
            

 

Encarregado(a) de missão Acompanhamento e Avaliação, baseado 
em Lisboa (GAT / Coalition PLUS) 

 

Introdução 
A Coalition PLUS é uma coligação internacional de organizações nacionais independentes na 
área do VIH e SIDA oriundas de 15 países: Bolívia, Burkina Faso, Burundi, Canadá (Quebeque), 
Congo, Equador, França, Mali, Maurícia, Marrocos, Portugal, Reunião, Roménia, Senegal e 
Suíça. 
A língua de trabalho da Coalition PLUS é o francês e a estratégia em relação à SIDA baseia-se 
na mobilização das comunidades que vivem ou estão mais vulneráveis ao VIH. 
A Coalition PLUS é o espaço através do qual as organizações membro conduzem o seu 
trabalho internacional, mais especificamente na área do advocacy, da investigação, do apoio 
técnico e da angariação de fundos. O secretariado central está baseado em França, na sede 
da organização membro francesa, AIDES, e é composto por 5 direções, empregando cerca de 
25 pessoas. O secretariado tem também escritório na Suíça, Bélgica e Senegal. 
O GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos, fundado em 2003 em Lisboa, Portugal, é o 
membro Português da Coalition PLUS. O GAT é uma estrutura de adesão individual e de 
cooperação entre pessoas de diferentes comunidades infetadas e afetadas pelo VIH. É uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que tem como princípios: 

• Ser independente da indústria, dos poderes públicos, de organizações de profissionais 
de saúde e partidos políticos, recebendo donativos incondicionais. 

• Democrático, transparente e acessível aos membros e pessoas que vivem com VIH. 

• Defender a diversidade em relação à religião, ao género, à orientação sexual, ao 
consumo de substâncias e aos estilos de vida. 

• Colaborar de forma complementar com outras organizações. 

O GAT é um ator de transformação social em Portugal, nomeadamente através do rastreio e 
prevenção dirigidas às populações mais vulneráveis à epidemia, defesa dos direitos das 
pessoas que vivem com VIH, acesso ao tratamento para o VIH e hepatites virais, formação dos 
profissionais de saúde e investigação comunitárias. 
A direção de Recherche Communautaire, em colaboração com a Direction Renforcements de 
Capacités et Financements Intitutionnels e a Direction des Partenariats et de la Capitalisation 
asseguram a criação do polo Acompanhamento/Avaliação. A direção Recherche 
Communautaire é composta por outros 2 polos dedicados especificamente à pesquisa 
comunitária, integrando responsáveis, encarregados(as) de missão e bioestatísticos(as). 
Enquanto parceiro da Coalition PLUS, o GAT pretende preencher este posto na sua sede e 
visa estruturar e reforçar as atividades de Acompanhamento/Avaliação no seio da Coalition 
PUS. 

Para saber mais: www.coalitionplus.org / www.gatportugal.org/ 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.coalitionplus.org%2F&h=AT02fAV6OBu7UFcKs0fD3CIXzv-pErwAAnZb3mCdFU7Iosg7CliRsNHlGMjSN6yAfhBPBpZ4meJF7RMdK-69llDvKw9uYs8Q5N8ksz4NUjiIR3N7Zvdo6AG0m4mFV8W2bLOrU6WHxV_yzQnskQwWDUnGqWj5AaVyW2qD
http://www.gatportugal.org/


DESCRIÇÃO DO CARGO 
O(A) encarregado(a) de missão Acompanhamento e Avaliação, baseado em Lisboa, é 
responsável pela implementação do plano de ação Acompanhamento/Avaliação da Coalition 
PLUS no sentido de melhorar a resposta ao VIH e às hepatites virais. 
As grandes linhas orientadoras deste cargo são resumidas em 3 objetivos abaixo descritos: 

1. Ter um conhecimento detalhado das ferramentas de Acompanhamento/Avaliação 
entre os membros e parceiros da Coalition PLUS, bem como os desafios em torno 
destas ferramentas em relação às entidades financiadoras.  

