
                                               

           

 
 

  

Chamada para Manifestação de 
Interesse (MDI) pelo WACOMP 
PARA ORGANIZACOES DE APOIO (BSOS) NA REGIÃO 

DA CEDEAO – GERIR FUTUROS EVENTOS DE NETWORKING 



 
 
 
 

 

Índice 
INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................................... 3 

1 EVENTO WEST AFRICA CONNECT DO WACOMP .......................................................................................................... 4 

2 O SEU PACOTE DE OPORTUNIDADES E SUPORTE ....................................................................................................... 5 

3 PROCESSO DO CONCURSO PÚBLICO ............................................................................................................................ 5 

4 A SUA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE ......................................................................................................................... 6 

 

 
 



 
 
 
 

 

Introdução 
 

Sobre o WACOMP 
O Programa de Competitividade da África Ocidental (WACOMP) consiste numa iniciativa de parceria entre a 
Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), com o apoio da Comissão da 
União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMAO), e a União Europeia (UE). Tem influência na 
integração económica regional e evidencia um compromisso com o Acordo de Parceria Económica (APE) 
celebrado entre a UE e a África Ocidental. O objetivo global do programa é reforçar a competitividade da África 
Ocidental e melhorar a integração dos países no sistema comercial regional e internacional, incluindo a recém-
estabelecida Zona de Comércio Livre Continental Africana  
(ZCLCA). 
 
O programa é implementado através duma componente nacional em cada estado-membro da CEDEAO 
(implementado por agências selecionadas), duma componente regional (implementado pela Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI)) e do Centro do Comércio Internacional (CCI). 
 
Um dos objetivos do WACOMP é melhorar o desempenho, crescimento e contribuição do comércio regional e 
exportação das cadeias de valor selecionadas. Em linha com este objetivo específico e seguindo uma revisão 
analítica extensiva de um número de cadeias de valor, selecionadas com base em preferências nacionais e 
regionais, foram prioritizadas quatro cadeias de valor para suportes adicionais pela Comissão da CEDEAO. Três 
cadeias de valor são verticais (mandioca e seus derivados, manga, têxteis e vestuário) e uma é transversal 
(tecnologia de informação e comunicações). 

 

Dois eventos ‘B2B’ de estabelecimento de parcerias 
Um dos resultados-chave esperados, ao abrigo deste programa, inclui a organização de dois grandes eventos 
“Business to Business” (B2B), designados por West Africa Connect (www.westafricaconnect.com). O objetivo 
específico destes eventos West Africa Connect é estabelecer melhores vinculos regionais entre os principais 
intervenientes das cadeias de valor selecionadas. O primeiro evento irá focar-se no Vestuário e Têxteis, assim 
como nos setores das TIC, e está agendado para 16–17 de novembro de 2021. Devido às restrições da COVID-19, 
este primeiro evento será realizado virtualmente. O segundo evento irá focar-se na Mandioca e Manga, assim 
como nos setores das TIC, e irá ter lugar em 2022.  

 

Oportunidade para as BSO gerirem futuros eventos de networking  
A ONUDI e o CCI organizarão em conjunto os dois eventos. As capacidades dos BSOs serão melhoradas com base 
em uma abordagem de aprender fazendo para organizar eventos B2B semelhantes (fisicamente e virtualmente) 
no futuro. Através deste concurso público, a ONUDI e o CCI convidam as organizações interessadas em colaborar 
com o Programa WACOMP a se candidatarem. As BSO selecionadas serão envolvidas na organização do primeiro 
evento através de formação e coaching “on the job”, capacitando-as para organizar eventos em rede 
(“networking”) no futuro.   

 

Descrição dos capítulos  
Encontrará mais detalhes sobre os eventos Conheça o Comprador, no Capítulo 1, seguido do Capítulo 2 que 
descreve o pacote de suporte que será oferecido à BSO selecionada. A seguir, poderá ler no Capítulo 3 os 
requisitos que se aplicam. Finalmente, pode encontrar no Capítulo 4 como compor a sua MDI. 

 

 

  



 
 
 
 

 

1 Evento West Africa Connect do WACOMP   
 
África é a região com o crescimento mais rápido do mundo, segundo o weforum.org. Este continente de 
inspiração tem uma população jovem e oferece: 

 Uma comunidade de diáspora com um regresso crescente. 

 Um potencial inexplorado de despesas de consumo. 

 Benefícios isentos de impostos para os EUA, UE e China. 

 Uma oportunidade-chave de investimento – no momento, o retorno do investimento em África é o maior 
do mundo e espera-se que assim continue, pelo menos, até 2025. 

