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TERMOS DE REFERÊNCIA 

PROJETO USAKI: SOMOS AMBIENTE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Consultor Especialista em Ambiente e Direitos Humanos 

LOCALIZAÇÃO: Angola [Províncias do Moxico e Cuando Cubango] 

DURAÇÃO: [junho 2022 a janeiro de 2025 – 32 meses]

 
 
1. CONTEXTO 

A realização de um Estudo sobre Direitos Ambientais e Direitos Humanos em Angola insere-se no projeto 
USAKI: Somos Ambiente, em implementação pelo Mosaiko | Instituto para a Cidadania em parceria com a 
Fundação Fé e Cooperação (FEC), com financiamento da União Europeia e co-financiado pelo Camões – 
Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (Camões, I.P.), entre fevereiro de 2022 e janeiro 2025 (36 meses). 

O projeto visa “melhorar a participação das OSC na divulgação dos desafios ambientais e na gestão 
inclusiva dos recursos naturais, nos espaços urbanos e na sua relação com as zonas rurais, em prol dos mais 
vulneráveis nas Províncias do Moxico e Cuando Cubango” (objectivo geral), assumindo como objectivos 
específicos: (OE1) Fortalecer os OSC/Grupos Locais de Direitos Humanos e as AL dos Municípios de Luena 
Bundas e Menongue na temática de ambiente enquanto direito humano e promover boas práticas de 
gestão local dos recursos naturais através de iniciativas socioeconómicas sustentáveis, com incidência nas 
mulheres e nos jovens e; (OE2) Informar e influenciar decisores públicos, as OSC e os cidadãos no âmbito 
da proteção do ambiente economia circular e gestão sustentável dos recursos naturais, fortalecendo o 
trabalho em redes com atores públicos e privados. 

 

O Mosaiko – Instituto para a Cidadania, é um Instituto Angolano, sem fins lucrativos, que visa contribuir 
para uma cultura de Direitos Humanos em Angola. Fundado em 1997, pelos Missionários Dominicanos 
(Ordem dos Pregadores – Igreja Católica), foi a primeira instituição angolana a assumir, explicitamente, 
como missão, a promoção dos Direitos Humanos em Angola. Guiado por um forte compromisso social, o 
Mosaiko tem como objetivo o respeito pela dignidade humana e o desenvolvimento da sociedade 
angolana, a partir do contributo de todos e de cada um/a. 

A promoção da dignidade passa pela erradicação da ignorância através de uma consciência crítica e do 
incentivo a uma postura de cidadania ativa. Por isso, o Mosaiko procura que o trabalho de investigação e 
reflexão seja difundido, o mais amplamente possível, de forma acessível aos diferentes públicos, 
contribuindo para a afirmação de uma opinião pública forte e de uma sociedade civil com espírito de 
iniciativa. 

Para tal, o Mosaiko coloca-se numa perspetiva que não se limita à “gestão do quotidiano“, nem pretende 
“trabalhar para“, mas “trabalhar com” os diferentes atores da sociedade angolana, adotando uma 
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estratégia de trabalho que passa pelo diálogo construtivo e pela transformação positiva das situações 
precárias, envolvendo os vários atores sociais. 

Sedeado na periferia de Luanda, em colaboração com diversos grupos locais, o Mosaiko desenvolve o seu 
trabalho na maior parte das províncias de Angola. 

 

A Fundação Fé e Cooperação (FEC), instituição com estatuto de utilidade pública, é uma Organização Não 
Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) portuguesa, 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.  

A FEC aposta na advocacia e influência política junto dos decisores políticos, no trabalho em rede com 
atores locais e internacionais e na recolha de dados que fundamentem as recomendações e propostas que 
apresenta juntos de decisores.  

 

2. OBJETIVOS DA CONSULTORIA  

O consultor especialista em Ambiente e Direitos Humanos (DH) do Projeto Usaki : Somos Ambiente, é 
responsável por liderar metodologicamente e conceptualmente um Estudo sobre direitos ambientais e 
direitos humanos no contexto de Angola, capacitar técnicamente a equipa do Mosaiko e outras pessoas 
indicadas na área ambiental, prestar apoio técnico na implementação do projecto, colaborar na 
planificação das actividades de capacitação das comunidades e no acompanhamento de acções realizadas 
por estas. 

 

3. ÂMBITO DA CONSULTORIA 

O Estudo sobre direitos ambientais e DH em Angola tem como propósito analisar de que forma e em que 
medida as questões ambientais são entendidas enquanto um DH e como estão a afetar os DH das 
comunidades mais vulneráveis. A base conceptual do Estudo parte da premissa que os direitos ambientais 
são DH, sendo que a degradação e a fraca proteção do ambiente têm impactos em diferentes dimensões 
nomeadamente na saúde, nos recursos económicos, na propriedade e no próprio desenvolvimento 
humano e das comunidades.  

