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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA RECRUTAMENTO 
 

Designação do Posto: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO - Moeda Local Complementar DLBC 

Localização do Posto: em Lisboa, nas Instalações da Rede DLBC Lisboa. 
Tempo de Duração do Posto: 12 meses, renovável. 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. Coordena a equipa do seu 
Departamento, considerando a melhor concretização dos objetivos específicos e gerais da Rede DLBC Lisboa. 

 

Requisitos: 

• Formação superior relevante para a função e área de intervenção específica; 
• Com experiência profissional superior a 5 anos em funções equiparadas; 
• Com experiência profissional superior a 5 anos na área de intervenção específica; 
• Conhecimento ao nível da gestão de equipas multidisciplinares com trabalho de base comunitária; 
• Com experiência profissional ou pessoal em organização do terceiro setor ou Administração Pública; 
• Preferencialmente, com experiência em redes, entidades e/ou plataformas internacionais; 
• Com experiência ao nível do planeamento e gestão na área de intervenção específica; 
• Implementar ferramentas de monitorização das diferentes atividades de gestão da sua equipa; 
• Experiência em planeamento, comunicação, organização e participação em eventos institucionais, reuniões 

e workshop; 
• Competências na conceptualização, coordenação e acompanhamento de projetos de intervenção 

económica; 
• Competências avaliadas ao nível da fluência em duas das seguintes línguas: inglesa, francesa e espanhola 

(oral e escrita); além de muito boa fluência (oral e escrita) em português; 
• Capacidade de comunicação e boa gestão no domínio das relações-públicas e interinstitucionais; 
• Proficiência em técnicas de apresentação oral e escrita. 

 

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 a gestão de equipas multidisciplinares; 
• Assertividade na comunicação; 
• Aptidão para gerir e/ou mediar conflitos na e com a equipa; 
• Forte foco na estratégia de intervenção da “comunidade Rede DLBC Lisboa”. 

 
Descrição de Posto | Responsabilidades: 
1. Garantir o planeamento e implementação da Moeda Complementar da Rede DLBC Lisboa. 

• Implementar ferramentas e mecanismos de gestão de equipas; 
• Potenciar sinergias dos diferentes elementos que constituem o Departamento - Moeda Local Complementar 

da Rede DLBC Lisboa; 
• Acompanhamento do nível de execução e adoção pelos operadores e utilizadores da Moeda Complementar 

da Rede DLBC Lisboa; 
• Realizar processos e procedimentos que garantam uma boa gestão e controlo, técnico e financeiro – 

apresentando resultados, mensalmente, à Diretora Geral; 
• Elaborar contributos relativos à implementação e gestão da Moeda Complementar, para integrarem o plano 

de atividades e orçamento da Rede DLBC Lisboa, relatório de atividades e contas do ano transato, recorrendo 
ao suporte da equipa técnica; 

• Implementar, após validação pela Direção, e em articulação com a equipa técnica, o sistema de avaliação de 
desempenho dos seus elementos; 
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• Assegurar a instrução dos procedimentos de gestão e contratação pública em vigor e submeter à Diretora 
Geral; 

• Promover networking da Rede DLBC Lisboa, através da aproximação aos territórios e fortalecendo ligações 
para mais e melhor impacto socioeconómico da Moeda Complementar; 

• Propor e dinamizar eventos institucionais, reuniões e workshops; 
• Colaborar na conceptualização, execução e avaliação da implementação, gestão e adoção da Moeda 

Complementar pelos associados e demais potenciais operadores. 

 
2. Articular com a equipa da Moeda Local Complementar da Rede DLBC Lisboa as questões operativas. 

• Contribuir para resultados de trabalho mais eficazes e eficientes ao nível da articulação diária com os vários 
operadores da Moeda e da monitorização das transações pelos utilizadores; 

• Promover reuniões regulares da equipa da Moeda Complementar, de modo a apresentar resultados diretos, 
à Diretora Geral; 

• Garantir a partilha de informações e feedback da Diretora Geral para a equipa e vice-versa; 
• Participar em reuniões regulares com a Diretora Geral e demais Diretores de Departamento, de modo a 

garantir um bom fluxo de comunicação, articulação profícua entre respostas disponibilizadas à comunidade 
e aos associados, bem como a deteção de questões que possam ser mitigadas precocemente; 

• Assumir disponibilidade para, sempre e quando necessário, dar suporte adicional aos associados e demais 
operadores. 