2. Fomentar e dinamizar a temática de Acompanhamento/Avaliação com os membros e 
parceiros da Coalition PLUS a fim de identificar pistas de melhoria das ferramentas. 

3. Participar no desenvolvimento e implementação de ferramentas e indicadores que 
respondam e respeitem a abordagem comunitária promovida pela Coalition PLUS, 
permitindo valorizar a luta contra a SIDA e a abordagem comunitária da atividade da 
Coalition PLUS. 

O(a) encarregado(a) de missão Acompanhamento/Avaliação, em colaboração com a direção 
do GAT e o Polo Acompanhamento/Avaliação da Coalition PLUS realizará autoavaliações, 
bem como avaliações internas. Adicionalmente, o encarregado ocupar-se-á da coordenação 
de um projeto de melhoria do impacto da contribuição comunitária no acesso ao 
acompanhamento no cuidado das populações-chave (projeto Cascades) – ver anexo 1 -, 
financiado pela Expertise-France e que incidirá sobre uma melhor tomada em consideração 
da cascata comunitária no seio das três associações-membro da Coalition PLUS. 

 
MISSÕES DO(A) ENCARREGADO(A) DE MISSÃO ACOMPANHAMENTO/AVALIACÃO 
No âmbito das atividades do polo e da direção: 

• Trabalhar com os militantes do Secretariado, das Plataformas, das associações-
membro e com os parceiros sobre a evolução das ferramentas de acompanhamento 
da atividade; 

• Apoiar a avaliação continua das ações, acompanhamento e indicadores de atividade 
dos membros, plataformas e do secretariado da Coalition PLUS; 

• Ser capaz de acompanhar a implementação de projetos de saúde comunitária 
(posicionando-se como perito de Acompanhamento/Avaliação aquando da criação de 
novos projetos); 

• Responder às necessidades pontuais de Acompanhamento/Avaliação das associações-
membro e parceiros (elaboração de diagnostico, implementação de políticas de 
qualidade de ações de prevenção e acompanhamento); 

• Fomentar encontros com os responsáveis dos diversos polos 
Acompanhamento/Avaliação das associações-membro da Coalition PLUS; 

• Apoiar a modelação de práticas (escrever guias, referenciais, etc); 

• Modelar e acompanhar a implementação prática das experiências resultantes da 
pesquisa e da experimentação; 

• Participar na elaboração, implementação, desenvolvimento e avaliação da estratégia 
de Laboratório internacional de pesquisa comunitária. 

No âmbito da coordenação do projeto Cascades: 
• Assegurar a implementação deste projeto, nomeadamente a revisão de literatura, 

pesquisa de atividades inovadoras, formação de avaliadores(as) do projeto, etc. 



• Seguir e acompanhar o bom desenvolvimento das atividades do projeto; 

• Coordenar o trabalho dos avaliadores(as) do projeto; 

• Implementar e dinamizar as instâncias do projeto: conselho consultivo e comissão 
executiva internacional; 

• Implementar e participar nas diferentes missões de auto e interavaliação e de 
formação do projeto; 

• Assegurar, em ligação com a direção Partenariats et Capitalisation, a capitalização do 
projeto (redação de documentos de capitalização, submeter resumos de conferências, 
simpósios, etc); 

• Assegurar, em ligação com a direção Administrativa e Financeira e com os 
financiadores, e o acompanhamento orçamental do projeto. 

 

TERMOS E CONDICÕES DO CARGO 
 

1. Dependência hierárquica e funcional 

Assalariado dependente da direção da Associação empregadora e exercendo funções na 
sede do GAT; 
A nível da Coalition PLUS, está colocado hierarquicamente sob responsabilidade da 
direção Recherche Communautaire e sob supervisão do(a) responsável do polo 
Acompanhamento/Avaliação; 
Trabalhará em colaboração estreita com a direção Partenariats et Capitalisation e ser-lhe-
á pedido que interaja regularmente com os outros membros da equipa internacional de 
investigação comunitária da Coalition PLUS. 
 
