
 

                                                                                                                                       Co-financiamento         

                                                                                                                                                                          

 
Termos de Referência 

 
 
Projecto: Campanha Global pela Educação (CGE) – Advocacy pelas Metas de Educação para Todos e Todas (EPT) e o 
ODM 2 – Ensino primário universal até 2015. 
 
Função: Técnico(a)/Perito(a) para pesquisa, análise de dados e redacção de Estudo sobre a Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento (APD) Portuguesa destinada ao sector da Educação / Avaliação do projecto “Campanha Global pela 
Educação”. 
 
 
Data de início: Janeiro de 2011. 
 
Data de conclusão: Outubro de 2011/ Dezembro 2011. 
 
Vencimento/condições contratuais: Vencimento em regime de prestação de serviços a definir em função das 
competências/experiência. 
 
 

 
1) Organizações promotoras 

 
A Campanha Global pela Educação (CGE) parte de uma coligação internacional de organizações da sociedade civil e 
organizações não governamentais, de centros escolares, de sindicatos do mundo educativo e de movimentos sociais 
diversos comprometidos com o direito à educação – a Global Campaign for Education (www.campaignforeducation.org).  
 

A coligação internacional surgiu em 1999, no âmbito do Fórum Mundial sobre Educação em Dakar (2000), tendo como 
principal finalidade sensibilizar o público em geral sobre as desigualdades existentes no mundo no acesso à educação e de 
monitorizar o cumprimento das seis Metas de Educação para Todos e Todas (EPT) e dos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM) respeitantes à educação. 
 
Apesar da Campanha já estar presente no nosso país desde 2003, a CGE apenas se constituiu formalmente como 
coligação portuguesa junto da Global Campaign for Education em 2008. 
 
Actualmente, a coligação portuguesa é constituída pelas seguintes organizações e entidades parceiras: AIDGLOBAL 
(Acção e Integração para o Desenvolvimento Global), Associação Par, CNASTI (Confederação Nacional de Acção sobre o 
Trabalho Infantil), Comité Português para a UNICEF, ESE-IPP (Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do 
Porto), ESE-IPVC (Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo), Fundação Gonçalo da 
Silveira (Coordenação), ISU (Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária) – Núcleo de Viseu e IMVF (Instituto 
Marquês de Valle Flôr). 
  
Conta, ainda, com o apoio de: ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural), ATLAS, Centro Norte 
Sul - Conselho da Europa, FENPROF (Federação Nacional de Professores), Fundação Champagnat, Objectivo 2015- 
Campanha do Milénio das Nações Unidas, Pobreza Zero, Rosto Solidário e UCCLA (União de Cidades Capitais de Língua 
Portuguesa), entre outras colaborações. 
 
Para mais informações visitar: www.educacaoparatodos.org.  

 
 
2) Contexto 

De forma a alcançar os ODM, os Estados doadores signatários da Declaração do Milénio, nos quais se inclui Portugal, 
comprometeram-se a destinar 0,7% do seu Rendimento Nacional Bruto (RNB) à APD, compromisso que foi renovado 
internacionalmente em várias ocasiões. De acordo com dados revelados pela Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE), em 2008, os países desenvolvidos doaram, em média, 0,3% do seu PIB e de 22 
países, apenas cinco (Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Suécia) cumpriram ou superaram a meta de 0,7%. A 
CGE apela a que pelo menos 15% da APD total seja destinada à Educação. 

Em 2007 a APD portuguesa foi de 0,22% do RNB, quando já se deveria ter alcançado os 0,33% em 2006. Nas Grandes 
Opções do Plano para 2009 (Ministério das Finanças e da Administração Pública, Maio 2008) é referido que “deverá ser 
cumprido o objectivo estabelecido no quadro dos compromissos europeus em matéria de APD de 0,45% de forma a atingir 
os 0,51% do RNB em 2010”.  
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Os últimos dados disponibilizados pela OCDE revelam que Portugal diminuiu, em 2009, a sua APD em 15,7%. Verificou-se 
um decréscimo de 620 milhões de dólares de APD em 2008, correspondentes a 0,27% do RNB, para 507 milhões de 
dólares, significando apenas 0,24% do RNB.  
 
Em 2007, apenas 1,3% do grosso da APD foi destinado à Educação Básica, quando o valor de referência a atingir deveria 
ser de pelo menos 8%. No Programa Piloto para a Cooperação Portuguesa estão previstos os valores de 3% em 2009 e 
6% em 2012 para a Educação Básica. 
 

3) Funções 

A CGE tem desenvolvido esforços de monitorização da contribuição de Portugal para se atingirem os compromissos 
políticos em relação às Metas de EPT e ao ODM 2 – alcançar o ensino primário universal até 2015. O trabalho de pesquisa 
e de análise sobre a APD Portuguesa no Sector da Educação será um reforço a essa monitorização e permitirá à CGE 
apresentar evidências e recomendações no sentido de estimular e de enriquecer o debate político sobre a eficácia da APD 
analisada. 

