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Termos de Referência para Recrutamento 

Responsável de Comunicação e Visibilidade 

Data de Publicação: 14/12/2019 

Referência: ADPP-GB-001-2020 

Prazo de Submissão das 

Candidaturas: 
25/01/2020 

 

 
INFORMAÇÃO GERAL           

Local: Bissau, Guiné-Bissau 

Duração: Sem termo, com período probatório de 4 meses 

Tipo de Contrato: Local/Nacional 

 

ORGANIZAÇÃO PROMOTORA          

A associação Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo da Guiné-Bissau, ADPP-GB, é uma 

associação privada e sem fins lucrativos, com estatuto de Organização Não Governamental (ONG), 

constituída em 1981 e registada legalmente em 1992. Como organização sem fins lucrativos, que atua 

como organização nacional guineense, a sua missão continua a ser a de apoiar as populações e 

comunidades mais vulneráveis da Guiné-Bissau por meio de projetos de desenvolvimento económico, 

social e cultural, visando aumentar o bem-estar da população por meio de sua participação ativa. A 

abordagem da ADPP-GB pretende promover o humanismo solidário entre as pessoas, estabelecendo as 

bases para essa possibilidade. Para tal, a ADPP-GB cria a estrutura organizacional para dar ao maior 

número possível de pessoas o acesso para participar ativamente no desenvolvimento do país e na 

criação de seu futuro. 

A missão da ADPP-GB é criar oportunidades de desenvolvimento económico, social e cultural a longo 

prazo para as pessoas mais vulneráveis (crianças, jovens, mulheres e homens), trabalhando 

principalmente em áreas rurais de difícil acesso. O trabalho realizado visa contribuir para melhorar as 

condições de vida das pessoas num sentido integrado e holístico. As intervenções da ADPP-GB são 

baseadas numa metodologia participativa, mobilizando, envolvendo e promovendo a propriedade 

pelos/as beneficiários/as do conceito e dos resultados do projeto. Os direitos humanos e 

empoderamento das mulheres, bem como a sustentabilidade e consciencialização para a proteção e 

preservação ambiental são temas transversais da ADPP-GB. 

A ADPP-GB implementa projetos de cooperação para o desenvolvimento em programas, 

nomeadamente: 

 Agricultura e desenvolvimento rural: organizações de pequenos agricultores e capacitação 

em agricultura sustentável e climática, melhorando e diversificando a sua produção para 

promover a segurança alimentar e nutricional das famílias e a geração de rendimento.  

 Educação: Escola de Formação de Professores e Escola Vocacional.  
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 Saúde: programas de prevenção do VIH/Sida, tuberculose e malária e fortalecimento dos 

sistemas comunitários de promoção da saúde e prevenção de doenças.  

 Desenvolvimento comunitário: com foco nas necessidades das crianças e suas famílias para a 

redução da mortalidade e morbidade de crianças menores de 5 anos, água e saneamento, 

alfabetização de adultos e atividades geradoras de rendimento.  

 Ações transversais em prol dos direitos humanos, igualdade de género, resiliência a catástrofes 

naturais, mitigação de conflitos de refugiados e migrantes. 

 

PROPÓSITO DA POSIÇÃO          

O/A Responsável de Comunicação e Visibilidade será responsável pela eficiente visibilidade da ADPP-

GB e dos projetos que estão a ser implementados a nível institucional, nacional e internacional. 

O/A Responsável de Comunicação e Visibilidade será responsável pela fortificação das relações entre a 

ADPP-GB e os atuais ou potenciais parceiros. 

O/A Coordenador/a Geral será responsável pela implementação das atividades diretamente 

relacionadas com a sua competência técnica. 

 

POSIÇÃO NA ORGANIZAÇÃO          

Reporta organizacionalmente ao Diretor Executivo da ADPP-GB. 

Reporta funcionalmente ao/à Coordenador/a do Departamento de Parceria da ADPP-GB. 

Lida, diretamente, com os/as coordenadores/as e gestores/as de projeto e com a equipa do 

Departamento de Parceria da ADPP-GB. 

 

RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES         

O/A Responsável de Comunicação e Visibilidade tem como principais responsabilidades a: 

1) Elaboração dos procedimentos operacionais de visibilidade e comunicação da ADPP-GB. 

2) Organização e controle dos documentos, anexos e registos da comunicação da ADPP-GB. 

