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TERMOS DE REFERÊNCIA 

   FUNÇÃO  

UM GESTOR DE EMPRESA PARA APOIO ÀS EMPRESA CEDAVES E PIU PIU AWARA , Ação Ianda Guiné! 
Galinhas, Implementada por Mani Tese, Asas de Socorro, IMVF e UNITO, um programa da União 
Europeia. 

   DATA-LIMITE PARA RECEÇÃO DE CANDIDATURAS  

30 de junho de 2021  

   DATA PREVISTA DE INÍCIO DE FUNÇÕES  

setembro 2021   

   DATA DE LANÇAMENTO DO CONCURSO  

04 de junho de 2021   

   ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO  

 
1. INFORMAÇÕES DE BASE 

1.1. Contexto da Ação Ianda Guiné! Galinhas 
 

A ação proposta visa aumentar os rendimentos dos atores da fileira avícola, em particular dos 

produtores. O projeto dá continuidade aos projetos financiados pela União Europeia no âmbito do 

programa AINDA, designadamente: “Nó pui asas pa disinvolvimentu - Promoção da fileira avícola na 

Guiné-Bissau” e “Nô fia na crias - Sistema Integrado Cooperativo e Comunitário de Produção Avícola, 

Caprina e Derivados para a Região de Cacheu”. Os dois projetos tinham como objetivo contribuir para 

a segurança alimentar e nutricional nas regiões alvo da Guiné-Bissau, através do fornecimento de 

alimentos de fonte animal (frangos e ovos). A conceção do presente projeto é o resultado de um 

trabalho de análise e reflexão abrangendo a ONG Mani Tese, a ONG ASAS de SOCORRO, o IMVF e a 

UNITO, capitalizando as sinergias estratégicas que foram sendo fortalecidas ao longo do tempo através 

de colaborações no quadro de diversos projetos. 

 

As principais estratégias aqui elencadas foram partilhadas e subscritas pelas autoridades locais no país 

de implementação, nomeadamente pela Direção Geral da Pecuária, pertencente ao Ministério de 

Agricultura da Guiné-Bissau, com a qual se realizou um intercâmbio construtivo através de visitas, 

reuniões e workshops conjuntos no sentido de desenvolver uma estratégia eficaz para o sucesso da 

avicultura e o desenvolvimento do setor agropecuário no país. 

 

Ação Ianda Guiné! Galinhas, tem como: 

Objetivo geral: Aumentar os rendimentos dos atores da fileira avícola, com enfoque nos produtores. 

Objetivo específico: Reforçar a viabilidade económica e a criação de valor nos elos da fileira avícola. 
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No âmbito da “Ação”/projeto estão previstas intervenções na fileira a vários níveis, intervenções estas 

que passam pelo reforço institucional de alguns atores da fileira, bem como a criação de novos atores 

considerados de elevada relevância para o setor e inexistentes neste momento. 

 

Ação Ianda Guiné! Galinhas, dividiu os produtos em 3 (três): 

1. Os insumos essenciais da fileira estão acessíveis em quantidade e qualidade;  

2. Número de micro, pequenas e médias empresas da fileira aumentam de forma sustentável; 

3. Rede organizada de atores fornece de forma sustentada os serviços necessários à fileira. 

 

Possui as seguintes atividades: 

1.1. Reforço das competências técnicas e organizacionais das empresas sociais CEDAVES SARL e PIU 

PIU AWARA SARL e dos atores da fileira  

1.2. Apoio às empresas para melhoria da fileira avícola 

1.3. Estudos e investigação para melhoria do sistema empresarial de âmbito avícola 

1.4. Formação em avicultura aos técnicos da DGP 

1.5 Vigilância sanitária  

2.1. Programa avicultura familiar (PAF) 

2.2. Atividades avícolas de micro, pequenas e médias empresas  

2.3. Intercâmbios e feiras nacionais e internacionais  

2.4. Formação de criadores e empreendedores em avicultura  

2.5. Sistema de monitorização informático para a recolha de dados de produção  

3.1. Criação serviços descentralizados através de farmácias comunitárias 

3.2. Reforço UPCA e Associação para veterinários 

 

O  GESTOR DE EMPRESA para apoiar às empresas CEDAVES e PIU PIU AWARA, estará sob a supervisão 

e controlo dos Diretores, apoiará no reforço da gestão da empresa, especificamente na gestão 

administrativa-financeira, recursos humanos e marketing, para uma melhor qualidade e eficácia das 

Empresas. Ficará diretamente ligado às duas Empresas com realizações/execuções de trabalhos na 

sede das respetivas Empresas. 