 

Deverão ser recolhidos, para análise, os seguintes dados existentes respeitantes ao período em estudo (2000-2010): 

• Total anual de APD Portuguesa Bilateral e Multilateral; 

• Total anual de APD Portuguesa Bilateral destinada ao Sector da Educação; 

• Descriminação da distribuição da APD Portuguesa Bilateral destinada ao Sector da Educação; 

• Taxa de frequência de alunos no ensino primário nos países beneficiários da Cooperação Portuguesa (indicador 
das actividades previstas no Programa Piloto da Cooperação). 

 

Adicionalmente, a pesquisa deverá incidir sobre: 

• Prioridades na área da Educação dos países beneficiários da Cooperação Portuguesa; 

• Avaliação e recomendações realizadas pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) sobre a Cooperação 
Portuguesa na área da Educação durante o período em estudo; 

• Exemplos de boas práticas internacionais na área da Cooperação para o Desenvolvimento/APD no Sector da 
Educação. 

 

As funções incluem a elaboração, em separado, de um Relatório de Avaliação do Projecto “Campanha Global pela 
Educação (CGE) – Advocacy pelas Metas de Educação para Todos e Todas (EPT) e o ODM 2 – Ensino primário universal 
até 2015” em relação às actividades e resultados previstos para 2010 e 2011 – que deverá ser finalizado em Dezembro de 
2011 e apresentado ao Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) em Janeiro de 2012. 

O Secretariado da CGE prestará o apoio necessário durante a elaboração do Estudo, através da disponibilização de 
documentação útil, e do Relatório da Avaliação do Projecto, facultando as fontes de verificação dos indicadores estipulados 
para a quantificação e/ou qualificação dos resultados. 

 

4) Publicação do Estudo 

O Estudo será apresentado em duas sessões públicas (Lisboa e Porto), no final do ano de 2011, destinadas a 
representantes políticos das áreas da Educação e do Desenvolvimento, membros do Parlamento, representantes dos 
países receptores da APD Portuguesa, organizações da sociedade civil portuguesa e dos PALOP/Timor-Leste, membros 
da CGE (nacional e internacional) e a todas as entidades/instituições e indivíduos interessados no debate sobre a matéria. 

O Estudo será publicado em versão portuguesa e disponibilizado em formato digital no sítio da Internet da CGE.  

A realização e apresentação do Estudo faz parte das actividades previstas no projecto da CGE co-financiado pelo Instituto 
Português para o Desenvolvimento (IPAD) e enquadra-se no objectivo da Estratégia Nacional de Educação para o 
Desenvolvimento (ENED) de se “promover actividades de sensibilização e de influência política implicando a concertação 
de actores” (objectivo 4) e nas medidas 4.6 e 4.7: “promoção de acções de influência política que fomentem as 
capacidades e competências de concertação de actores” e “acções de influência política no quadro da ED concebidas, 
executadas e avaliadas por conjuntos de actores diversos com a experiência registada”. 
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5) Formação Académica 

O(a) candidato(a) deve ter formação académica superior, preferencialmente na área do Desenvolvimento. O grau de 
Mestrado e/ou experiência de trabalhos anteriores nesta área será considerado uma mais-valia. 

 

6) Experiência e competências profissionais 

Além da formação académica, o(a) candidato(a) deverá ter experiência e conhecimentos específicos nas seguintes áreas: 

• Experiência de trabalho de pesquisa, análise de dados e redacção de conclusões e recomendações; 

• Conhecimentos sobre políticas e instituições internacionais de apoio ao desenvolvimento e sobre os mecanismos 
de Ajuda Pública ao Desenvolvimento; 

• Conhecimentos sobre o sector da Educação que permitam a análise de contextos educativos, o posicionamento 
crítico e a formulação de propostas que permitam atingir os objectivos estabelecidos pelo Estudo. 

• Conhecimentos de metodologias de avaliação de projectos e experiência de aplicação de respectivos 
instrumentos. 

  

7) Plano de Trabalho 

O(a) candidato(a) apresentará a sua proposta de plano e metodologia de trabalho para ser discutida e aprovada em 
conjunto com o Secretariado da CGE em momento posterior à entrevista de selecção. 

 

8) Processo de selecção 

Os(as) candidatos(as) interessados(as) deverão enviar, até ao dia 10 de Dezembro de 2010, Curriculum Vitae 
acompanhado de carta de motivação com a referência IPAD/CGE, para a seguinte morada ou endereço de correio 
electrónico: 
 
Morada: Fundação Gonçalo da Silveira, Estrada da Torre nº 26, 1750-296 Lisboa 
E-mail: info@educacaoparatodos.org C/c: mariana.hancock@fgs.org.pt  
 
As entrevistas realizar-se-ão nos dias 13 e 14 de Dezembro.  
 
Apenas os(as) candidatos(as) seleccionados(as) para entrevista serão contactados(as). 
 
 
 
 

 

 


