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I – ORGANIZAÇÃO PROMODORA 

A ADPP GB – Associação de Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Guiné-Bissau 
- é uma Organização Não Governamental guineense e de fins não lucrativos 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. 

 

II – CONTEXTO  

O Projeto “Bu Terra Ibu Lugar Seguro – Reintegração de Migrantes Guineenses 
Retornados” é um projeto integrado no Programa FMM 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, a Direção Geral das Comunidades e a Associação de Migrantes Amigos da 
Guiné-Bissau, e propõe um conjunto das atividades que visam apoiar o processo de 
reintegração social e económica de jovens migrantes Guineenses retornados. A Ação 
propõe, ainda, o reforço da capacitação e disseminação de informação sobre os riscos da 
migração irregular e sobre a livre circulação de pessoas no espaço CEDEAO, junto das 
autoridades que tutelam a área das migrações em Bissau, Bafatá e Gabú.  

As principais linhas estratégicas do projeto são: 

1. Definição do perfil dos migrantes e identificação de oportunidades de formação 
profissional e geração de rendimentos nas regiões abrangentes; 

2. Formação profissional; 

3. Implementação e acompanhamento de projetos de vida e reinserção na vida ativa; 

4. Ações de prevenção da migração irregular; 

5. Capacitações de autoridades locais na área das migrações e livre circulação de 
pessoas. 
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Duração 12 Meses. 

Objetivos Objetivo Geral: Contribuir para a redução dos casos de risco e 
exclusão socioeconómica associados à crise de migração na Guiné-
Bissau; 
OE1. Facilitar a reintegração efetiva de jovens migrantes retornados 
da Guiné-Bissau, através do reforço das suas competências técnico-
profissionais e qualificação para a integração na vida ativa. OE2. 
Promover a reversão da emigração irregular e de risco, em especial 
da população jovem da Guiné-Bissau, para outras partes do mundo. 

Entidades e/ou 
parceiros locais, com 
quem vamos colaborar 
na intervenção da ação 

Direção Geral das Comunidades, Associação de Migrantes Amigos 
da Guiné-Bissau e Governo Regional (Autoridades Locais) 
 

Público - alvo Migrantes retornados 

Beneficiários finais 35 Migrantes retornados 

Resultados esperados i) 35 Migrantes retornados melhoraram as suas perspectivas de 
autonomia financeira e reintegração profissional; 
ii) Informação sobre migração irregular e livre circulação 
disseminada nos Meios de comunicação social guineenses e junto 
das autoridades locais competentes.  

Atividades 1.1. Estabelecimento e encontros de um comité de gestão de 
pilotagem; 
2.1. Estudo de base sobre migração irregular e oportunidades de 
negócio para a reintegração de emigrantes; 
2.2. Reunião de engajamento com todos os stakeholders; 
2.3. Estabelecimento de três Comités de Seleção; 
2.4. Convite à apresentação de projetos de negócio dos emigrantes 
retornados; 
2.5. Formação vocacional dos emigrantes; 
2.6. Financiamento e estabelecimento de negócios dos emigrantes 
retornados; 
2.7. Acompanhamento da implementação dos planos de negócio; 
3.1. Diagnóstico de perfil psicossocial dos emigrantes; 
3.2. Acompanhamento de emigrantes com necessidades de apoio 
psicossocial; 
4.1. Ações de sensibilização para a prevenção da emigração 
irregular e informação sobre livre circulação de pessoas através das 
médias; 
4.2. Produção, gravação, emissão e disseminação de 1 
Documentário sobre as melhores práticas do projeto e imigração 
irregular; 
4.3. Emissão de Debate Televisivo; 
5.1. 3 Ações de formação de autoridades locais sobre migração e 
liberdade de circulação de pessoas;  
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III – OBJETIVO DA AVALIAÇÃO 

 

Objetivo Geral  
A avaliar externa final, tem por objetivo permitir a ADPP/GB e os seus parceiros refletir 
sobre o êxito e eficiência da execução do projeto durante os 12 meses, bem como a taxa de 
adaptação dos beneficiários do projeto e, a partir das lições apreendidas, dar 
recomendações para futuras ações e as estratégias de sustentabilidade. 
 
