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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA RECRUTAMENTO 
 

Designação do Posto: GESTOR DE PROJETO “FOODWAVE” 
Localização do Posto: em Lisboa, nas instalações da Rede DLBC Lisboa. 
Tempo de Duração do Posto: 12 meses, renovável até 24 meses. Com início previsto a 1 de julho de 2021. 
Horário de trabalho: 35 horas semanais. 
Relações Hierárquicas: Reporte direto à Diretora Geral da Rede DLBC Lisboa. 

 
Requisitos: 

● Formação superior em área relevante para o exercício da função; 
● Com experiência profissional, de pelo menos 2 anos, em gestão de projetos internacionais, com preferência 

nas áreas do desenvolvimento local de base comunitária, alimentação, alterações climáticas e comunicação; 
● Experiência em planeamento, gestão operacional e logística, organização e dinamização de eventos; 
● Experiência em procedimentos de contratação pública; 
● Domínio na dinamização do ciclo de vida de projeto e da participação de populações e organizações locais; 
● Domínio de ferramentas de gestão de projeto, monitorização e avaliação; 
● Domínio de técnicas de apresentação oral e escrita; 
● Boa fluência em língua inglesa e portuguesa (oral e escrita) e desejavelmente italiana. 

 
Competências pessoais e sociais: 

● Autonomia, responsabilidade e proatividade; 
● Boa capacidade de gestão e organização de várias tarefas/atividades; 
● Dinamismo, agilidade, criatividade e capacidade de adaptação a novas situações; 
● Versatilidade e organização; 
● Competência para a gestão de prioridades e de emergências; 
● Competência para o trabalho em equipas multidisciplinares; 
● Assertividade na comunicação; 
● Aptidão para gerir e/ou mediar conflitos; 
● Empatia e boa capacidade de relacionamento interpessoal e institucional; 
● Forte foco na estratégia de intervenção da “comunidade Rede DLBC Lisboa”. 

 
Descrição de Posto | Responsabilidades: 
1. Garantir a implementação do projeto “Foodwave” da Rede DLBC Lisboa. 

● Participar em todas as reuniões com o promotor e de consórcio, em articulação permanente com a Diretora 
Geral; 

● Assegurar as operações logísticas necessárias à implementação do projeto; 
● Assegurar a instrução dos procedimentos de contratação públicas necessários, junto da Diretora Geral, para 

a implementação do projeto, no respeito integral pelo Plano de atividades, orçamento e regras aprovadas 
pela Rede DLBC Lisboa e contratualizadas com o Consórcio FoodWave; 

● Assegurar a comunicação com todos os parceiros locais e internacionais do projeto; 
● Articular com a Diretora Geral e a coordenação do Consórcio, a execução operacional e financeira das 

atividades do projeto (fóruns de participação e iniciativas de envolvimento com jovens, escolas de verão, 
ações de rua, rede de influenciadores europeus, campanha de comunicação digital pan-europeia); 

● Apoiar todas as atividades desenvolvidas pelo consórcio internacional, que não são geridas diretamente pela 
Rede DLBC Lisboa, e dinamizá-las no contexto local ou nacional; 

● Acompanhar os planos de atividades e orçamentos do projeto, assim como elaborar relatórios de execução 
operacional e financeira. 

 
2. Dinamizar, facilitar e divulgar as atividades do projeto “Foodwave”. 

● Realizar duas Escolas de Verão nas áreas temáticas da Alimentação, Alterações Climáticas e Juventude, em 
conjunto com atores relevantes; 
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● Realizar duas ações de atividades de rua nas áreas temáticas da Alimentação, Alterações Climáticas e 
Juventude em conjunto com atores relevantes; 

● Promover as relações entre jovens e atores territoriais para a construção de intervenções de base 
comunitária nas temáticas da alimentação e alterações climáticas; 

● Promover as relações entre as organizações residentes nos Centros de Recursos DLBC, com financiamento 
DLBC e demais associados, nas temáticas da alimentação, alterações climáticas e envolvimento da juventude; 

● Promover a criação de grupos de trabalho, entre os associados da Rede, para a advocacia da sustentabilidade 
do sistema alimentar. 

 
3. Dinamizar e promover conteúdos e eventos de educação formal, não formal e informal para os associados 
da Rede DLBC Lisboa 

● Compilar e promover a partilha de recursos didáticos, iniciativas e boas práticas; 
● Apoiar as relações entre jovens e atores territoriais para a construção de recursos pedagógicos nas temáticas 

da alimentação e alterações climáticas; 
● Trabalhar sinergias com projetos com outros financiamentos que intervenham nas áreas temáticas e que 

potenciem a advocacia para os valores do projeto. 

 
4. Contribuir para a comunicação interna e externa do projeto FoodWave a nível local, nacional e 
internacional, enquadrados na comunicação institucional da Rede DLBC Lisboa. 

● Promover a advocacia para uma agenda temática nas áreas da alimentação, alterações climáticas e 
juventude em Lisboa; 

● Implementar a identidade visual do projeto FoodWave e de mensagens coerentes à linha de comunicação 
do consórcio, adequando-as à estratégia de comunicação da Rede DLBC Lisboa; 

● Gerir as ações e canais de comunicação específicos do projeto, enquadrados no Plano de Comunicação da 
Rede DLBC Lisboa; 

● Promover a criação da Rede de Influenciadores com jovens que possam tornar-se embaixadores do projeto; 
● Assegurar a comunicação das campanhas promocionais do projeto FoodWave; 
● Promover eventos de partilha e advocacia em prol de um sistema alimentar mais justo e sustentável até 

2030. 


