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TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

POSIÇÃO 

Perito/a de jurídico/a na sede do Camões, I.P. 

 

CATEGORIA 

Perito/a 

 

PROJETOS 

Programa da UE de Parceria para a Melhoria da Prestação de Serviços através do 
Reforço da Gestão e da Supervisão das Finanças Públicas em Timor-Leste (PFMO - 
FED/2017/387410) e “Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional de 
Angola” (RETFOP -  FED/2017/387-453) 

 

LOCAL 

Lisboa, com deslocações a Timor-Leste e a Angola e outros países. 

 

DURAÇÃO 

38 meses 

 

ENTIDADE CONTRATANTE 

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. 

 

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS 

Sobre o PFMO/ Componente 2: 

 

Em março de 2017, a União Europeia e o Governo de Timor-Leste assinaram uma 
Convenção de Financiamento para a implementação da “Parceria para a melhoria da 
prestação de serviços através do reforço da gestão e da supervisão das finanças 
públicas em Timor-Leste” (PFMO - FED/2016/037-957), no âmbito do 11.º Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento (FED). O PFMO tem duas componentes, sendo que 
uma delas está a cargo do Camões, I.P., por via da gestão indireta, no âmbito da qual 
se realizará a presente contratação.  
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O Objetivo Geral do Programa consiste em melhorar o desenvolvimento sustentável 
em Timor-Leste através de uma prestação de serviços públicos mais eficaz, íntegra, 
transparente, responsável e orientada para o cidadão, em linha com o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030. 

O Objetivo Específico do Programa consiste em reforçar o planeamento, a gestão, a 
auditoria, a monitoria, a responsabilização e a supervisão do uso das finanças públicas 
para uma melhor prestação de serviços públicos. 

A componente a cargo do Camões, I.P. tem uma duração de 54 meses (setembro de 
2017 a março de 2022) e um orçamento de EUR 12,6 milhões (EUR 12 milhões 
cofinanciados pela União Europeia e EUR 0,6 milhões cofinanciados pelo Camões, I.P.), 
assentando na capacitação institucional e na promoção do diálogo e cooperação entre 
as instituições do Estado com responsabilidades na supervisão e gestão das finanças 
públicas, as organizações da sociedade civil e os órgãos da comunicação social, com 
um objetivo comum: reforçar o sistema de pesos e contrapesos de modo a que atores 
estatais e não-estatais, designadamente Parlamento Nacional, Câmara de Contas, 
Comissão Anti-Corrupção, Polícia Científica de Investigação Criminal, Inspeção-Geral 
do Estado, organizações da sociedade civil e órgãos de comunicação social, possam 
desempenhar plenamente os respetivos papéis na fiscalização e acompanhamento das 
políticas, participando ativamente e garantindo uma supervisão e controlo regular da 
prestação dos serviços públicos. 

A abordagem metodológica proposta visa assim colmatar debilidades comuns 
encontradas aquando da identificação e formulação da ação, assentando em: 

 Reforço da cooperação entre instituições nacionais e dinamização de parcerias 
com entidades pares; 

 Apoio à definição e clarificação do quadro legal e institucional, sempre que 
necessário; 

 Realização de campanhas de sensibilização para o reforço da cidadania e da 
auditoria social. 

De forma transversal a todas as entidades beneficiárias, será implementada formação 
intensiva em língua portuguesa de nível técnico, adaptada ao contexto de trabalho de 
cada entidade, face às debilidades no domínio desta língua oficial. De igual modo, 
todas as atividades a desenvolver no âmbito deste projeto terão em consideração a 
promoção da participação equilibrada de homens e mulheres na formação e um 
planeamento e definição de políticas sensíveis ao género. 

 

Sobre o RETFOP: 

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, 



 

3 
 

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. 

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

O/A Perito/a Jurídico/a será o elemento da equipa do projeto, na sede do Camões, IP, 
que será responsável pelo devido enquadramento jurídico e respetiva conformidade 
dos vários processos inerentes à implementação dos projetos, incluindo, mas não 
sendo exclusivo, a gestão de procedimentos de contratação pública, em articulação 
com as respetivas equipas de projeto e com os serviços jurídicos do Camões, I.P. 

O/A Perito/a Jurídico/a na sede do Camões, I.P. exercerá a sua atividade sob a 
orientação funcional dos técnicos responsáveis pelo Projeto, com quem deve articular 
continuamente o exercício da sua atividade e a quem deve reportar os respetivos 
resultados. Competirá aos técnicos responsáveis pelos Projetos transmitir todas as 
questões relevantes relativas à implementação do Projeto, à chefia intermédia 
responsável pela supervisão do mesmo. 

