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TERMOS DE REFERÊNCIA –  Formação em Liderança e Gestão de Equipas 

Ref: RHL11 

Função: Formador  

Área específica: Formação de Recursos Humanos  

Liderança e Gestão de Equipas  

                 

Duração da Formação: 20h  

Contexto: Em 2009 a Plataforma Portuguesa das ONG celebrou com o IPAD um Contrato-Programa 

visando reforçar as capacidades técnicas e operacionais das ONGD portuguesas e simultaneamente 

promover as temáticas da Cooperação para o Desenvolvimento junto da opinião pública.  

O fortalecimento institucional das ONGD passa necessariamente pela consolidação do seu Know-how 

relativamente a planificação, gestão e avaliação de estratégias e projectos ligados às áreas de actuação 

das ONGD (educação para o desenvolvimento, cooperação para o desenvolvimento, ajuda humanitária e 

de emergência).  

Nesse sentido, foi estabelecido, no âmbito do contrato-programa, um plano de oferta formativa resultante 

de um processo de identificação das necessidades formativas das ONGD incidindo quer ao nível da 

gestão interna e gestão de projectos, quer ao nível dos diversos domínios ligados às áreas de 

intervenção das ONGD (e outras organizações da sociedade civil).  

As ONGD portuguesas debatem-se, por factores que têm a ver com a sua evolução histórica, com 

problemas de estabilidade de organização interna e estabilidade dos seus recursos humanos, o 

que influencia negativamente a sua capacidade de elaboração e execução de projectos. O desafio da 

liderança das ONGD portuguesas está intrinsecamente ligado à insuficiente disponibilidade de recursos 

humanos e financeiros mas também à ausência de uma liderança estratégica que integre o team building, 

as relações interpessoais e a técnicas de negociação e gestão de conflitos.  

Reconhecendo a importância da liderança para o sucesso das organizações da sociedade civil, pretende-

se com esta formação contribuir para o desenvolvimento de competências chave ao nível dos líderes e 

gestores de equipa. Neste sentido, revela-se fundamental reflectir, também, sobre a forma como estas 

influem na motivação das equipas e na sua capacidade colectiva.  

Objectivo geral da Posição: Prestar apoio pedagógico-didáctico enquanto formador à Plataforma 

Portuguesa das ONGD.  

Funções e Responsabilidades: Participação do formador na preparação, desenvolvimento e 

acompanhamento do processo formativo, designadamente: 

 Preparar, planear e ministrar a formação em Liderança e Gestão de Equipas e respectivos 

módulos e sessões;  

 Elaborar de um manual didáctico resultante da formação;  

 Participar em reuniões de preparação da formação;  
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 Participar na análise, reflexão e validação das técnicas e métodos de formação. 

 Elaboração de uma ficha temática alusiva ao tema “Liderança e Gestão de Equipas”   

 

 

Perfil do Formador:  

 Experiência na área da formação e CAP; 

 Experiência de trabalho no contexto das ONGD; 

 Experiência e domínio em elaboração de candidaturas; 

 Domínio, teórico e prático, de todo o enquadramento normativo em que se baseiam as linhas de 

co-financiamento do IPAD e da Comissão Europeia 

 

Processo de selecção:  

O Envio de candidaturas deve incluir:  

 CV; 

 CAP; 

 Proposta de formação em “Liderança e Gestão de Equipas”. 

As candidaturas deverão enviadas até ao dia 15 de Junho de 2011 para rita.silva@plataformaongd.pt 

indicando no Assunto: Bolsa de Formadores RHL11 

Findo este prazo apenas os candidatos seleccionados serão contactados pelo secretariado da Plataforma 

Portuguesa das ONGD.  
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