PROJETO Nô na cuida de nô vida, Mindjer – Emancipação e direitos para meninas e mulheres na GuinéBissau – projeto piloto
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Consultoria técnica na área da prevenção e combate à violência
doméstica e de género
LOCALIZAÇÃO: República da Guiné-Bissau (Regiões de Bafatá e de Gabú)
DURAÇÃO: 18 meses (janeiro 2019 a junho 2020)
CONTEXTO
A Fundação Fé e Cooperação (FEC), instituição com estatuto de utilidade pública, é uma Organização Não
Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), reconhecida pelo Ministério Português dos Negócios
Estrangeiros e pela União Europeia (UE).
A FEC, instituída pela Igreja Católica em Portugal em 1990, tem como missão: "Promover o
desenvolvimento humano integral através da cooperação e solidariedade entre pessoas, comunidades e
Igreja". A FEC realiza a sua missão operando como uma ampla rede de diálogo, mobilização, cooperação e
sensibilização entre pessoas, comunidades e Igrejas - em particular dos países lusófonos.
No Plano Estratégico 2017-2021, a FEC defende uma abordagem holística e integrada das suas ações,
visando o desenvolvimento sustentável. A sua concretização passa por três eixos estratégicos de
transformação social: 1) Educação, Conhecimento e Competências; 2) Boa Governação e Advocacia e 3)
Cidadania Global e Direitos Humanos. Esta função insere-se na ação do eixo Boa Governação e Advocacia e
do eixo Cidadania Global e Direitos Humanos.
No eixo Boa Governação e Advocacia, apostamos na capacitação em gestão e assessoria técnica às
organizações da sociedade civil, para que estas possam desempenhar a sua missão de forma mais eficiente
e impactante junto das comunidades. Sociedades democráticas e justas precisam de atores de
desenvolvimento (públicos, privados, sem fins lucrativos e sociedade civil) competentes e mobilizados para
o bem comum e políticas justas e inclusivas.
No eixo Cidadania Global e Direitos Humanos, propomos mais ações de compromisso com a
transformação social e com os Direitos Humanos. Uma efetiva e real proteção das crianças e dos grupos
mais frágeis, por parte do Estado e uma maior consciencialização dos Direitos Humanos por parte de todos,
são duas abordagens que estão presentes na nossa ação.
Esta prestação de serviços insere-se no projeto “Nô na cuida de nô vida, Mindjer - Emancipação e direitos
para meninas e mulheres na Guiné-Bissau” implementado pela ONG MANITESE, em parceria com a FEC, a
ENGIM, a Rede Ajuda e o Gabinete de Estudos, Informação e Orientação Jurídica, que pretende promover e
garantir os direitos das meninas e mulheres guineenses, com base na convenção sobre a eliminação de
todas as formas de discriminação contra as mulheres.
A intervenção do projeto visa (1) prevenir a violência de género através de um trabalho sistémico de
sensibilização e promoção da autonomia socioeconómica de mulheres; (2) melhorar o acesso à denúncia, à
resposta de acolhimento e à reinserção das vítimas de violência de género.

Projeto financiado por:

Implementado em parceria com:
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OBJETIVO DA CONSULTORIA
O consultor técnico na área da prevenção e combate à violência doméstica e de género prestará apoio à
implementação do projeto Nô na cuida de nô vida, Mindjer – Emancipação e direitos para meninas e
mulheres na Guiné-Bissau, no âmbito da prevenção e combate à violência doméstica e de género, com
base na eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres na Guiné-Bissau, com todos os
públicos-alvo abrangidos e envolvidos nesta intervenção particular.

AMBITO DA CONSULTORIA
A consultoria será realizada presencialmente na Guiné-Bissau, em estreita articulação com o Gestor de
Projeto (GPROJ) e com a restante a equipa de projeto, visando uma maior adequabilidade e pertinência dos
resultados da consultoria às necessidades do projeto.
A consultoria tem como objetivos principais:
 Participar na definição da estratégia nacional da intervenção da FEC e parceiros, no âmbito da
prevenção e combate à violência doméstica e de género, com base na eliminação de todas as formas de
discriminação contra as mulheres na Guiné-Bissau;
 Planear e executar a intervenção e o acompanhamento na área da prevenção da violência de género, de
todos os públicos-alvo, abrangidos pelo projeto;
 Apoiar técnica e logisticamente o grupo de trabalho para a reflexão e elaboração do Plano Nacional de
Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género;
 Apoiar na produção e identificação de documentos, produzidos no âmbito do projeto, para
disseminação da prevenção da violência de género e direitos das mulheres;
 Supervisionar a implementação das atividades regionais de recolha e tratamento de dados sobre a
situação da mulher na Guiné-Bissau;
 Apoiar na análise e devolução dos dados sobre o levantamento de dados;
 Apoiar, acompanhar e garantir a execução da formação e tutorias de capacitação dos técnicos e agentes
sociocomunitários, alvos do projeto;
 Apoiar a dinamização de workshops e/ou formações no âmbito da intervenção;
 Elaborar guiões pedagógicos direcionados para os diferentes públicos-alvo abrangidos pelo projeto
(organizações da sociedade civil; animadores sociocomunitários);
 Apoiar, acompanhar e garantir a execução das campanhas de comunicação e sensibilização;
 Organizar e reportar mensalmente cronogramas, pontos de situação e relatórios relativos às atividades
desenvolvidas;
 Apoiar na elaboração de todos os instrumentos necessários à realização e monitorização das atividades
previstas.

QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIA DO CONSULTOR
Habilitações e Competências
 Formação Superior em Serviço Social, Ciências Sociais e/ou Humanas, ou com experiência relevante na
área da prevenção da violência de género e eliminação de todas as formas de discriminação contra as
mulheres;
 Conhecimentos de prestação de cuidados a vítimas e pessoas em situações de risco (em especial a
mulheres e crianças);
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 Domínio da Língua Portuguesa falada e escrita;
 Bons conhecimentos em Informática na ótica do utilizador (Microsoft Office);
 Conhecimento da realidade social e cultural da Guiné-Bissau (preferencial);
 Conhecimento do Crioulo (preferencial).
Experiência Profissional Geral


Experiência de trabalho em formação de adultos;



Experiência de trabalho com as comunidades;



Experiência em gestão da formação e equipas de trabalho (preferencial).

Experiência Profissional Específica


Experiência de coordenação de unidades de prestação de cuidados a vítimas e pessoas em situações de
risco (em especial a mulheres e crianças) (mínimo de 2 anos);



Experiência de intervenção na área da igualdade de género e/ou de luta contra a violência baseada no
género em países em vias de desenvolvimento (mínimo de 2 anos);



Experiência de trabalho com grupos vulneráveis (em especial mulheres e crianças).

Compromisso


Compromisso com a luta contra a pobreza;



Compromisso com a capacitação das instituições locais, baseada no respeito mútuo e no princípio de
parceria;



Disponibilidade para viajar no país de intervenção, nomeadamente nas regiões previstas no Programa,
ou outras, de acordo com as necessidades;



Respeito pelo direito e valores internacionais que estão subjacentes à Declaração Universal dos Direitos
Humanos e outros congéneres.

Estes termos de referência (TdR) têm valor indicativo. Os consultores selecionados serão convidados a apresentar uma
proposta de prestação de serviços e ser-lhes-á enviada informação maia detalhada sobre os serviços previstos no
âmbito da consultoria.
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