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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Assistente Técnico para a Unidade Técnica de Gestão do Plano Nacional de Formação de Quadros no 
âmbito do projeto de “Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional de Angola” 

 

País Angola 

Referência da posição RETFOP_AT/PNFQ 

Duração da Missão 24 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 
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. 
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Pretende-se, com a publicitação da presente Manifestação de Interesse, prover o cargo de AT para 
a UTG-PNFQ. 

 

2. COMPETÊNCIAS 

O/a Assistente Técnico/a (AT) presta assessoria especializada à UTG-PNFQ, reportando e 
assessorando o/a Coordenador/a-Geral nas atividades a desenvolver neste âmbito. Esta assistência 
técnica centra-se, sobretudo, no apoio ao desenho, desenvolvimento e implementação do Sistema 
Nacional de Qualificações de Angola , instrumento fundamental para a melhoria da coordenação 
entre o ETP e a FP. 

Compete especificamente ao/à AT para a UTG-PNFQ: 

Apoio técnico ao projeto, incluindo, mas não limitado a: 

 Participação e colaboração na coordenação científica da segunda componente do Projeto (e 
apoiar na primeira), assegurando o acompanhamento da sua execução operacional, em 
estreita articulação com os AT para o MED/Ensino Técnico e MAPTSS/Formação Profissional 
e sob orientação do/a Coordenador/a-Geral da UCI; 

 Coordenação com os responsáveis/pontos focais da UTG-PNFQ para a implementação do 
RETFOP, e com os gestores de resultados nomeados pela UTG-PNFQ; 

 Preparação e supervisão das atividades de formação e eventos do projeto, nomeadamente 
Seminários temáticos e Workshops de apresentação de resultados, no âmbito da sua área 
de intervenção; 

 Participação na preparação e atualização de documentos relacionados com as componentes 
de (i) reforço das capacidades de gestão estratégica das instituições públicas (OE1) e (ii) com 
a melhoria da qualidade e relevância dos currículos e qualificações fornecidos pelo ETFP 
(OE2) em estreita articulação com os  AT para o MED/Ensino Técnico e MAPTSS/Formação 
Profissional; 

 Assistência na consecução dos objetivos estratégicos e financeiros de cada ano; 

 Atualização e acompanhamento dos indicadores do quadro lógico do projeto, em estreita 
articulação com a entidade responsável pela criação e implementação do sistema RBM&E e 
sob supervisão do/a Coordenador/a-Geral; 

 Mobilização e monitorização das atividades implementadas por consultores/as nacionais e 
internacionais, em Luanda e nas restantes 5 províncias-piloto; 

 Participação e apoio técnico à implementação de atividades transversais a todo o projeto, 
nomeadamente ações de comunicação, ações de monitorização, avaliação e gestão de 
conhecimento propostas pela equipa de RBM&E e criação de uma base de dados 
estatísticos sobre o setor do ETFP a nível nacional e provincial; 

 Organização e participação em seminários e reuniões em Luanda e nas restantes províncias 
de implementação do projeto; 

 Participação nas reuniões organizadas pelo Comité de Coordenação Técnica (CCT); 

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



3 de 5 

 

 Execução de todas as tarefas relevantes, no âmbito das suas competências, atribuídas pelo 
Camões, I.P.; 

 Reporte ao coordenador geral do projeto, através da elaboração de relatórios periódicos, 
narrativos e financeiros, e sempre que excecionalmente se justifique, as atividades 
praticadas no âmbito das alíneas anteriores, refletindo o grau de execução técnica e 
financeira do projeto; 

Apoio técnico à UTG-PNFQ, incluindo mas não limitado a:  

 No âmbito do reforço das capacidades de gestão estratégica das instituições públicas: 

 Apoio ao processo de investigação-ação sobre políticas de ETFP, nomeadamente à 
identificação de melhores práticas de formulação e execução de políticas neste setor, em 
articulação com os AT para o MED/Ensino Técnico e MAPTSS/Formação Profissional, com a 
assistência técnica da ANQEP; 

 Supervisão e revisão da elaboração de estudos de benchmarking sobre boas práticas de 
coordenação entre os subsistemas de ETP e FP e na testagem de mecanismos de 
coordenação no contexto angolano, em articulação com os AT para o MED/Ensino Técnico e 
MAPTSS/Formação Profissional  

 Coordenação das atividades de apoio ao desenho, desenvolvimento e implementação do 
Sistema Nacional de Qualificações em Angola, nomeadamente: (i) preparação do pacote 
normativo e regulamentar, que implica a definição do modelo de SNQ pretendido para o 
país; (ii) preparação da metodologia para a definição do Quadro Nacional de Qualificações e 
do Catálogo Nacional de Qualificações; (iii) adequação da lei de bases da FP à semelhança 
do que foi feito na nova Lei de bases do sistema de Educação; (iv) organização de uma 
experiência-piloto para ensaiar a implementação do SNQ; e (v) Formação  e capacitação da 
equipa técnica envolvida no desenvolvimento do SNQ de Angola.  

 No âmbito da melhoria da qualidade da qualidade e relevância dos currículos e qualificações 
fornecidos pelo ETFP: 

 Participação, em articulação com os AT para o MED/Ensino Técnico e MAPTSS/Formação 
Profissional  na identificação, análise e reorganização dos currículos de EMT e FP à luz de 
uma abordagem por competências e de acordo com os perfis profissionais definidos com 
organizações do setor privado; 

 Apoio à análise de viabilidade de organizar formações em contexto de trabalho, tendo em 
conta a realidade e as necessidades do ETFP e das empresas locais; 

 Participação, em articulação com os AT para o MED/Ensino Técnico e MAPTSS/Formação 
Profissional e de peritos nacionais e consultores internacionais, da elaboração de programas 
modulares de formação técnico-profissional de acordo com uma abordagem por 
competências e segundo a metodologia de formação em contexto de trabalho. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO PESSOAL  

 

3.1. Habilitações e competências 
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 Formação académica ao nível de mestrado na área das Ciências Sociais, com especialização em 
Educação; 

 Sólido conhecimento do setor educativo, preferencialmente nos PALOP, em particular das 
modalidades e procedimentos de formação técnica e profissional; 

 Fortes competências no desenvolvimento de Sistemas e Quadros Nacionais e Qualificações 
e/ou de reconhecimento e validação de competências;   

 Conhecimento dos procedimentos da UE aplicáveis à gestão de projetos e da metodologia de 
gestão do ciclo do projeto (PCM) será uma vantagem; 

 Sólidos conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

 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 10 anos nas áreas da educação/formação, designadamente 
no domínio do Ensino Técnico e Formação profissional; 

 Experiência profissional comprovada na realização de assessorias a órgãos governamentais; 

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

 Experiência profissional relevante em países em desenvolvimento, em particular nos PALOP e 
preferencialmente na República de Angola. 

 

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; 

 Carta de condução de veículos ligeiros (preferencial). 

 

4. LOCAL DE TRABALHO  

Luanda, com viagens regulares às províncias de implementação do Projeto.  
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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 Perito nos termos do 
Artigo 5º do Anexo I à Lei nº 13/2004 de 14 de abril, introduzido pelo Decreto-Lei nº 49/2018 de 21 
de junho. 

 

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.  

 


