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1. INFORMAÇÕES DE BASE 

1.1. Contexto da Ação IANDA GUINÉ! DJUNTU 

A Ação Ianda Guiné! Djuntu tem como objetivo geral: Cidadãos da Guiné-Bissau protagonistas 

na resolução de problemas coletivos. Para o cumprimento deste foi identificado o seguinte 

objetivo específico: Reforçar a participação e atuação dos Coletivos de Cidadãos Organizados 

(CCO) para a resolução do seu problema. 

Considerando os resultados obtidos com o programa precedente (UE-PAANE) e com o projeto 

que lhe sucedeu (UE-PAANE Fase di Kambansa), a presente ação renova o compromisso de 

apoio/trabalho com o grupo alvo de CCO, que inclui Organizações da Sociedade Civil (OSC) e 

Órgãos de Comunicação Social (OCS) e as Direções/Secretarias de referência para as áreas da 

Sociedade Civil e Comunicação Social, havendo ainda intensificação de apoios para CCO 

informais. 

A Ação Ianda Guiné! Djuntu tem uma lógica de intervenção estruturada em 3 produtos: 

P1) Um dispositivo permanente de âmbito nacional financia iniciativas e reforça estratégica e 

operacionalmente coletivos de cidadãos organizados para a resolução de problemas coletivos; 

P2) Comunicação, diálogo e partilha de conhecimentos e ligação em rede para a resolução de 

problemas coletivos reforçados;  

P3) Um dispositivo de aprendizagem permite o aperfeiçoamento de metodologias e ferramentas 

e a disseminação de experiências. 

 

1.2. Enquadramento dos presentes Termos de Referência 

No dia 17 de novembro de 2016, a Delegação da União Europeia (DUE) em Bissau aprovou o 

chamado “ROTEIRO DA UE PARA UM COMPROMISSO COM A SOCIEDADE CIVIL 2016-2020”1, que 

foi concebido como uma iniciativa conjunta entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, 

procurando garantir um diálogo mais estratégico com a Sociedade Civil, a fim de melhorar o 

impacto, a previsibilidade e a coerência da ação europeia. O referido Roteiro resultou de um 

diagnóstico institucional das Organizações da Sociedade Civil, bem como consultas com os 

diferentes atores e parceiros do país ativos no apoio à Sociedade Civil. Estas atividades 

decorreram entre 2014-2016. Em 2018, um estudo de mapeamento da sociedade civil na Guiné-

Bissau foi produzido com o apoio da UE, contribuindo para a implementação do próprio Roteiro. 

 
1 Disponível no seguinte link: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/guine-
bissau_roteiro_sociedade_civil_2016-20.pdf  

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/guine-bissau_roteiro_sociedade_civil_2016-20.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/guine-bissau_roteiro_sociedade_civil_2016-20.pdf
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Para a União Europeia, o compromisso com a Sociedade Civil visa, essencialmente, reforçar a 

qualidade da democracia e do desenvolvimento sustentável. Isto traduz-se em ações concretas, 

tais como:  

• Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento da Sociedade Civil;   

• Encorajar uma participação construtiva e estruturada da Sociedade Civil na elaboração, 

seguimento e avaliação das políticas internas dos países parceiros, assim como no ciclo 

de programação da União Europeia e processos internacionais;   

•    Reforçar as capacidades da Sociedade Civil local de exercer o seu papel de ator local de       

desenvolvimento. 

O Roteiro da UE para um compromisso com a Sociedade Civil na Guiné-Bissau tem como objetivo 

global contribuir para a consolidação da boa governação no país, através do reforço das 

capacidades, da participação e concertação da Sociedade Civil, para que, de forma transparente 

e inclusiva, possa combater a pobreza e a desigualdade, promover a democracia e os direitos 

humanos e fazer face aos desafios do desenvolvimento sustentável, particularmente em prol 

das populações mais vulneráveis e marginalizadas.  Saliente-se que uma das prioridades do 

Roteiro é reforçar  a  participação,  influência  e  monitorização  das  políticas públicas pelas OSC. 

Neste contexto, pretende-se, na base das prioridades do Roteiro e dos objetivos da ação Ianda 

Guiné! Djuntu, realizar um estudo sobre o estado atual do controlo social das políticas públicas 

na Guiné-Bissau pelas Organizações da Sociedade Civil.  