O Estudo enquadra-se também na Agenda 2030, analisando a dimensão ambiental numa forma integrada 
através dos ODS 6, 12, 13 e 15 e cruzando com os 5 Princípios enquadradores da agenda (planeta, pessoas, 
prosperidade, paz e parcerias). Será realizada uma análise geral da situação dos direitos ambientais e dos 
DH no contexto angolano e apresentará 2 estudos de caso sobre esta correlação priorizando as áreas 
urbana/periurbana e rurais nas províncias de Moxico e de Cuando Cubango. 

 
Deste modo, prevê-se que estas sejam as principais funções do consultor: 
 

 Participar em reuniões preparatórias da consultoria, em conjunto com GP Mosaiko e GP FEC; 
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 Realizar o levantamento de dados através da revisão bibliográfica nacional e internacional, assim 
como do levantamento de dados secundários;  

 Preparar o guião das entrevistas semiestruturadas a realizar a interlocutores chave e grupos focais;  

 Observação direta da situação ambiental nas comunidades; 

 Formar Equipa Mosaiko para recolha de dados orientada no terreno; 

 Elaborar ferramenta para introdução e análise dos dados do Estudo;  

 Redação do Estudo (versão intermédia, preliminar e final);  

 Fazer revisão da versão paginada do Estudo (versão final para edição);  

 Elaborar uma versão síntese do Estudo, com principais conclusões, acompanhar e rever o trabalho 
gráfico. 

 Elaborar uma apresentação em Power Point com principais resultados e recomendações do Estudo; 

 Capacitação técnica e pedagógica da equipa Mosaiko sobre questões ambientais e de Direitos 
Humanos. 

 Apoiar na identificação de temáticas formativas (com base nos resultados preliminares do Estudo) 
e apoiar na planificação e preparação dos conteúdos formativos dos seminários de capacitação aos 
GLDH e AL (atividade prevista decorrer ao longo dos 3 anos de projeto) em estreita articulação com 
equipa do Mosaiko e FEC; 

 Trabalhar em estreita parceria com o Mosaiko e GLDH no apoio à planificação e preparação dos 
conteúdos a abordar nas acções de sensibilização nas comunidades e formações; 

 Apoio ao Mosaiko na identificação de especialistas nacionais sobre Empreendedorismo Verde e 
Economia Verde; 

 Trabalhar em parceria com consultor que irá realizar o Diagnóstico no Município de Luena sobre 
oportunidades e desafios da economia circular; 

 Colaborar com a equipa de comunicação do Mosaiko e da FEC na definição de mensagens-chave e 
produtos para a campanha de comunicação; 

 Participação em eventos e seminários para apresentação dos principais resultados e 
recomendações do Estudo. 

 Reunir mensalmente com GP Mosaiko para debriefing dos produtos e acções do projeto sob a sua 
responsabilidade. 

 Trabalho de terreno, incluindo viagens para as províncias  

 Validação e acompanhamento técnico dos planos de acção 

 Validação de microprojectos 

 Contribuir para a proposta de programa para a conferencia nacional 
 Acompanhar sessões de formação em cada uma das zonas de implementação de projeto, em 

estreita articulação com equipa do Mosaiko. 

 

4. QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIA DO CONSULTOR 

 

Conhecimentos 

 Formação Superior em Biologia/Eng. Ambiente e/ou outra relevantes para as funções a 
desempenhar;  

 Fluência em Língua Portuguesa (falada e escrita) e bons conhecimentos de Inglês (preferêncial); 

 Microsoft Office (excel avançado);  

 Elaboração de ferramentas de inserção e análise de dados.  



 

Em parceria com          Projeto financiado por 

 

 

 União Europeia 

4 

 
Experiência 

 Experiência comprovada na área do ambiente e experiência em trabalho com a comunidade; 

 Experiência de trabalho na área dos Direitos Humanos;  

 Experiência em empreendedorismo verde e economia circular 

 Experiência na área da Formação de Adultos  

 Experiência de trabalho em questões de Igualdade de Género e Políticas Públicas.   

 Experiência de trabalho em países em desenvolvimento, designadamente em países africanos;  

 Conhecimento e utilização de metodologias participativas;  

 Experiência em gestão de equipas de trabalho.  

 Conhecimento da realidade agrícola, ambiental, social e cultural em Angola (preferencial).  
 

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 províncias previstas no Projeto, 
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. 
 
 

5. PLANO DE TRABALHO E CALENDÁRIO   
 
A prestação de serviços, a realizar entre junho de 2022 e janeiro de 2025, é constituída por trabalho de 
desk (não necessariamente em Angola), por trabalho em Angola, com reuniões nos escritórios do Instituto 
Mosaiko, em Luanda e deslocações às províncias do Moxico e de Cuando Cubango. 
A comunicação à distância realizar-se-á por Skype (ou plataforma de comunicação equivalente).  
 
 

 
Estes termos de referência (TdR) têm valor indicativo. Os TdR procuram apenas delinear as condições e responsabilidades chave da 
função, que, como a Ação, estão sujeitas a evolução. 

 


