
RETFOP | Projeto de Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional de Angola  

FED/2017/387-453 

        

Ação financiada pela União Europeia Organizações co-gestoras 

 
1 de 4 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

Assistente Financeiro do projeto de “Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional de 
Angola” 

 

País Portugal 

Referência da posição RETFOP_AF 

Duração da Missão 44 meses 

 

1. DESCRIÇÃO GERAL 

O Camões, I.P. lidera o consórcio que, em conjunto com a Expertise France, implementa o projeto 
“Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional de Angola” (RETFOP), ao abrigo de um 
Acordo de Delegação celebrado com a União Europeia. Este projeto tem como objetivo contribuir 
para a redução do desemprego, especialmente entre os jovens, através da disponibilização de 
capital humano mais empregável e produtivo. 

Visando o desenvolvimento e modernização do Sistema de Ensino Técnico e Formação Profissional 
(ETFP) em Angola, o RETFOP apoiará os esforços do Governo angolano nas seguintes dimensões/ 
componentes: (1) reforço das capacidades de gestão estratégica das instituições públicas 
relevantes a nível central e local e reforço da coordenação entre estas e o setor privado; (2) 
melhoria da qualidade e relevância dos currículos e qualificações fornecidas pelo Ensino Técnico e a 
Formação Profissional (ETFP); e (3) apoio à transição dos diplomados do ETFP para o mercado de 
trabalho. 

Em parceria com a Unidade Técnica de Gestão do Plano Nacional de Formação de Quadros (UTG-
PNFQ), o Ministério da Educação (MED) e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e 
Segurança Social (MAPTSS), o projeto é implementado em seis províncias piloto. 

O Camões, I.P. é responsável, em particular, pelas ações de apoio ao MED e à UTG-PNFQ, colocada 
na Casa Civil da Presidência da República. 

O projeto será gerido localmente pela Unidade Conjunta de Implementação (UCI), sediada em 
Luanda, que coordenará estratégica e operacionalmente a intervenção com vista ao alcance dos 
objetivos do projeto. O papel da UCI é assegurar a correta implementação das atividades do projeto 
segundo o plano de trabalho estabelecido, garantir a qualidade, a harmonização dos procedimentos 
entre as duas agências de cooperação, assim como a monitoria e avaliação da intervenção. Assim, a 
UCI norteia-se pelos documentos estratégicos e operacionais aprovados, bem como pelas 
orientações e procedimentos das agências de cooperação. A UCI é responsável por manter uma 
relação estreita e comunicação permanentes com os Comités de Pilotagem e de Coordenação 
Técnica. Cabe-lhe ainda, em articulação com as agências de cooperação, reportar à Delegação da 
União Europeia (DUE) e apoiar processos de avaliação e auditoria. 

A UCI será composta por um/a Coordenador/a-Geral (CG) e três Assistentes Técnicos/as para 
apoiar, respetivamente, a UTG-PNFQ, o MED e o MAPTSS. Por sua vez, estes/as serão coadjuvados 
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por três Assistentes Técnicos/as Provinciais, um/a Gestor/a de Fundos, um/a perito/a em Monitoria, 
Avaliação e Aprendizagem, um/a Assistente de Comunicação e Visibilidade e restante equipa 
logística local. 

Pretende-se, com a publicitação da presente Manifestação de Interesse, prover o cargo de 
Assistente Financeiro do Projeto. 

 

2. COMPETÊNCIAS 

O/a Assistente Financeiro/a (AF) será o/a principal responsável pela gestão financeira do Projeto em 
Portugal. Reporta ao/à Gestor/a de Projeto em Lisboa, e está em articulação estreita com o/a 
Gestor/a de Fundos da UCI, em Luanda, Angola. 

Compete especificamente ao/à AF: 

 Assegurar a gestão quotidiana do orçamento e de todas as questões relacionadas com a 
implementação financeira do Projeto; 

 Apoiar o Gestor/a de Fundos na gestão do orçamento local e respetivas(s) conta(s) bancária(s) 
associada(s), num quadro de transparência, prestação de contas e princípios de gestão de 
dinheiros públicos; 

 Assegurar a adequação permanente entre as atividades do Projeto e o orçamento definido, 
incluindo em contextos de revisão de atividades; 

 Analisar os relatórios financeiros e os respetivos mapas de controlo financeiro, elaborados pela 
UCI, reportando as suas conclusões ao técnico responsável pelo Projeto; 

 Manter um arquivo organizado de toda a documentação adstrita ao Projeto; 

 Apoiar o Gestor/a de Fundos na gestão dos meios físicos e materiais adstritos ao Projeto; 

 Contribuir para o cumprimento e monitorização das metas definidas nos indicadores do Projeto, 
de acordo com o sistema de Monitoria e Avaliação com base em Resultados; 

 Contribuição para o cumprimento da Estratégia de Comunicação e Visibilidade do projeto; 

 Executar outras tarefas relevantes, dentro das suas competências, atribuídas pelo Camões, I.P. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO PESSOAL  

 

3.1. Habilitações e competências 

 Titularidade de grau académico superior, preferencialmente nas áreas de estudo das ciências 
empresariais ou áreas técnicas afins; 

 Competências comprovadas em planificação estratégica e gestão de ciclo de projeto 
(conceção, execução, acompanhamento e avaliação de programas); 
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 Conhecimento das regras que regulam programas financiados pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento e outros instrumentos da Ação Externa da União Europeia (regulamentação 
contratual e financeira); 

 Conhecimento das Regras de Contratação Pública Portuguesa (preferencial); 

 Excelentes conhecimentos de informática na ótica do utilizador, incluindo proficiência na 
utilização do Excel; 

 Fluência da Língua Portuguesa (escrita e falada) e bons conhecimentos de Inglês e/ou Francês. 

 

3.2. Experiência profissional geral e específica 

 Experiência profissional mínima de sete anos, três dos quais em gestão financeira;  

 Experiência profissional relevante em contabilidade e controlo de gestão; 

 Experiência profissional em cooperação internacional, e, em particular, em projetos de 
cooperação para o desenvolvimento; 

 Experiência profissional em projetos financiados pela UE (preferencial). 

  

3.3. Outras aptidões 

 Comprovada capacidade de representação institucional; 

 Capacidade para trabalhar em contexto internacional e intercultural e em contexto de países 
em desenvolvimento; 

 Excelente capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, bem como capacidade 
de adaptação a contextos complexos de tomada de decisão; 

 Capacidade demonstrada na gestão de conflitos; 

 Capacidade de organização, definição de prioridades e de gestão de tempo; 

 Boa capacidade de análise de problemas e de formulação de estratégias; 

 Orientado/a para a obtenção quotidiana de resultados; 

 Capacidade de automotivação e autoaprendizagem;  

 Capacidade de trabalhar sob pressão e autonomamente; 

 Flexível no desempenho das suas funções e fácil adaptação em contextos de mudança 
permanente. 

 

4. LOCAL DE TRABALHO  

Lisboa, com viagens ocasionais a Angola. 
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5. CONDIÇÕES 

Contrato de cooperação, enquanto Agente de Cooperação, ao abrigo da Lei n.º 13/2004, de 14 de 
abril, alterada pelo Decreto-Lei nº 49/2018 de 21 de junho, na categoria de Gestor Adjunto. 

 

Documentos da Candidatura 

 

 Currículo atualizado e detalhado;  

 Carta de motivação;  

 Cópia do documento de identificação (Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão, 

Autorização de Residência ou Passaporte); 

 Indicar dois contactos de referência profissional com nome, instituição e e-mail 

para contacto.  

 


