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INFORMAÇÃO GERAL
Projeto: Bu Terra Ibu Lugar Seguro –Reintegração de Migrantes Guineenses Retornados
Local: Cidade de Bissau com deslocações regulares às Regiões de Bafatá e Gabú
Duração: 50 dias
Contrato: Prestação de Serviço

ORGANIZAÇÃO PROMOTORA
A ADPP GB – Ajuda ao Desenvolvimento de Povo para Povo Guiné-Bissau - é uma
Organização Não Governamental guineense constituída em 1981 e registada legalmente
em 1992, que tem como missão a promoção do desenvolvimento económico, social e
cultural das comunidades através da mobilização de recursos, parcerias e pessoas para sua
participação ativa na implementação de projetos em áreas chave de desenvolvimento.
No âmbito da sua missão, a ADPP Guiné-Bissau tem implementado junto de diferentes grupos
alvos, vários Programas de Desenvolvimento nomeadamente: Formação Inicial de Professores
de Ensino Primário, Formação Vocacional de jovens quadros profissionais; acompanhamento
de jovens na definição do seu projeto de vida profissional e inserção na vida ativa; agricultura
e segurança alimentar, prevenção e tratamento de doenças e epidemias e prevenção da
mortalidade infantil.
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O PROJETO

O Projeto Bu Terra Ibu Lugar Seguro – Reintegração dos Migrantes Guineenses Retornados é
um projeto integrado no Programa FMM (Free Movimento of Migrant) da Africa Ocidental,
financiado conjuntamente pela Comissão da CEDEAO e pela União Europeia, e implementado
por um Consórcio de Parceiros, nomeadamente a Organização Internacional para as Migrações
(OIM), o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas de Migração (ICMPD) e a
Organização Internacional do Trabalho (OIT).
O projeto é da responsabilidade executora da ADPP Guiné-Bissau e dos seus parceiros de
implementação, nomeadamente a Direção Geral das Comunidades e a Associação de Emigrantes
e Amigos da Guiné-Bissau, e propõe um conjunto de atividades que visarão apoiar o processo de
reinserção e reintegração socioeconómica e profissional de jovens migrantes retornados.
O projeto tem a duração de 12 meses e está a ser implementado nas regiões de Bafatá, Gabú e SAB,
beneficiando 35 jovens, entre os 18 e os 35 anos de idade, a residir nestas regiões, cujos
experienciaram a prática de migração irregular e regressaram à Guiné Bissau, entre Setembro de 2017.
As principais linhas estratégicas do projeto são:
- Definição do perfil dos migrantes e identificação de oportunidades de formação profissional e
geração de rendimentos nas regiões abrangentes;
- Formação profissional;
- Implementação e acompanhamento de projetos de vida e reinserção na vida activa;
- Ações de prevenção da migração irregular;
- Capacitação de autoridades locais na área das migrações e livre circulação de pessoas.

No âmbito deste trabalho, a ADPP GB encontra-se à procura de um (1) psicólogo (preferencialmente)
ou assistente social, que seja responsável pelo apoio e acompanhamento psicossocial dos migrantes
beneficiários do projeto, para a superação de situações de relacionamento (familiar e social),
ansiedade, estresse, trauma, medo, depressão, e abuso de substâncias, entre outros, ajudando-os
assim, a aumentar o seu nível de autoestima, bem-estar físico, psicológico e social.
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RESPONSABILIDADES DA FUNÇÃO
 Desenvolver e aplicar instrumentos de apoio psicossocial;
 Fazer aconselhamento e acompanhamento psicossocial;
 Redação de relatórios mensais considerando as diferentes etapas da intervenção;
 Emissão de pareceres para a seleção dos beneficiários do projeto;
 Reuniões periódicas com o grupo alvo;
 Acompanhamento e seguimento do processo de formação profissional dos beneficiários

do projeto;
PERFIL DO/A CANDIDATO/A_
 Formação académica nas áreas de Psicologia, Serviço Social, ou áreas afins;
 Experiência profissional de pelo menos 3 anos em trabalhos de psicologia e/ou

assistência

social,

preferencialmente

em

atendimentos

clínicos

e

assistências

psicossociais com grupos vulneráveis;
 Experiência de trabalho e/ou conhecimento das zonas rurais de Bafatá, Gabú e Bissau, é

uma vantagem;
 Excelente capacidade de comunicação escrita e falada em português, crioulo e línguas

locais (fula e mandinga, é uma vantagem);
 Elevada capacidade de autonomia no trabalho;
 Capacidade de trabalhar sobre pressão e flexibilidade de horários;
 Compromisso com os valores dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Sustentável.
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ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS

_________________________________________

ADPP GUINÉ-BISSAU:
A ADDP GB será responsável pelo aprovisionamento de todas as informações necessárias à boa
execução dos trabalhos da consultoria que estejam relacionadas com o projeto. Disponibilizará, ainda,
um espaço de trabalho na sua sede em Bissau, caso solicitado pelo/a consultor/a, bem como o acesso a
impressões e internet.
PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS:
O/a prestador(a) de serviços é responsável pelas despesas relacionadas com os impostos profissionais
e seguros pessoais durante a prestação de serviços, bem como os materiais e equipamentos necessários
para o apoio psicossocial.
Custos a pagar pelo prestador(a) de serviços:


Alojamento;



Alimentação;



Transporte;



Material de trabalho nomeadamente computador.

Os pagamentos serão realizados da seguinte maneira:


40% depois da apresentação e validação do plano de trabalho e assinatura do contrato;



40% depois da apresentação do primeiro draft do relatório;



20% depois da receção e validação do relatório final.

PROPOSTA E PROCESSO DE SELEÇÃO________________________________________
As submissões devem incluir os seguintes documentos:


Um curriculum vitae atualizado e carta de apresentação;



Uma proposta técnica e metodológica para a intervenção Psicossocial junto do(a) Migrante;



Um plano de trabalho preliminar com atividades detalhadas, prazos e produtos finais;



Uma proposta financeira detalhada;



Identificação de 3 referências profissionais com indicação de contatos (email e telefone),
posição atual e relação profissional.
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Todos os documentos devem ser enviados até dia 25 de Março de 2019 por correio eletrónico para os
endereços: reintegracao.fmm@adpp-gb.org, arunacamara@adpp-gb.org e paulaleite@adpp-gb.org,
com a referência ADPP-FMM-006/2019, ou entregar em envelope fechado no endereço: Avenida dos
Combatentes da Liberdade da Pátria, S/N. C.P. 420-Bissau, Bairro Internacional, prédio da segurança
social.
Somente as candidaturas pré-selecionadas serão contatadas para as fases seguintes.
Nota: Os presentes TDRs poderão ser revistos de acordo com eventuais necessidades associadas à
dinâmica da função.
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