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TERMOS DE REFERÊNCIA 
 

Gestor(a) de Saneamento | Projeto de Apoio ao Setor de Água e Energia nas Zonas Rurais da 
Guiné Bissau 

 

INFORMAÇÃO GERAL _____________________________________________________________ 

A ADPP Guiné Bissau encontra-se à procura de um(a) candidato(a) a gestor de projeto na área do 
Saneamento, para Programa PRO GB - Programa para a Resiliência e as Oportunidades 
Socioeconómicas para a Guiné-Bissau – Projeto de Água e Energia.  

 
Local: Guiné Bissau 

Duração: 24 meses  

Data prevista de início: Janeiro de 2019 

O PROJETO___________________________________________________________________ 

O Projeto “Apoio ao setor de Água e Energia nas zonas rurais da Guiné Bissau” é um dos 8 projetos 

que compõe o Programa PRO GB - Programa para a Resiliência e as Oportunidades 
Socioeconómicas para a Guiné Bissau, financiado pela União Europeia.  

O Objetivo Geral do projeto é: Reabilitar e fortalecer o acesso a serviços sustentáveis de água e 

energia nas áreas rurais e centros urbanos da Guiné Bissau.  

Os seus Objetivos Específicos são:  

- Implementar um quadro de regulamentação nacional para a provisão e gestão descentralizada 

dos serviços de água e energia; 

- Reabilitar e construir infraestruturas de água e eletricidade;  

- Melhorar as condições de higiene das comunidades rurais.  

Ao nível das atividades de saneamento e higiene, os principais produtos esperados são:  

- O estatuto “ODF Free” (fim da defecação ao ar livre) nas comunidades abrangidas por programas 

precedentes é concretizado pela organização do “desencadeamento” do estatuto em cada 

localidade, e verificado no que diz respeito ao efetivo aumento da taxa de utilização de latrinas 

(estimativa de 350 comunidades);  
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- A abordagem STLC para o abandono da defecação ao ar livre em comunidades rurais, combinadas 

com boas práticas de higiene, é continuado e fortalecido (estimativa de 300 comunidades) 

 

RESPONSABILIDADES DA FUNÇÃO_____________________________________________ 

As principais funções do/a gestor/a são:  

ü Coordenação, planificação e implementação técnica e orçamental das atividades de 

saneamento/STLC;  

ü Coordenação de atividades relacionadas com a produção e transmissão de conhecimento; 

ü  Articulação das atividades com as outras dimensões do projeto/programa; 

ü Boa gestão de parcerias do projeto e representação do mesmo junto dos financiadores (sempre 

que aplicável) e parceiros de implementação; 

ü Supervisão e acompanhamento do cumprimento de protocolos, acordos, contratos e prestações 

de serviços estabelecidos no âmbito da componente de saneamento;  

ü Liderança e orientação estratégica da equipa de trabalho; 

ü Co-criação e apoio à implementação de ferramentas adequadas ao registo, monitoria técnica e 

concertação financeira; 

ü Recolha, organização e apoio à sistematização de informações/dados e documentação sobre a 

execução técnica e financeira da intervenção; 

ü Seguimento e avaliação dos resultados das atividades relacionadas com o Saneamento;  

ü Apoio ao coordenador de projeto e outros gestores na redação de relatórios periódicos;  

 

PERFIL DO/A CANDIDATO/A____________________________________________ 

 

ü Formação universitária em Gestão, Saneamento, Água ou áreas afins; 

ü Mínimo de 7 anos de experiência de trabalho em setores relacionados com o programa;  

ü Experiência específica em pelo menos 3 projetos de cooperação para o desenvolvimento no 

setor do saneamento básico em áreas rurais;  

ü Experiência específica de trabalho em atividades de informação, sensibilização e/ou 

comunicação; 
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ü Conhecimento do conceito do CLTS é altamente valorizado;  

ü Conhecimentos dos procedimentos e mecanismos de apoio externo da EU é uma vantagem; 

ü Excelente português falado e escrito;  

ü Conhecimentos de crioulo é considerado uma vantagem; 

ü Conhecimento do contexto rural da Guiné Bissau; 

ü Elevada capacidade de autonomia no trabalho e gestão de equipas;  

ü Compromisso com os valores do Desenvolvimento Sustentável. 

 

PROCESSO DE SELECÇÃO_________________________________________________________ 

Os/as candidatos/as interessados/as deverão enviar o seu CV atualizado e a indicação de três 

referências profissionais (email, telefone, função atual e relação profissional com o candidato) até 

dia 27 de Agosto por correio eletrónico para os endereços: asger.nyrup@adpp-gb.org e 

paulaleite@adpp-gb.org, com a referência PRO GB - GESTOR SANEAMENTO. Somente as 

candidaturas pré-selecionadas serão contatadas.  

 

 

 