3) Promoção do respeito pela identidade visual da ADPP-GB em todos os meios de comunicação. 

4) Elaboração e validação de apresentações internas e externas. 

5) Produção de diagnósticos, desenvolvimento e criação de campanhas e ações sazonais. 

6) Produção, controle, validação e divulgação de conteúdos para os canais de comunicação 

interna da ADPP-GB (intra e internet, e-mails, newsletters, folders, etc.). 

7) Organização de eventos. 

8) Atualização e gestão dos conteúdos da intra e internet, inserindo notícias, matérias, entre 

outros, com objetivo de tornar esta ferramenta o principal canal de comunicação. 

9) Colaboração no planeamento estratégico de comunicação. 
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As suas principais funções são: 

1) Desenhar planos de visibilidade para projetos chave da ADPP-GB. 

2) Criar os materiais de visibilidade necessários (escritos e audiovisuais) e assegurar sua 

implementação por parte dos funcionários da equipa envolvida para o efeito. 

3) Desenhar e assegurar a implementação dos planos de visibilidade exigidos pelos parceiros 

internacionais. 

4) Liderar a comunicação em termos de visibilidade com o parceiro e responsabilizar-se pelo 

seguimento e avaliação dos planos, com entrega de relatórios anuais. 

5) 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 radiofónicos) e em linha (website, redes sociais). 

6) Organizar eventos para promoção da ADPP-GB e seus projetos. 

7) Produzir materiais destinados à captação de recursos e novas parcerias. 

8) Deslocar-se ao terreno para criação de conteúdos audiovisuais (entrevistas, fotografias, 

vídeos).  

9) Apoiar a equipa de avaliação e seguimento no desenho de apresentação de relatórios. 

10)  Manter e atualizar periodicamente o banco de imagens da organização. 

11) Elaborar propostas de parceria para potenciais parceiros nacionais e internacionais. 

12) Organizar e participar em reuniões com os parceiros atuais e futuros parceiros. 

 

PERFIL DO/A CANDIDATO/A          

Formação superior (ou qualificação similar) em Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e 

Relações Públicas ou outras similares. 

Experiência profissional, comprovada, em comunicação em produções textuais jornalísticas e/ou para 

redes sociais. 

Capacidade de organização, habilidade com trabalho em equipa, cumprimento de prazos e produção de 

relatórios. 

Habilidade em comunicação e relacionamento interpessoal e sensibilidade cultural para atuar em 

ambientes diversos, considerando aspetos relacionados à regionalidade, etnia, idade, género 

Capacidade de relacionamento e articulação com diversos segmentos sociais, como comunidades 

tradicionais, associações, conselhos, órgãos públicos, ONG, empresas, universidades, etc. 

Excelente capacidade de comunicação, escrita e falada, em português e em inglês. 

Disponibilidade para viagens a diferentes localidades e regiões de intervenção da ADPP-GB. 

Domínio de programas e publicadores, tais como, InDesign, Wordpress, Adobe Premiere, Corel Draw, 

e Photoshop e Office. 

Elevada capacidade de autonomia no trabalho. 

Flexibilidade de horários de trabalho, em situações exigentes e por vezes irregulares. 

Pro-atividade, dinamismo, profissionalismo e rigor técnico. 

Compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
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Preferencial: 

Experiência comprovada em projetos sociais, cooperação e organizações não-governamentais de 

desenvolvimento. 

Boa capacidade de compreensão e expressão em crioulo. 

Habilidade na produção de fotos e vídeos de qualidade para redes sociais. 

Domínio do francês, escrito e falado. 

Experiência de trabalho e/ou conhecimento da realidade da Guiné-Bissau. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO          

Os/As candidatos/as interessados/as deverão enviar o Curriculum Vitae atualizado e carta de 

motivação, com referências explícitas às principais qualificações exigidas, até dia 25 de janeiro de 2020 

para o endereço Avenida Combatentes da Liberdade da Pátria, Bairro Internacional, C.P. 420, Bissau, 

Guiné-Bissau ou por correio eletrónico para adpp@adpp-gb.org e mette@adpp-gb.org, com a 

referência ADPP-GB-001-2020. Os documentos devem estar redigidos em língua portuguesa. 

Somente as candidaturas pré-selecionadas serão contatadas para as entrevistas. 