Ao/à Perito/a Jurídico/a na sede do Camões, I.P. compete, em especial: 

 Elaborar os documentos de preparação de procedimentos de contratação 
pública, incluindo termos de referência, especificações e cadernos de encargos; 

 Elaborar propostas de contratação, convites à apresentação de propostas e 
programas de concursos, incluindo a definição dos critérios de avaliação de 
propostas; 

 Verificar propostas de procedimentos contratuais, sujeitos ou não a regimes 
formais de contratação e acompanhar a sua formalização; 

 Elaborar e rever minutas de contratos e seus documentos anexos; 
 Elaborar relatórios de gestão sobre a atividade de aprovisionamento e 

contratação do Projeto e apresentar os seus resultados; 
 Garantir a devida articulação da U.I.C.;  
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 Colaborar nos serviços de apoio e gestão de processos administrativos de 
contratação pública; 

 Acompanhar a gestão e execução dos processos de compras e a verificação de 

faturas, meios e condições de pagamento e a elaboração de mapas de 

execução relativos aos contratos; 

 Emitir pareceres jurídicos sempre que necessário e quando adequado; 
 Propor ações e medidas para melhoria da eficiência dos processos e otimização 

na gestão dos recursos disponíveis; 
 Apoiar na preparação dos Termos de Referência/Cadernos de Encargos para o 

recrutamento de colaboradores necessários à implementação do Projeto; 
 Apoiar processos de organização interna, a instrução de procedimentos 

administrativos, bem como a preparação da respetiva documentação; 
 Apoiar o planeamento e gestão dos meios logísticos; 
 Apoiar o lançamento de movimentos contabilísticos e elaboração de mapas de 

execução relativos aos contratos; 
 Apoiar o registo da documentação e arquivo dos procedimentos de contratação 

e respetivos contratos e restante documentação exigível; 
 Apoiar a gestão da equipa e recursos partilhados; 
 Executar outras tarefas relevantes, dentro das suas competências, atribuídas 

pelo Camões, I.P. 
 

HABILITAÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 Titularidade de grau académico superior em Direito; 

 Conhecimento comprovado das Regras de Contratação Pública Portuguesa e 
outra legislação nacional aplicável à contratação de bens, serviços e recursos 
no âmbito de projetos de cooperação para o desenvolvimento; 

 Conhecimento das regras contratuais e financeiras que regulam projetos 
financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento e outros instrumentos da 
Ação Externa da União Europeia (preferencial); 

 Conhecimento comprovado de enquadramento jurídico de Timor-Leste e/ou 
Angola (preferencial); 

 Excelentes conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 
 Fluência da Língua Portuguesa e conhecimentos sólidos da Língua Inglesa (no 

mínimo, nível B2 segundo o Quadro Europeu Comum de Referência para as 
Línguas). 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 Experiência mínima de três anos em áreas relevantes de Direito; 
 Experiência mínima de um (1) ano na área do Direito Público, em particular nos 

domínios do Direito Administrativo e da Contratação Pública Portuguesa; 
 Experiência relevante em países em desenvolvimento (preferencial); 
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 Experiência profissional relevante em Angola e/ou Timor-Leste (preferencial). 
 

OUTRAS APTIDÕES 

 Capacidade de organização, definição de prioridades e de gestão do tempo; 
 Boa capacidade de análise de problemas e de formulação de estratégias; 
 Capacidade para trabalho em grupo; 
 Orientado/a para a obtenção quotidiana de resultados; 
 Capacidade de automotivação e autoaprendizagem;  
 Capacidade para trabalhar sob pressão e autonomamente. 

Local de trabalho: Lisboa e deslocações ocasionais a Timor-Leste e a Angola ou a 
outros países. 

Condições contratuais: Contrato de cooperação ao abrigo da Lei nº 13/2004, de 14 de 

abril, com a redação do Decreto-Lei N.º 49/2018, de 21 de junho, enquanto Agente de 

Cooperação, pelo período de 38 meses. 

Afetação do tempo de trabalho: O/a Perito/a Jurídico/a estará afeto a 50% ao 
Programa da UE de Parceria para a Melhoria da Prestação de Serviços através do 
Reforço da Gestão e da Supervisão das Finanças Públicas em Timor-Leste (PFMO - 
FED/2017/387410) e a 50% à “Revitalização do Ensino Técnico e da Formação 
Profissional de Angola” (RETFOP - FED/2017/387-453) 

Data de início: imediata. 

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.  

 


