
 

Demonstrar o amor de Deus, permitindo às pessoas reconstruir as suas comunidades e restaurar as suas vidas 

 
78 Néma complémentaire, Ziguinchor, Sénégal • (+221) 33 991 94 55 • www.shelter.org 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

RESPONSÁVEL DE RELAÇÕES COM OS GOVERNOS 

 

Shelter For Life International (SFL) é uma organização humanitária com mais de 30 anos de experiência 

no campo humanitário internacional. A SFL é especializada na reconstrução de infra-estruturas, 

desenvolvimento agrícola, segurança alimentar, e aplicação de microcrédito. Uma abordagem que 

permanece culturalmente sensível, enfatiza a participação comunitária e utiliza tecnologia apropriada 

como parte integrante de todos os projetos e programas da SFL. A missão da SFL é: Demonstrar o amor 

de Deus, permitindo às pessoas reconstruir as suas comunidades e restaurar as suas vidas.  Para mais 

informações, ver o nosso website www.shelter.org 

A SFL está a implementar um programa de seis anos no Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau (SeGaBi) para 

desenvolver e melhorar as ligações da cadeia de valor necessárias para apoiar uma rede regional 

integrada de comércio de castanhas de caju. O programa proposto terá em conta estes elos em quatro 

componentes do programa: (1) infra-estruturas de mercado, (2) serviços financeiros, (3) acesso ao 

mercado e ligações, e (4) boas práticas agrícolas. O programa "Ligar infra-estruturas, finanças e 

explorações de cajus" irá criar infra-estruturas comerciais sustentáveis, melhorar o acesso a serviços 

financeiros, organizar e formar pequenos agricultores para aumentar a sua capacidade de produção e 

negociação, e reforçar a capacidade dos processadores locais para acrescentar valor às castanhas de 

caju na área de produção de caju na África Ocidental. 

 

RESUMO DO POSTO 

O responsável de Relações com os Governos será responsável pela implementação da componente política 

do projeto LIFFT-Cashew no SEGABI.  O Coordenador de Políticas e Parcerias com Instituições 

Governamentais prestará contas ao Gestor do Projeto LIFFT-Cashew e trabalhará em estreita 

colaboração com outro pessoal de campo. 

Sob a responsabilidade hierárquica, ele/ela será responsável pela definição e implementação da 

estratégia através do desenvolvimento de uma parceria estratégica com instituições governamentais e 

organizações da sociedade civil para maximizar o impacto das atividades do LIFFT-Cashew na SEGABI. 

 

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 Ele/ela será responsável para: 

• Coordenar o desenvolvimento da Estratégia Política e Plano de Acão da componente, em 

conformidade com a visão do projeto LIFFT-Cashew e a estratégia de Cadeia de Valor/Acesso ao 

Mercado; 

• Inventariar as políticas existentes na atual cadeia de valor da castanha de caju, identificar 

objetivos de mudança relevantes e parceiros de implementação para a componente; 

• Envolver os intervenientes no sector do caju, bem como as instituições governamentais 

relevantes, no desenvolvimento de objetivos de mudança relevantes e documentá-los num 

plano estratégico para o desenvolvimento do sector do caju; 

• Apoiar a instituição parceira na implementação e monitorização da Estratégia Política; 

• Gerir a informação política: recolher e atualizar dados, acompanhar as agendas políticas, 

financeiras e nacionais, acompanhar a evolução das posições dos vários atores, em colaboração 

com os chefes das instituições parceiras; 
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• Apoiar e aconselhar as organizações da sociedade civil na implementação das suas ações de 

advocacia: o desenvolvimento de mensagens/argumentos de advocacia, possível participação 

em fóruns e reuniões internacionais; 

• Participar em grupos de trabalho temáticos sobre questões do sector do caju, cultivar e manter 

relações com funcionários-chave das instituições governamentais envolvidas no sector. 

• Apoiar mudanças na política de desenvolvimento do sector da castanha de caju nos três países e 

a nível da CEDEAO. 

• Aconselhar a SFL sobre alterações na legislação governamental que possam influenciar o nosso 

estatuto de conformidade na região. 

Estas funções essenciais não devem ser interpretadas como uma declaração completa de todas as 

funções desempenhadas. Os funcionários serão obrigados a desempenhar outras funções relacionadas 

com o trabalho, conforme necessário. Todas as responsabilidades de trabalho estão sujeitas a ter 

objetivos e/ou metas de desempenho estabelecidos. 

 

EDUCAÇÃO, EXPERIÊNCIA, COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS 

Critérios Obrigatórios: 

• Nível de mestrado em ciências sociais, economia, agronomia ou qualquer outra área 

relacionada. 

• Pelo menos 5 anos de serviço no apoio ao desenvolvimento de uma cadeia de valor agrícola 

seria o ideal; 

• Ter uma boa rede e relações de trabalho com as principais instituições governamentais ativas 

nos sectores agrícolas. 

• Excelente conhecimento do desenvolvimento agrícola   

• Conhecimento das políticas de integração económica na região da CEDEAO; 

• Fortes capacidades interpessoais e de comunicação e a capacidade de trabalhar eficazmente 

com pessoas de diferentes origens 

• Conhecimentos informáticos, com um elevado nível de proficiência na utilização de aplicações 

informáticas padrão (por exemplo, Microsoft Word, Excel e PowerPoint). 

• Apenas cidadãos do Senegal, Gâmbia, e Guiné-Bissau serão considerados para esta posição. 

 

Critérios Preferenciais:  

• É necessária fluência em Inglês 

• Mestrado numa área relacionada 

• Experiência anterior em projetos de desenvolvimento  

• Conhecimento da cadeia de valor do caju 

NB: A posição exigirá viagens regionais. 

Contrato: 

• O contrato inicial será de um ano com um período probatório de três meses e será renovável em 

função do desempenho do candidato. 

• A posição será baseada em Ziguinchor.  

Disponibilidade: Imediata 
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Para se candidatar: 

Por favor envie o seu CV e carta de apresentação para lifftcashewinfo@shelter.org com a linha de 
assunto: "Responsável de Relações com os Governos". As candidaturas devem ser redigidas em 
Inglês. Por favor, inclua o seu nome no título de todos os documentos anexos. No seu currículo, a 
experiência de trabalho deve ser apresentada cronologicamente e deve conter detalhes suficientes 
para permitir à equipa de revisão técnica avaliar as qualificações e experiência. O CV deve incluir o 
nome, número de telefone, e e-mail de pelo menos duas referências que não trabalham para o atual 
empregador do candidato.  
As candidaturas femininas são fortemente encorajadas. 

Prazo de Candidatura: 24 de abril, 2021 
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