Objetivos específicos da avaliação  

 Determinar a pertinência e relevância dos objetivos do projeto e o enfoque do 
mesmo nas regiões de Bafatá, Gabú e Sector Autónomo de Bissau (SAB); 

 Avaliar a eficácia do projeto, avaliando o grau da implementação e os resultados 
esperados se foram atingidos, bem como a eficiência; 

 Analisar e identificar qualquer impacto (positivo ou negativo) do projeto na área. 
Deve incluir: 

 35 Migrantes retornados melhoraram as suas perspetivas de autonomia financeira e 
reintegração profissional; 

 Nível de informação sobre migração irregular e livre circulação disseminada nos 
Meios de comunicação social guineenses e junto das autoridades locais 
competentes; 

 Definição de perfil dos migrantes e identificação de oportunidades de formação 
profissional e geração de rendimentos nas regiões abrangentes; 

 Formação profissional dos beneficiários diretos (Migrantes); 

 Nível da implementação e acompanhamento de projetos de vida e reintegração dos 
migrantes na vida ativa; 

 Avaliar o nível assimilação das autoridades locais na área das migrações e livre 
circulação de pessoas; 

 Ações de prevenção da migração irregular; 

 Avaliar Nível de acompanhamento psicossocial aos migrantes beneficiários; 

 Avaliar a sustentabilidade do projeto, quer dizer, quais capacidades se foram 
desenhado e/ou criar no quadro do projeto para obter resultados duráveis após a 
finalização do projeto. 
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A avaliação deve incluir todos os critérios de avaliação do CAD, a nível político, 
administrativo, técnico, de equidade e econômico, de acordo com os requisitos definidos em 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf bem como avaliação dos critérios 

específicos da Comissão Europeia (valor acrescentado europeu e coerência) e os  
 
critérios transversais como a sustentabilidade ambiental, igualdade de gênero, boa 
governação e direitos humanos. 
 
A avaliação alcançará os objetivos acima, concentrando-se em questões-chave:  

 # Migrantes beneficiários que receberam e praticam as suas atividades de projeto de 
vida normalmente; 

 # Migrantes que cumpriram com sucesso a sua formação técnica profissional e que 
estão a aplicar os conhecimentos adquiridos; 

 # Verificar a importância de utilizar a estratégia de comités seleção e de seguimento 
dos beneficiários nas suas comunidades e sectores; 

 # Satisfação das famílias dos migrantes beneficiários e os apoios familiares; 
 # Assistência psicossocial dos migrantes. 

 

IV – METODOLOGÍA 

A avaliação incluirá, entre outros, os passos a seguir: 
1. Fase documental: Revisão da literatura sobre o país e o setor de desenvolvimento, 

bem como da documentação relevante disponível sobre o projeto; 
2. Elaborar o Relatório de Gabinete: Que deve incluir obrigatoriamente a compreensão 

do trabalho de consultoria encomendado, um plano de trabalho e a matriz de 
avaliação com os seus critérios, perguntas e critérios de avaliação bem como 
indicadores e fontes para a obtenção da informação; 

3. Fase de campo: visita aos migrantes beneficiários locais da intervenção na região de 
Bafatá e Gabú e sector Autónomo de Bissau, pesquisa de informação em terreno 
junto com as principais partes envolvidas no projeto, incluindo beneficiários/as 
diretos/as, a Delegação da União Europeia, a Comissão da CEDEAO, Missão da 
OIM na Guiné-Bissau, o staff de ADPP afeto ao projeto em Bissau, Bafatá e Gabú, 
bem como no escritório de Bissau, Autoridades Locais e outros parceiros que estão a 
colaborar direta ou indiretamente na implementação do projeto;  

4. Reunião de retroalimentação: entre o consultor e o staff de ADPP Guiné-Bissau para 
apresentar as primeiras conclusões após a fase de campo;  

5. Análise dos dados e triangulação da informação; 
6. Elaboração do relatório final: Num primeiro momento o consultor deve apresentar um 

draft que deve ser aprovado em conjunto com ADPP Guiné-Bissau. Uma vez o draft 
é aprovado com as contribuições da equipa de coordenação, o consultor deve 
preparar a versão final. 

 
Para obter orientação metodológica adicional, consulte a web dedicada à metodologia de 
EuropeAid https://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm que facilita as orientações 
necessárias para as equipas de avaliação. O documento “Delivery Methods” também está 
disponível na web de EuropeAid. 
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V – RELATÓRIOS 

Requisitos dos relatórios 
O relatório final incluirá um resumo executivo de um máximo de 5 páginas, com foco nos 
pontos mais importantes e indicando as conclusões gerais, as lições aprendidas e as 
recomendações específicas. 

O relatório final deve ser redigido em português, no prazo de 45 dias a contar da data de 
assinatura do contrato de trabalho de avaliação. A equipa de avaliação/avaliador/a deve 
submeter a ADPP Guiné-Bissau três exemplares em papel da versão final do relatório um a 
cor e dois preto branco com assinatura em todas as páginas, e também enviar a versão 
digital para: 

reintegração.fmm@adpp-gb.org  
nerianomendes@adpp-gb.org  
asger.nyrup@adpp-gb.org   
 
VI – LOGÍSTICA E PRAZOS 

Localização 
Região de Bafatá, Gabú e Sector Autônomo de Bissau (SAB), Guiné-Bissau. 