2. Obrigações profissionais 

Dever de reserva e de confidencialidade e de respeito pela ética da Coalition PLUS e do 
GAT; 
Participação nas reuniões de assalariados(as); 
Participação nos eventos da direção DAFVA que lhe sejam propostos; 
Representar o GAT e a Coalition PLUS junto de parceiros internos ou externos. 
 
3. Perfil do candidato 

Elementos indispensáveis 

• Atitude e envolvimento ativista, vontade de agir por uma mudança social; 

• Francês e inglês fluentes; 

• Experiência de pelo menos 2 anos na área da saúde publica; 

• Master em saúde publica ou avaliação em saúde ou epidemiologia ou sociologia 
ou psicologia da saúde ou Ciências Políticas (ou outra disciplina relacionada com a 
saúde publica e/ou avaliação de saúde); 

• Experiência de pelo menos 1 ano em coordenação e gestão de projetos de saúde; 

• Experiência em autoavaliação ou avaliação interna; 

• Experiência na utilização dos programas de inquéritos, de tratamentos e de 
programação; 



• Savoir faire: ter capacidade de formular inquéritos, analisar e interpretar dados 
quantitativos e/ou qualitativos e de indicadores; 

• Rigor, método e capacidade de trabalho; 

• Capacidade de utilizar ferramentas informáticas (Office), bem como os programas 
específicos na área do reporting e da análise de dados; 

• Redigir artigos científicos em inglês; 

• Apresentar resultados nas conferências científicas nacionais e internacionais; 

• Trabalhar em diferentes projetos e atividades de investigação simultaneamente; 

• Trabalhar em equipa e ter autonomia, sabendo priorizar as tarefas; 

• Gosto pelo trabalho de equipa e transversalidade; 

• Saber estar: seguro(a), dinâmico(a), proactivo(a), saber resolver problemas, 
determinado(a) a produzir resultados, facilidade na relação com os outros atores 
do meio Pesquisa e Acompanhamento/Avaliação, grande capacidade de adaptação 
a diferentes projetos e contextos culturais, capacidade de trabalhar sobre diversos 
dossiers em equipa ou de forma autónoma, sabendo priorizar as tarefas. 
 

Elementos fortemente desejados 

• Domínio de uma língua do projeto Cascades: árabe, romeno ou bambara, ou de 
outra língua de trabalho da Coalition PLUS (espanhol, etc.); 

• Experiência de trabalho à distância; 

• Experiência de pelo menos 1 ano na área do VIH e/ou das hepatites virais; 

• Experiência de trabalho em equipa, no estrangeiro, de pelo menos 1 ano, sobre 
projetos com múltiplos parceiros; 

• Experiência de vida associativa. 

 
 

4. Condições de exercício do cargo 
 
Zona de intervenção geográfica: internacional; 
 
Local principal de trabalho: sede do GAT, em Lisboa; 
 
Mobilidade geográfica: cerca de 8 missões no estrangeiro por ano, não excedendo por 
regra os 10 dias; 
 
Salário: em função da experiência, de acordo com a grelha salarial do GAT; 
 
Tipo de contrato: a tempo inteiro, com subsídio de refeição e regalias laborais previstas 
na lei; 
 
Período de experiência: 6 meses. 
 

 
5. Processo de candidatura 

 



Os candidatos enviarão para recrutement-recherche@coalitionplus.org com CC 
ricardo.fernandes@gatportugal.org: 

• Curriculum Vitae; 

• Carta de motivação; 

• Lista de publicações científicas e/ou de documentos de capitalização (se 
aplicável). 

 

A data limite para o envio de candidaturas é no dia 16 de outubro de 2020. 
 
A Coalition PLUS e o GAT pretendem fechar o processo logo que possível. 
 
As candidaturas de pessoas que vivem com VIH e/ou hepatite C, ou pertencentes às 
comunidades mais afetadas, são fortemente encorajadas. 

 

mailto:recrutement-recherche@coalitionplus.org
mailto:ricardo.fernandes@gatportugal.org