 

2. DESCRIÇÃO DA CONSULTORIA 

2.1. Objetivos 

A consultoria tem por finalidade realizar um estudo diagnóstico sobre o estado atual do controlo 

social das políticas públicas na Guiné-Bissau. Especificamente, através deste estudo, pretende-

se: 

▪ Conhecer o estado atual do controlo social das políticas públicas na Guiné-Bissau pelas 

OSC; 

▪ Analisar as forças e fraquezas nas relações entre Sociedade Civil e poder público. Esta 

análise deverá incluir a identificação dos espaços formais de diálogo, consulta e 

concertação já existentes e equacionar os seus sucessos, fragilidades e potencialidades, 

bem como a criação de novos espaços;  
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▪ Identificar o número e tipo de políticas públicas influenciadas e oportunidades de 

exercício de participação, influência e monitoria por sector (por exemplo, leis adotadas, 

programas implementados, medidas de gestão acordadas); 

▪ Identificar o número de OSC capacitadas para o controlo social das políticas públicas; 

▪ Propor/recomendar um plano de reforço das OSC no domínio de participação, influência 

e monitorização das políticas públicas na Guiné-Bissau. 

 

2.2. Resultados e produtos 

Esperam-se da consultoria os seguintes produtos:  

▪ Documento final (estudo) com qualidade profissional, que atenda aos objetivos 

expressos no item 2.1;  

▪ Proposta de atividades que possam contribuir para o reforço da participação das 

organizações da Sociedade Civil na formulação e monitorização das políticas públicas na 

Guiné-Bissau (esta proposta deve ser apresentada enquanto estratégia geral, e também 

identificando as atividades específicas que poderiam ser implementadas no âmbito da 

Ação Ianda Guiné! Djuntu); 

▪ Relatório de trabalho que inclua lista de pessoas contactadas, bibliografia consultada 

(incluindo leis, programas, acordos etc.), visitas realizadas, abordagem metodológica 

utilizada;  

▪ Anexos de suporte ao estudo e metodologia executada.  

 
2.3. Tarefas e responsabilidades 

▪ Discussão e enquadramento do estudo com a coordenação da Ação Ianda Guiné! 

Djuntu; 

▪ Encontro(s) e discussão com a Unidade de Coordenação (UdC) do programa Ianda 

Guiné! e a Delegação da União Europeia junto da República da Guiné-Bissau (DUE); 

▪ Encontro(s) de discussão e enquadramento do estudo com OSC em Bissau;  

▪ Encontro(s) com os parceiros financeiros do país (Banco Mundial, Fundo Monetário, 

BAD, PNUD, BCEAO e CEDEAO etc.); 

▪ Encontro(s) individual com representantes das OSC; 

▪ Encontro(s) e discussão com departamentos do Governo (pertinentes para o estudo); 

▪ Pesquisa documental; 

▪ Restituição dos resultados preliminares do estudo com a Ação Ianda Guiné! Djuntu, DUE 

e UdC; 
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▪ Restituição do estudo com as OSC em Bissau e nas regiões; 

▪ Entrega do estudo final; 

▪ Entrega do relatório da consultoria; 

▪ Lançamento público do estudo. 

3. PERFIL DO(A) CONSULTOR(A) 

3.1. Habilitações e competências  

▪ Formação universitária, preferencialmente em ciências sociais;  

▪ Especialização na área de formulação e monitoria das políticas públicas será 

considerada uma mais-valia;  

▪ Conhecimento aprofundado das dinâmicas da Sociedade Civil bissau-guineense;  

▪ Domínio das principais narrativas sociais, económicas e políticas da Guiné-Bissau.  

 
3.2. Experiência profissional  

▪ Experiência de pelo menos 5 anos de trabalho no domínio da Sociedade Civil, das 

dinâmicas do desenvolvimento sustentável, com conhecimento de políticas públicas e 

processos de sua elaboração e monitorização; 

▪ Experiência comprovada de trabalho com Organizações da Sociedade Civil 

▪ Experiência comprovada de domínio e conhecimento sobre as principais narrativas do 

país (ao nível da economia, ambiente, política, Sociedade Civil, desenvolvimento local, 

etc.) 