 

2. DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 
 

 Apoiar na organização e gestão da empresa; 
 Apoiar na organização da contabilidade de acordo com orientação dos Diretores; 
 Apoiar na elaboração do plano de negócios de curto, medio e longo prazo; 
 Sistematizar a documentação referentes à contabilidade da empresa e impostos fiscais; 
 Apoiar na execução e controle de planilhas e relatórios de contabilidade; 

 Orientar na organização do balanço contábil mensal, trimestral e semestral das Empresas; 
 Rever o organigrama e as tarefas do pessoal da empresa. 

 Apoiar na divulgação dos produtos das Empresa; 
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 Criar plano de trabalho para as Empresas;  

 
2.1 Tarefas e Responsabilidades do GESTOR de apoio às empresas CEDAVES e PIU 

PIU AWARA da Ação Ianda Guiné! Galinhas 
 

 Garantir qualidade das atividades da sua responsabilidade e documentos afeto às Empresas; 

 Auxiliar na apuração dos impostos; 
 Acompanhar saldos orçamentários para autorização de realização de despesas; 
 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 
 Participar da elaboração de balancetes e balanços, aplicando normas contábeis; 
 Verificar se as transações estão registradas no relatório diário correto, no livro-razão de fornecedores, 

no livro-razão de clientes e no livro-razão geral; 
 Seguimento - classificar e contabilizar as despesas, receitas e movimentação financeira; 
 Organizar e fazer seguimento de lançamento dos dados; 
 Controlar pagamentos; 
 Fazer controlo financeiro; 
 Auxiliar na documentação e arquivamento de todas as operações efetuadas; 
 Controlar revisão das movimentações bancárias; 
 Colaborar na execução dos trabalhos de análise e conciliação de contas; 
 Auxiliar no arquivo de documentos relacionada a contabilidade; 
 Respeitar os princípios e normas estatutárias das Empresas; 

 
2.2 Em relação às atividades transversais, o GESTOR de apoio às empresas CEDAVES 

e PIU PIU AWARA da Ação Ianda Guiné! Galinhas: 
 

 Apoiar na identificação de oportunidades de sinergia com outras Instituições/Empresas, Projetos 

ou Programas, Ações ou Atividades afins às Empresas; 

 Manter a comunicação frequente com o s  Diretores, sobre a execução das atividades        pelas 

quais é diretamente responsável; 

 Propor recomendações para melhorias de ferramentas e metodologia de trabalho nas Empresas se 
for o caso; 

 Assegurar uma cultura de comunicação, partilha e cooperação constante com toda a equipa;  

 
3. PERFIL DO GESTOR DE EMPRESA PARA APOIO ÀS EMPRESA CEDAVES E PIU PIU AWARA 

3.1.  Habilitações e competências 

 Formação Superior em Gestão de Empresa, Contabilidade, ou Economia, ou Finanças; 

 

3.2. Experiência profissional 

 Experiência e conhecimento em gestão de Empresas, pelo menos 5 anos (obrigatório); 

 Experiência de trabalhos com Empresas Avícolas (não é obrigatório); 
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3.3 Outras competências: 

 Conhecimentos em Marketing e Recursos Humanos é uma mais-valia; 

 Bom domínio de Português falado e escrito; 

 Domínio fluente do Crioulo; 

 Elevadas competências de organização e de rigor; 

 Capacidade de análise crítica de problemas e de apresentar soluções sólidas; 

 Forte capacidade para trabalhar em equipa; 

 Autonomia e dinamismo para a execução das atividades pelas que é responsável; 

 Domínio de informática (Word, Excel, PowerPoint, Access e Internet) ao nível de utilizador. 

 Capacidade de observação 

 Alto grau de precisão e atenção aos detalhes 

 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES 

4.1. Local de trabalho e duração do contrato 
 

O local de trabalho será alternado, no escritório/sede das Empresas CEDAVES, em Bissau – Antula e na PIU 

PIU AWARA, em Canchungo. 

A duração do contrato de prestação de serviço será de 3 meses para cada empresa. 

 

4.2. Processo de seleção/ Entrega de documentos 

 A apresentação da candidatura deve conter os seguintes documentos: 

 

 Curriculum Vitae em formato europass; (https://europa.eu/europass/pt/create-europass-cv) 

 Carta de motivação; 

 Identificação de contatos de referência (a disponibilizar na carta de motivação); 

 2 cartas de recomendação (precedentes locais de trabalho) 

 Copia de diplomas 

 

Apenas serão consideradas as candidaturas submetidas ao seguinte endereço eletrónico: 
candidaturagestor@gmail.com 

 
Não serão aceites as candidaturas entregues em qualquer outro formato. 
Os candidatos podem consultar a presente vaga nas instalações de Ianda Guiné! Galinhas, no escritório 

da Mani Tese sito no Bairro Luanda, atrás da TGB, entrada escola Godofredo, segunda rua à direita, 

Bissau, Guiné-Bissau. 

 

 

4.3. Tipo de contrato 

Contrato de prestação de serviço. 


