
 

 

Termos De Referência  

Contratação Responsável de Comunicação e Visibilidade 

A ADPP Guiné-Bissau está na procura de um/uma Responsável de Comunicação e 
Visibilidade para sua sede central em Bissau, com o fim de assegurar a visibilidade da 
organização  e os projetos que estão a ser implementados a nível institucional , nacional e 
internacional, bem como para a fortificação das relações entre a ADPP e seus parceiros 
atuais e potenciais parceiros. 

O /A Responsável de Comunicação e Visibilidade estará inserido no Departamento de 
Parceria, cujas atividades a desenvolver serão divididas principalmente em duas 
componentes:  30% para fortificação das relações com os parceiros atuais e estratégias para 
novas parcerias, e  70% visibilidade da ADPP GB e seus projetos. 

 

Principais atividades  

o Desenhar Planos de Visibilidade para projetos chave da organização : criar os 
materiais de visibilidade necessários  (escritos e audiovisuais)  e assegurar sua 
implementação por parte dos funcionários da equipa envolvida para o efeito. 
o Desenhar e assegurar a implementação dos Planos de Visibilidade exigidos pelos 
parceiros internacionais tais como a União Europeia: liderar a comunicação em termos de 
visibilidade com o parceiro e responsabilizar-se pelo seguimento e avaliação dos planos, com 
entrega de relatórios anuais.  
o Desenhar e elaborar  conteúdos escritos e audiovisuais para divulgação das 
atividades dos projetos através dos canais de comunicação tradicionais (folhetos, revistas, 
notas de imprensa, spots radiofônicos...) e em linha (website, redes sociais...) . 
o Organizar eventos  para promoção da ADPP Guiné-Bissau e seus projetos. 
o Produzir  materiais destinados á captação de recursos e novas parcerias.  
o Deslocações eventuais ao terreno para criação de conteúdos audiovisuais 
(entrevistas, fotografias, vídeos... ).  
o Apoiar á equipa de Avaliação e Seguimento no desenho de apresentação de 
relatórios. 
o  Manter e atualizar periodicamente o banco de imagens da organização.  
o Elaborar propostas de parceria para potenciais parceiros nacionais e internacionais. 
o Organizar e participar em reuniões com os parceiros atuais e futuros parceiros. 
 

 

 



 

Perfil requisitado  

o Graduação em Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas ou 
áreas afins.  
o Proficiência na língua portuguesa e inglesa. Desejável nível alto de crioulo. 
o Domínio de programas software e publicadores: InDesign, Wordpress, Adobe 
Premiere e Office. 
o Conhecimentos de composição fotográfica.  
o Habilidades de comunicação com públicos diversos. 
o Valorar-se-á conhecimento em primeira pessoa da realidade guineense. 
o Experiência na área da cooperação e organizações não governamentais de 
desenvolvimento. 
 
 
Condições de contratação:  
o Incorporação imediata 
o Período probatório inicial de 4 meses 

 

Recepção de candidaturas:  

Enviar Currículo Vitae e referencias de anteriores empregadores aos correios eletrônicos a 
seguir ou na sede da ADPP Guiné-Bissau: 

Email: irialeiros@adpp-gb.org  /mette@humana.org / asgern@humana.org  

Sede: Bairro Internacional, Rua 4, C.P: 420 Bissau 

Fim de recepção: 05/ 10/ 2017  ás  12.00 horas 
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