▪  Experiência comprovada de domínio e conhecimento sobre o trabalho, as abordagens, 

os desafios, os constrangimentos e as perspetivas das OSC na Guiné-Bissau.   

 
 
3.3. Outras competências  

▪ Bom domínio de Português falado e escrito;  

▪ Capacidade de redação e de síntese;  

▪ Fluência em Crioulo é uma vantagem;  

▪ Autonomia e dinamismo para operacionalização de todos os procedimentos necessários 

para o estudo a realizar;  

▪ Disponibilidade para deslocação ao interior do país.  
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4. OUTRAS INFORMAÇÕES 

4.1. Duração  

Estima-se que esta consultoria tenha a duração de 65 dias de trabalho. Com início em agosto de 

2021 e término em abril de 2022.  

 

O cronograma será desenhado conjuntamente com a equipa do Eixo de Conhecimento, 

Comunicação e Parcerias da Ação Ianda Guiné! Djuntu, a partir da efetivação do contrato em 

agosto de 2021.  

 

4.2 Cronograma de execução previsto para o desenvolvimento do trabalho  

 

▪ 2021 

Junho: Lançamento do concurso público para receção de candidaturas e  recrutamento 

da consultoria. 

Julho: Análise e seleção da consultoria e elaboração do contrato. 

Agosto, setembro, outubro: Revisão do desenho do cronograma de atividades e 

metodologia; levantamento do estado da arte, entrevistas, aproximação com os dados 

do campo. 

Novembro: Entrega da primeria versão do Estudo (primeira semana do mês); 

encaminhamento para análise e feedback da ação IG! Djuntu; entrega de proposta 

revista, incluindo as observações e comentários propostos (terceira semana do mês). 

Dezembro: Entrega do relatório final (primeira semana do mês); revisão global do 

documento pela ação IG! Djuntu (segunda semana do mês). 

▪ 2022 

Janeiro e fevereiro: últimos ajustes; edição e publicação do Estudo. 

Março: Apresentação publica do estudo na capital Bissau. 

              Abril: Apresentação pública do Estudo nas regiões   
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4.3. Candidatura e processo de seleção 

Os (As) interessados(as) devem enviar as suas propostas técnicas e financeiras, incluindo:  

▪ Proposta técnica, composta por metodologia, cronograma detalhado por atividades e 

dias; 

▪ Curriculum Vitae, onde deve estar detalhado o posto e funções específicas da 

experiência relacionada com a temática da consultoria; 

▪ Proposta financeira, incluindo todas as despesas em que o(a) consultor(a) possa 

incorrer, incluindo despesas de deslocação e perdiem. A proposta financeira deve incluir 

os impostos em vigor na Guiné-Bissau. Para efeitos de pagamento final, o(a) consultor(a) 

deverá apresentar uma fatura completa com todos os dados fiscais ou qualquer outro 

documento de idêntica validade no seu país. 

 

As candidaturas devem ser enviadas até ao dia 12/07/2021 para o seguinte endereço eletrónico: 

candidaturas.djuntu@gb.imvf.org com o assunto “Estudo 2: Políticas públicas na Guiné-Bissau”. 

 

4.4. Formas de pagamento da consultoria 

As faturações dos serviços serão realizadas da seguinte forma:  

- 1ª tranche: 30% do custo total após assinatura do contrato;  

 - 2ª tranche: 30% após a entrega e validação do 1º draft do estudo/diagnóstico; 

 - 3ª tranche: 30% após a validação final do estudo/diagnóstico.  

 - Última tranche: 10% depois do lançamento público do estudo 

Os pagamentos destes serviços serão feitos por via bancária, mediante a apresentação do 

produto estipulado e recibo de pagamento conforme acordado.  Os descontos relativos aos 

impostos legalmente declarados pelo Estado para este tipo de contrato de trabalho serão tidos 

em conta nos pagamentos a serem efetuados.  

 

4.5. Valor do contrato  

O valor máximo que pode ser pago por este Estudo é de 15.000 € (quinze mil euros). 

 

4.6 Tipo de contrato 

Contrato de prestação de serviço de consultoria.  

 

mailto:candidaturas.djuntu@gb.imvf.org