 
Cronograma planeado para a Avaliação 

 O trabalho de campo deve iniciar o mais tarde no dia 22 de Julho; 
 A versão pré-eliminar do relatório deve ser entregue a ADPP Guiné-Bissau em digital 
para efeitos de comentários até o dia 15 de Agosto, e apresentado a coordenação do 
pojeto numa reunião; 
 A versão final do relatório de avaliação deve ser enviada a ADPP Guiné-Bissau até o 
dia 29 de Agosto de 2019. 
 

VII – REQUISITOS  

 A equipa de avaliação/avaliador/a deve ter preferivelmente 5 anos de experiência 
(mais 3 anos no mínimo são obrigatórios) em avaliação de projectos;  

 Experiência comprovada na avaliação de projetos de desenvolvimento comunitário, 
especificamente os financiados pela União Europeia e CEDEAO;  

 Excelente capacidade de sistematizar e sintetizar lições aprendidas e obter 
recomendações; 

 Historial em desenvolvimento rural e migrações. Necessita ter pelo menos 3 anos de 
experiência na realização de avaliações de intervenções baseadas em migrações e 
reinserção de migrantes retornados; 

  Familiarizado com a realidade da Guiné-Bissau (política, económica, social, cultural 
e migratória); 

 Total disponibilidade para trabalhar em exclusiva durante o período contratual da 
avaliação. 
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Idioma Necessário para Realizar Avaliação 

 
Idioma Requerido para a avaliação Português (obrigatório), criolo (recomendado) e 

fula e Mandinga 
Idioma Requerido para o relatório Português  

 
VIII – ESPECIFICAÇÕES DOS CUSTOS 

ADPP Guiné- Bissau: 
A mobilização dos beneficiários e os preparativos para as reuniões/encontros serão 
organizados e asseguradas pela ADPP Guiné-Bissau. 

 
Consultor: 
O consultor é responsável pelas despesas relacionadas com seu seguro pessoal durante a 
avaliação bem como os materiais e equipamentos necessários que ele precisa para a 
elaboração da avaliação externa. 
 
Custos a pagar pelo consultor: 

- Alojamento em Bafatá e Gabú; 
- Todas as refeições em Bafatá e Gabú;  
- Outros custos (incluindo impressões, computador, comunicação, traduções e transporte 
etc...). 
 

Custos 
O custo da avaliação não excederá 1.200.000 FCFA. As propostas devem incluir custos 
totais em Fcfa/euro, impostos incluídos, se necessário, pois nenhum custo extra e imprevisto 
será posteriormente aceite. 
 
Os pagos serão feitos da seguinte maneira:  

 60% depois da assinatura do contrato; 
 40% depois da recepção e aprovação do relatório definitivo. 

 
IX – ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

A ADPP Guiné-Bissau convida aos prestadores de serviços devidamente qualificados a 
apresentar as suas propostas de acordo com os termos de referência acima indicados. Os 
candidatos interessados devem fornecer propostas que devem incluir o seguinte: 

 Uma carta de interesse anexando o currículo/currículos dos indivíduos que irão 
realizar a consultoria; 
 Uma proposta técnica mostrando um claro entendimento por parte do consultor sobre 
o trabalho a realizar e sobre os produtos esperados, bem como incluindo um rascunho 
de metodologia de como o prestador de serviços realizará a tarefa; 
 Um plano de trabalho preliminar com atividades detalhadas, prazos e produtos finais; 
 Um orçamento detalhado incluindo custos unitários e unidades; 
 Três referências contatáveis que devem ser antigos empregadores/clientes. 
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X – PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Data limite para recepção das propostas: Sexta-feira dia 12 de Julho de 2019 até 17h00 
hora de Bissau. 
 
Todos os documentos da proposta completa (técnica e financeira) devem ser submetidas 
em envelope fechado, indicando a referência ADPP-FMM-007/2019 e entregue no 
escritório de ADPP Guiné-Bissau, sito na Av. dos Combatentes da Liberdade da Pátria, 
Bairro Internacional, Rua 4 S/N-Bissau, Guiné-Bissau ou por endereços eletrônicos a seguir: 
 
reintegração.fmm@adpp-gb.org  
nerianomendes@adpp-gb.org  
asger.nyrup@adpp-gb.org   
 
Os TDRs podem ser levantados no escritório da ADPP no endereço acima indicada, das 
8h30 às 17h00. 
 

 

 

 

 


