investimentos para a recuperação das terras  
degradadas, e (ii) promover a gestão dos recursos naturais e a adaptação às mudanças 
climáticas. 

No intuíto de garantir melhores impactos e uma maior visibilidade para o programa, o Comitê 
de Implementação do PRGST, durante a sua primeira sessão, realizada em junho de 2011 em 
Abuja, Nigéria, altamente recomendou uma concentração geográfica dos investimentos em 
espaços territoriais determinados de acordo com os países beneficiários. 

Dessa forma, baseado numa  análise comparada de vários critérios classificados e 
diferenciados, onze (11) países foram seleccionados para benefiaciar dos financiamentos da 
UE que permitirão financiar pelo menos dez (10) projectos de investimento de recuperação 
das terras em benefício das comunidades descentralizadas e de dois (02) projectos trans-
fronteiriços dos países afectados. 

A fim de acompanhar estes países para a boa implementação dos investimentos, os actuais 
Termos de Referência (TdR)  foram elaborados em vista de engajar os serviços dos 
operadores do terreno. 

2. Objectivos  da missão  e resultados almejados 

2.1.- Objectivos  da missão   

O objectivo principal é realizar o projecto de engenharia social e elaborar o edital de abertura 
das licitações e propostas de trabalhos para os casos das firmas aprovadas com vistas a 
garantir a boa execução dos projectos de gestão sustentável das terras e de adaptação às 
mudanças climáticas.   
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Os objectivos específicos são:  

 Apoiar os beneficiários para diagnosticar, planear e definir as regras de gestão das 
acções de investimentos; 

 Elaborar ou revisar os APD, com a exceção dos projectos necessitando  de estudos 
especificos (estudos dos impactos ambientais, geotécnicos, pedológicos, topográficos, 
concepção de obras de engenharia civil...); nesses casos, a proposta financeira levará 
em conta um valor fixo; 

 Elaborar o edital de abertura da licitação (EAL) para os estudos ou trabalhos de 
investimentos conforme o caso; 

 Capacitar os beneficiários no âmbito do diagnóstico participativo, na planificação e na 
gestão dos investimentos; 

 Conceber um plano de comunicação e de capitalização das experiências. 

2.2.- Resultados almejados   

1. A disponibilização do  relatório de diagnóstico, os programas de actividades e as 
regras de gestão das acções de investimentos; 

2. A realização, caso tornar-se necessário, do APD em conformidade com os objectivos 
da missão; 

3. A elaboração do edital de abertura das licitações (EAL) para o recrutamento  de 
firmas de engenharia para os investimentos; 

4. A organização duma oficina de verificação/validação dos resultados dos estudos; 
5. Os beneficiários apossam-se do processo de diagnóstico, de planeamento e a definição 

das regras de gestão das acções de investimentos; 
6. A disponibilização dos planos de comunicação e de capitalização das experiências 

adaptadas ao contexto do projecto. 

3. Perfil requerido 

As pessoas querendo postular  para a execução do projecto deverão possuir o perfil abaixo: 
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Cargo Qualificação Experiências Número de 
projectos 
similares 

Um chefe 
de 

 missão  

Mestrado em 
sociologia  

(mínima) 

Ter pelo menos 05 (cinco) anos de experiência em 
desenvolvimento rural. Ter participado nos últimos 05 (cinco) 
anos de pelo menos um (01) projecto semelhante, especialmente 
na área da gestão dos procedimentos de diagnóstico participativo 
(MARP, ZOPP...). e também possuir experiências na área de 
comunicação para o desenvolvimento. O chefe da missão será 
encarregado da realização de estudos sócio-económicos, 
principalmente do   diagnóstico participativo das intervenções 
necessárias  diz respeito ao investimento, formação, informação 
e comunicação e a planificação das activdades;  a elaboração de 
estratégias para uma boa compreensão, a adesão massiva e a 
apropriação dos projectos pelos beneficiários e actores; a 
avaliação dos impactos do projecto e a tomada das medidas 
necessárias para garantir a sustentabilidade dos investimentos. 
Será também responsável pela supervisão e coordenação das 
actividades da missão  

 

Um 1°. 

assistente  

Licenciado em 
Engenharia de 
desenvolvimento 
rural ou equivalente   

Possuir pelo menos cinco (05) anos mínimos de experiência na 
concepção de projectos de desenvolvimento e equipamentos 
rurais. Será responsável pela elaboração da APS, APD e EAL e 
outros aspectos relativos aos resultados do projecto da  
engenharia social. Além disso, ele terá a responsabilidade de 
apoiar a equipa na administração e produção dos relatórios. 
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Um 2°. 

assistente  

 

 

Um técnico 
superior em 
Engenharia 
Rural/Civil, 
agronomia, gestão 
de águas e 
florestas, criação de 
animais ou áreas 
afins 

Possuir pelo menos cinco (05) anos de experiência na 
realização/supervisão de projectos de desenvolvimento e 
equipamentos rurais,  principalmente na área dos procedimentos 
de diagnóstico participativo (MARP, ZOPP...). Terá entre outras 
a responsabilidade de apoiar a equipa na realização dos trabalhos 
de terreno, nomeadamente na recolha de dados necessários para 
a realização dos estudos; também contribuirá para a elaboração 
de vários documentos da missão 
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4. Disposições  particulares 

A equipa mínima acima descrita terá a obrigação de permanecer junto à comunidade 
beneficiária para maior proximidade e eficiência.  

A firma de engenharia aprovada terá a responsabilidade de cobrir o risco de doenças e 
acidentes de qualquer tipo para seus funcionários trabalahando na execução do contrato.    
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 A firma se encarregará da organização de  uma oficina de verificação e validação dos 
estudos com a participação do CONACILSS, assim como dos pontos focais de UNDC e da 
CC, além dos representantes do CILSS, dos beneficiários e da sociedade civil.   

5. Prazo de execução 

O prazo da  execução do serviço pela firma será de 03 (três) meses, a contar da data da 
notificação da ordem de serviço pelo CILSS.   

6. Resultados finais 

6. O operador deverá entregar os relatórios abaixo em formato impresso  ou electrónico 
(Word ou PDF): 

 programa de actividades do operador;  

 relatório do diagnóstico;  

 programa de investimento e modalidades de implementação;  

 anteprojecto pormenorizado (APD) caso necessário; 

 Edital de abertura e convite à licitação (EAL) para o recrutamento das empresas para 
os trabalhos de investimentos, caso necessário;  

 plano de comunicação e de capitalização das experiências;  

 relatórios técnicos e financeiros finais.  

7. Dos deveres adicionais do CILSS 

O CILSS disponibilizará para a firma operadora quaisquer documentos ou informações a seu 
alcance podendo garantir uma boa execução de sua missão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


