
 

 
 
 

Termos de referência para a contratação de um Coordenador de Projeto  
“Iniciativa Livro de Ouro-Guiné Bissau” 

 
 
 

 
 
Informações Gerais 
 
 
Posto: Coordenação de Projeto 
 
Organização: TARGET e.V. 
 
Data prevista de início do contrato: Junho de 2017 

Duração: 12 meses com possibilidades de renovação 

Localização: Bissau e Regiões 

 
 
Organização e projeto 
 
A TARGET e.V. trabalha há mais de 15 anos com o Islão como parceiro para o abandono da Mutilação 
Genital Feminina (MGF). Um dos mais importantes marcos deste trabalho foi a realização da 
conferência na Universidade de Azhar no Cairo em 2006 donde resultou a “Fatwa de Cairo“ que proíbe 
a MGF. No quadro dessa conferência resultou também o Livro de Ouro, que reúne discursos de Sábios 
contra a MGF, a Fatwa de Cairo assim como mais Fatwas contra MGF, obtidas através de atividades da 
TARGET.  

Na Guiné-Bissau, a TARGET e.V. com outros parceiros realizou em 2012 uma „Conferência Islâmica 
Nacional para o abandono da MGF“, onde participaram conceituados Imames nacionais e 
internacionais. Foi assinada pelos participantes a "Declaração de Bissau", que determina que a MGF 
“contradiz categoricamente o Direito Islâmico”. A documentação da Conferência na Universidade de 
Azhar no Cairo em 2006, a Conferência Islâmica Nacional para o abandono da MGF em Bissau, e a 
Fatwa do Sheikh Prof. Dr. Al-Qaradawi foram sumarizadas pela Target numa versão Portuguesa do 
“Livro de Ouro” e distribuídos nos recentes anos por toda a Guiné-Bissau para serem usados como 
base dos sermões dos Imames. 

 
A Iniciativa tem usado diferentes metodologias para a distribuição e sensibilização acerca da MGF. Na 
atual fase a principal forma de atuação, conjugada com outras, é a visita às comunidades e aos seus 



 

líderes, sem descurar o resto da população, utilizando diferentes metodologias e instrumentos 
(conversas, discussões, brochuras, vídeos;…) 
As atividades decorrem em toda a Guiné Bissau com uma estrutura composta por uma coordenação 
central e duas equipas de terreno formadas por Imames e elementos da Target. A gestão – do projeto 
é realizada pelo Coordenador da TARGET em Bissau em estreita cooperação com o contabilista e o 
Coordenador de Projeto na Alemanha. 
 
 
Tarefas e responsabilidades do Coordenador Target na Guiné Bissau: 
 
As tarefas e responsabilidades da coordenação TARGET na Guiné Bissau são estreitamente e 
regularmente coordenadas com a Coordenação do Projeto na Alemanha 
 
Planificação e Implementação 
 
• Planificação das diferentes atividades da iniciativa de acordo com o conceito geral e apoio na sua 
implementação. 
• Aconselhamento e assistência dos Imames e das equipas de terreno. 
• Facilitar a seleção e contratação de novos Imames e outros funcionários, caso necessário. 
• Facilitar e apoiar no desenvolvimento de planos de trabalho e sua implementação (horário, 
localização) assim como no planeamento das rotas das equipas no terreno. 
• Resolver problemas organizacionais e outros conflitos promovendo uma abordagem analítica e 
pragmática. 
 
 
Acompanhamento e Formação 
 
• Monitorização e formação das equipas de terreno no local. 
• Facilitação de reuniões mensais de reflexão e frequentes workshops de avaliação com as equipas do 
terreno. 
 
Gestão financeira 
 
• Gestão financeira dos fundos disponibilizados pela TARGET (fundos privados e de fundações). 
 
 
Logística e Recursos Humanos 
 
• Coordenação na compra de equipamentos e atempada partilha de informação para decisão final por 
parte da TARGET Alemanha. 
• Organizar e apoiar a logística das atividades referidas no conceito. 
• Preparar os contratos para o pessoal local (Contrato e TdR) em estreita colaboração com a TARGET 
Alemanha. 
• Controlar o uso dos veículos e dos restantes equipamentos. 
 
 



 

 
Comunicação com a TARGET Alemanha 
 
 
• Comunicação regular e detalhada com a coordenação central do projeto na Alemanha sobre todos 
os processos, desenvolvimentos e problemas inerentes às atividades da TARGET na Guiné Bissau. 
• Fornecimento de informações válidas e, se necessário, elaborar resoluções/opções para serem 
partilhadas com o coordenador central na Alemanha para análise. 
• Elaboração de relatórios mensais compilando a documentação das equipas de terreno e os 
resultados da reflexão mensal. 
 
 
 
Perfil do Coordenador na Guiné-Bissau 
 
Para esta posição são necessárias as seguintes qualificações e experiência: 
 

 Conhecimento da Guiné-Bissau ou, pelo menos, da região; 
 Idiomas: fluente em português e inglês ou alemão, crioulo é uma mais-valia; 
 Conhecimentos sólidos e experiência comprovada na gestão de projetos; 
 Conhecimento comprovado em gestão de recursos financeiros, especialmente no que concerne a 

planificação e controlo financeiro; 
 Experiência comprovada em liderança e capacitação de equipas; 
 Experiência comprovada em orientar ações de formação e de sensibilização; 
 Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

 
Competências pessoais: 
 

 Forte identificação com a abordagem TARGET para trabalhar com o Islão e com a comunidade 
Muçulmana como parceiro contra a MGF; 

 Grande sensibilidade intercultural e religiosa; 
 Discrição e lealdade; 
 Competências de comunicação e de organização; 
 Facilidade na resolução de conflitos, incluindo a capacidade de definir problemas, recolher dados, 

relacionar factos e retirar conclusões válidas; 
 Forma metódica, analítica e prática de trabalhar 
 Vontade e capacidade de improvisar; 
 Vontade de viajar de forma regular para o interior. 

 
 

 

 

 



 

O escritório da TARGET está sediado na Capital, Bissau, no entanto, por motivos de acompanhamento 
do pessoal e de formação, o cargo requer viagens frequentes ao interior. 

Quem estiver interessado na vaga e possuir o perfil adequado, envie os seguintes documentos: 
Curriculum Vitae atualizado, carta de motivação, referências de antigos empregadores e expetativa 
salarial até o dia 15 de Fevereiro 2017 para bissau@target-nehberg.de . Favor enviar os ficheiros nos 
formatos PDF ou JPEG. 

Use o título "Coordenador do Projeto TARGET Guiné-Bissau" como referência para o seu e-mail. 

Infelizmente, a TARGET não conseguirá responder a nenhuma pergunta acerca o estado da sua 
candidatura. Apenas serão contactados os candidatos selecionados. 

 
 

 

 