 
Os dois eventos West Africa Connect são organizados no âmbito do propósito do WACOMP, que consiste em 
facilitar ligações de vendedores (normalmente PMEs) das cadeias de valor selecionadas de toda a região da 
CEDEAO a grandes compradores da região e a empresas multinacionais.  
 
Como tal, o projeto aumentará a integração regional entre os 15 países da CEDEAO (mais a Mauritânia) ao 
capitalizar oportunidades de crescimento e ao reforçar a competitividade de produto, nas seguintes cadeias de 
valor selecionadas: 

 Vestuário e Têxteis (incluindo Moda, Design de Interiores e Acessórios de Estilo de Vida)   

 Manga e Mandioca  

 A Tecnologia de Informação e Comunicação (TI ou setor tecnológico) 

 

O evento 
O evento West Africa Connect irá reunir os principais intervenientes da cadeia de valor do setor selecionado.  
 
O evento irá incluir: 

 A participação de fornecedores selecionados de 16 países 

 A participação de compradores selecionados de África, Europa e América do Norte 

 Perfis digitais dos expositores 

 Informações relevantes com perfis do comprador 

 Reuniões B2B entre parceiros adequados selecionados 

 Conferências e sessões de e-learning 

 Palestrantes regionais e internacionais convidados que oferecem masterclasses 
 

Para seleção dos fornecedores do evento, haverá um convite à apresentação de candidaturas para participação no 
evento. O convite à apresentação de candidaturas inclui um número de perguntas, tais como estatuto jurídico da 
empresa, número de anos de atividade, número de funcionários, experiência em exportação, gama de produtos, 
certificações, etc. As empresas que queiram candidatar-se têm de estar sediadas e registadas num dos países da 
CEDEAO e a sua atividade deve pertencer à cadeia de valor do setor selecionado. As candidaturas serão avaliadas 
pela equipa da ONUDI e do CCI e serão selecionadas através de um sistema de pontuação justo e transparente. 
 
Com base nos resultados das candidaturas do vendedor, os compradores regionais e internacionais serão 
abordados e convidados a participar no evento. Nesta fase, palestrantes regionais e internacionais convidados 
também serão selecionados e convidados a apresentar masterclasses, conferências, webinars e/ou sessões de e-
learning.  

 

Plataforma online/Site do evento 
Além da organização do evento, a ONUDI e o CCI criaram uma plataforma online destinada à promoção dos 
eventos. A plataforma também irá funcionar como plataforma de matchmaking online, servindo de ponto de 
encontro entre compradores e fornecedores relevantes. A plataforma irá incluir: 

 Bases de dados de fornecedores e compradores com perfis relevantes 

 Ferramenta B2B de estabelecimento de parcerias 



 
 
 
 

 

 Manual transferível sobre a preparação para o evento  

 Agenda do seminário/webinar 

 Plataforma online, onde terão lugar webinars, masterclasses e mesas redondas 
 

2 O seu pacote de oportunidades e suporte 

Efetuar a sua própria gestão do evento West Africa Connect  
Éoferecida  a oportunidade de aprender como organizar eventos no futuro. Isto gera grandes oportunidades de 
“networking”, visibilidade e sustentabilidade financeira. Tenha em atenção que a ONUDI e o CCI podem identificar 
mais do que uma BSO para participar na organização de futuros eventos, uma vez que os setores dos eventos de 
2021 e 2022 diferem significativamente. Esta MDI diz respeito ao primeiro evento que abrange o setor de  têxteis e 
vestuário.  

 

Pacote de suporte  
A ONUDI e o CCI congratulam-se em lhe transmitir todas as ferramentas desenvolvidas e conhecimento. Da 
mesma forma, é-lhe dada a oportunidade de se juntar à ONUDI, ao CCI e ao organizador externo do evento, a 
contratada Globally Cool da Holanda, para co-organizar o primeiro evento. A sua BSO frequentará um coaching 
sobre a tarefa de preparação e organização do evento West Africa Connect.. Em resumo, o que irá ganhar: 

 Será o principal organizador dos eventos en rede (“Networking”) 

 Ser-lhe-ão transmitidos gestão, procedimentos de seleção, conhecimento, site, bases de dados, etc. 

