ORGANIZAÇÃO OESTE AFRICANA DA SAÚDE (OOAS)
******
PROJECTO DEMOGRAFIA E SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA (DEMSAN)
******
ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Referência No FM/TEND/AMI/DEMSAN//2022/01/bk
PARA RECRUTAMENTO DE UM CONSULTOR (FIRMA)

Recrutamento de um consultor (firma) para a elaboração de um plano estratégico regional e de
investimento em telessaúde para a OOAS no âmbito do projecto Demografia e Saúde Sexual e
Reprodutiva (DEMSAN)
1- Introdução
A Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS) recebeu apoio técnico e financeiro da Agência
Francesa de Desenvolvimento (AFD) para a implementação do Projecto Demografia e Saúde Sexual e
Reprodutiva (DEMSAN) e pretende utilizar parte deste apoio para financiar o recrutamento de uma firma
(consultor) para a elaboração de um plano estratégico regional e de investimento em telessaúde para a
OOAS.
2- Objectivo
O objectivo geral desta missão é de elaborar um plano estratégico regional e de investimento em
telessaúde para a OOAS para o período de 2022-2026.
De forma específica, a missão visa:

Apresentar as orientações estratégicas e escolhas de acções prioritárias detalhadas da
telessaúde em adequação com a estratégia global da OOAS;

Identificar para a OOAS as oportunidades ligadas à telessaúde;

Adaptar, completar, apoiar e expandir, sempre que possível, as actividades existentes
relacionadas com a telessaúde;

Ser inovador e liderar o desenvolvimento de projectos sustentáveis de saúde digital e
telessaúde;

Propor uma melhor organização de competências para garantir um nível de serviço
adaptado às necessidades tanto a nível do país como da OOAS;

Estabelecer um calendário e definir os recursos materiais e humanos necessários para
estimular e promover as mudanças organizacionais e funcionais que devem conduzir ao
estabelecimento de um sistema de telessaúde eficaz e fiável;

Propor um plano de acção regional orçamentado de telessaúde.
3- Duração do contrato
A missão durará no máximo dois meses e meio (2,5) a contar da data da assinatura do contrato.
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4- Documento a fornecer
Os interessados pelo presente anúncio da Organização Oeste Africana da Saúde (OOAS) são convidados
a manifestar o seu interesse. As firmas devem fornecer informações demonstrando que possuem as
qualificações necessárias e uma experiência relevante (documentação sobre a firma e seus domínios de
competências, referências concernentes à execução de contratos análogos) no domínio da missão para a
execução dos serviços.
As referências devem ser obrigatoriamente acompanhadas de páginas de apresentação e de assinatura de
contratos ou de certificados de boa conclusão. Um quadro recapitulativo dessas referências deve realçar
necessariamente o objecto da missão, a morada do cliente, o montante da actividade, o ano de realização,
a duração da missão.
5- Qualificações do Consultor
O estudo será realizado por um consultor (firma) com experiência sólida em elaboração de documentos
estratégicos e de planos de acções e de investimento no domínio da saúde digital. A sua experiência deve
basear-se no apoio à implantação de múltiplos projectos concretos de telessaúde em diferentes domínios
médicos em vários contextos (particularmente na África).
Deve demonstrar a sua perícia na criação de uma dinâmica regional de todas as partes interessadas na
saúde digital para o sucesso da co-criação e adesão a este plano estratégico e de investimento.
A firma (consultor) deve estar bem organizada e ter conhecimentos no domínio da comunicação e da
saúde.
A OOAS solicita os serviços de uma firma (consultores) com experiência comprovada em elaboração de
planos estratégicos e de investimento (com pelo menos duas missões semelhantes no passado).
As firmas (consultores) interessadas pelo presente anúncio são convidadas a apresentar um dossiê de
manifestação de interesse incluindo:
- Uma carta de manifestação de interesse assinada;
- Uma cópia do registo comercial;
- Uma apresentação do pessoal principal, nome completo, habilitação literária, experiência
profissional;
- Uma lista das realizações mais importantes na área de intervenção nos últimos cinco anos [com
pelo menos duas (02) cópias de atestados de boa execução ou quaisquer outros comprovantes
considerados necessários];
- Se o consultor for um consórcio: uma cópia do acordo de consórcio celebrado por todos os seus
membros ou uma carta de intenção de formar um consórcio, caso a sua proposta seja seleccionada,
assinada por todos os seus membros e acompanhada de um projecto de conteúdo indicativo para o
acordo de consórcio proposto;
- A declaração de integridade, elegibilidade e responsabilidade ambiental e social da AFD, tal como
consta do anexo das “Directivas para as Adjudicação de Contratos financiadas pela AFD nos Países
Estrangeiros” disponível no sítio web da AFD www.afd.fr, assinada por um representante
devidamente autorizado do candidato (deve ser fornecida prova da autorização do signatário).
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6- Os critérios de avaliação das referências são os seguintes:
A OOAS elaborará uma lista restrita de até seis (6) firmas, pré-seleccionadas com base nas candidaturas
recebidas, às quais enviará o pedido de propostas para os serviços solicitados.
- Experiência na elaboração de documentos estratégicos e/ou planos de acção e de investimento no
domínio da saúde em geral: 40 pontos.
- Experiência no apoio ao desenvolvimento de múltiplos projectos concretos de telesaúde em
diferentes campos médicos em vários contextos, particularmente em África: 20 pontos
- Know-how na criação de uma dinâmica regional de todos os interessados na saúde em linha para
co-construir e aderir com sucesso a este plano estratégico e de investimento: 20 pontos
- Conhecimentos no domínio da comunicação e da saúde: 10 pontos.
- Pessoal permanente (organização): 10 pontos.
A firma será seleccionada seguindo o método de selecção baseado apenas na qualidade tal como descrito nas
Directivas para as Adjudicação de Contratos financiadas pela AFD nos Países Estrangeiros, versão de 2017.
Os critérios de elegibilidade à um financiamento da AFD são especificados no artigo 1.3 das “Directivas para a
Adjudicação de Contratos pela AFD nos Países estrangeiros”, disponíveis em linha no sítio web da AFD
www.afd.fr.
Os consultores interessados devem fornecer informações demonstrando que são qualificados e experientes para
realizar os presentes Serviços. Para esse fim, justificarão que possuem referências de serviços recentes e
semelhantes.

Em caso de igualdade da pontuação, o consultor com mais experiências ligadas à telessaúde será
privilegiado.
7- Outras informações e prazo de apresentação de dossiês
Os consultores interessados podem igualmente obter informações adicionais relativas aos documentos de
referência na morada abaixo e nos dias úteis e em horários de expediente (segunda a sexta das 08 às 16
horas) junto da pessoa recurso no seguinte endereço: Senhora Lalaissa AMOUKOU, Correio electrónico:
lamoukou@wahooas.org
Podem também descarregar o presente Anúncio de Manifestação de Interesse e os TDR no sítio web
da OOAS no seguinte endereço: www.wahooas.org ou http://afd.dgmarket.com.
Os consultores interessados e devidamente qualificados são convidados a manifestar o seu interesse
apresentando a sua candidatura electronicamente em https://data.wahooas.org/tenders/tenders/list . A
data limite da recepção das candidaturas é 15 de Abril de 2022 às 12.00 GMT.
A OOAS e AFD não se responsabilizam por quaisquer despesas efectuadas pela firma em relação à
preparação ou submissão da manifestação de interesse.

Prof. Stanley Okolo
Director Geral
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