
   

 
                  Cofinanciado pela União Europeia 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA 

Introdução  

Projeto: “Vamos Juntos! Acções integradas de participação e inclusão das Organizações 

da Sociedade Civil e Titulares de Direitos nas políticas de promoção e protecção das 

Crianças em Angola.” Cofinanciado pela União Europeia e implementado pelo VIS em 

parceria com os Salesianos de Dom Bosco, ICRA e Samusocial Internacional. 

Mais especificamente, pretende-se: 

• Promover práticas de fortalecimento institucional, de participação e inclusão das 

Organizações da Sociedade Civil e Titulares de Direitos nas políticas de 

promoção das crianças em situação de rua, com o estabelecimento de práticas 

eficientes e replicáveis de diálogo e inclusão com as Autoridades Locais 

 

• Implementar nas estruturas das Autoridades Locais, a integração e consolidação 

orçamental de programas de proteção e promoção da criança de rua através ações 

focalizadas na promoção dos seus direitos. 

Para tal, o/a consultor/a terá as seguintes responsabilidades-chaves:  

✓ Adequar os Termos de Referência dos estudos, a sua proposta metodológica;  

✓  Aceder e ler a Carta do Projecto;  

✓ Compilar um capítulo introdutivo sobre análise da Acção Social e da proteção 

social das famílias e crianças mais vulneráveis referente ao orçamento geral do 

estado;    

✓ Resumir Boas Praticas financeiras, no âmbito da protecção social e dos direitos 

da Criança, implementadas nos últimos anos em Angola, incluindo experiências 

realizadas por Autoridades Locais; 

✓ Avaliar e resumir a Boa Prática implementada pelo VIS através do Fundo de 

Apoio às Famílias gerida pelo Comité intersectorial; 

✓ Compilar e compartilhar com o VIS e ADRA as conclusões finais do Manual, 

apresentando sugestões para fortalecer os serviços de apoio social à população 

mais vulnerável, em especial às crianças; 

✓ Compilar todas as informações recebidas na estrutura apresentada na metodologia 

do presente TdR; 

✓ Qualquer alteração da estrutura de trabalho, consultor dialogar/concertar com a 

coordenação do projecto VIS;   
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✓ Consultar outras referências bibliográficas para melhor e adequar o conteúdo do 

manual;  

✓  Apresentar a Coordenação do Projecto VIS o manual produzido. 

 

Requisitos mínimos aceites 

i) Formação em economia, sociologia, direito, ciências de educação ou áreas 

afins; 

ii) Experiência comprovada mais de 5 anos na condução de trabalhos de 

avaliação de projectos de desenvolvimento institucional; 

iii) Participação em acções de assessoria às organizações não governamentais, 

na realização de exercícios de planificação estratégica; 

iv) Conhecimento relevante do contexto nacional e internacional; 

v) Conhecimentos sobre elaboração e monitoria do OGE; 

vi) Capacidade de sistematizar os impactos gerados pelas intervenções 

sociais; 

vii) Capacidade de produzir o manual e o relatório em tempo útil.     

 

Apresentação das propostas 

Para se candidatar a esta posição devem ser enviados para: edu.angola@volint.it; 

vis.angola@volint.it (assunto do email: Consultor Boas Praticas Financeiras) até 15 de 

Março de 2021, os seguintes documentos:  i) Apresentação de uma Carta de Interesse; 

ii) Curriculum Vitae actualizado e Carta de apresentação; iii) Proposta técnica, 

metodológica e financeira; iv) Outras informações que o consultor considere relevantes 

para os fins da avaliação da oferta.  
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