 Aceda a todos os canais digitais e ferramentas promocionais 

 Manual/Guia sobre a forma de organização sustentável do evento  

 Coaching interativo e formação sobre a tarefa 

 

3 Processo do concurso público  

Requisitos e perfil da BSO  
Para responder a esta Manifestação de Interesse, deve cumprir os seguintes critérios de elegibilidade:  

1. A sua organização está sediada e registada num dos países da CEDEAO. 
2. A sua organização está mandatada para o apoio a empresas e pode demonstrar um bom nível de 

experiência de trabalho com exportadores e de suporte aos mesmos. 
3. A organização de eventos faz parte dos serviços que presta.  

 
 
Idealmente, o candidato cumpre os seguintes critérios adicionais:  

1. A sua organização tem, pelo menos, 3 profissionais disponíveis com experiência em marketing e 
promoção, organização de eventos, estabelecimento de parcerias e serviços de TI e que tenham a 
capacidade de trabalhar em inglês e francês (o português seria uma mais-valia) com uma rede de 
organizações e especialistas em países membros da CEDEAO e mercados internacionais. 

2. Pode apresentar um plano claro para uma gestão bem-sucedida e sustentável de um evento como este, 
demonstrando que este projeto se enquadra estrategicamente na linha de serviços que a sua organização 
oferece. 

3. A sua organização tem acesso a um número suficiente de recursos financeiros para pré-financiar custos 
de gestão do evento, se necessário, e subscrever a plataforma de estabelecimento de parcerias online.  

 
 
As organizações que forneçam informação incorreta, aquando do convite à apresentação de candidaturas, podem 
ser excluídas do processo de seleção. 



 
 
 
 

 

Avaliação e processo de seleção 
O processo de seleção será justo e transparente. Na primeira fase da seleção, a BSO deve cumprir os critérios de 
elegibilidade supramencionados.  
 
Na etapa seguinte do procedimento de seleção, as MDIs elegíveis serão avaliadas pela equipa e especialistas do 
WACOMP e podem receber, no máximo, 100 pontos (ver estrutura proposta e método de pontuação no capítulo 
seguinte). As MDIs de BSOs com mais de 70 pontos serão convidadas para a terceira etapa do processo de 
seleção.  
 
A terceira etapa do procedimento de seleção será uma entrevista. Esta entrevista envolve a BSO ser entrevistada 
pela equipa e especialistas do WACOMP para se avaliar o grau de adequação da organização a este projeto 
interessante. Nesta entrevista, a BSO pode falar um pouco mais sobre a sua candidatura.  
 
Após a BSO ter sido aprovada na entrevista, a equipa e especialistas do WACOMP confirmarão a sua seleção para 
o projeto.  
 
Na fase final do procedimento de seleção, ser-lhe-á pedido que assine uma declaração de compromisso.  
 

4 A sua Manifestação de Interesse 
 
O formato e conteúdo da Manifestação de Interesse estarão alinhados com a estrutura e conteúdo abaixo 
apresentados. A sua Manifestação de Interesse deve incluir a seguinte informação: 

 Introdução e detalhes da empresa 

 Experiência, incluindo eventos relevantes realizados 

 Plano (abordagem) proposto(a) e metodologia para eventos futuros 

 Motivação e compromisso  

 A equipa proposta, incluindo CVs 
 
 
Estrutura proposta da Manifestação de Interesse e método de pontuação: 

Conteúdo Detalhes Pontos de ponderação N.º máx. de páginas 

Introdução e detalhes da 
organização 

Breve introdução e detalhes 
completos da organização 
(por ex., detalhes e registo 
oficial) 

- 1 

Experiência Experiência na gestão ou 
implementação de 
atribuições relevantes num 
contexto semelhante 

22 3 

Plano (abordagem) 
proposto(a) e 
metodologia 

Qualidade da abordagem 
proposta e metodologia 
para eventos futuros 

22 3 

Motivação e 
compromisso 

Qualidade da demonstração 
de compromisso e 
motivação para a 
adequação estratégica do 
projeto dentro da 
organização 

34 3 



 
 
 
 

 

 

 
*excluindo CVs 
 

Prazo 
O prazo para a apresentação da Manifestação de Interesse é 2 de junho de 2021 COB. Apresente a sua 
Manifestação de Interesse em francês ou inglês, por e-mail para apply@westafricaconnect.com, com copia para  
b.chesnoy@unido.org. Se tiver quaisquer perguntas ou quiser comunicar um problema, entre em contacto com: 
contact@westafricaconnect.com. 
 
Caso necessite de informação adicional, envie o seu pedido por escrito para contact@westafricaconnect.com. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Equipa proposta e CVs  Qualidade e relevância das 
capacidades e experiência 
dos membros da equipa 
proposta 

22 1* 

Total   100 11 
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