
TERMOS DE REFERÊNCIA PARA RECRUTAMENTO 
 

Designação do Posto: GESTOR DE PLATAFORMAS para a Moeda 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 outubro. 
Horário de trabalho: 35 horas semanais. 
Relações Hierárquicas: Reporte ao Diretor/a de Departamento específico. 

 
Requisitos: 

• Formação superior relevante para a função e área de intervenção específica (Engenharia, Informática, 
Matemática, etc); 

• Com experiência profissional superior a 2 anos em funções equiparadas (FinTech, Software, etc.); 
• Conhecimento de Moedas Complementares Locais e/ou digitais; 
• Com experiência ao nível da gestão na área de intervenção específica; 
• Experiência em programação e gestão de software e ferramentas digitais financeiras; 
• Experiência no estabelecimento e gestão de contratos com fornecedores de software; 
• Experiência na organização e participação em eventos institucionais, reuniões e workshop presenciais e/ou 

à distância; 
• Competências na conceptualização, gestão e acompanhamento de projetos de intervenção económica; 
• Experiência na gestão e produção de plataformas digitais e gestão de dados; 
• Competências avaliadas ao nível da fluência em língua inglesa, (comunicação escrita/oral); além de boa 

fluência (oral e escrita) em português; 
• Domínio de ferramentas digitais específicas para o exercício da função; 
• Boa capacidade 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 o trabalho em equipas multidisciplinares; 
• Assertividade na comunicação; 
• Aptidão para gerir e/ou mediar conflitos na e com a equipa. 

 
Descrição de Posto | Responsabilidades: 

• Colaborar na conceptualização, execução e avaliação da implementação, gestão e adoção da Moeda 
Complementar pelos associados e demais potenciais operadores; 

• Participar na definição dos parâmetros da plataforma da Moeda Complementar da Rede DLBC Lisboa para 
contratualização de desenvolvimento e manutenção externos; 

• Identificar falhas, melhorias e alterações no funcionamento da Plataforma, recorrendo ao feedback dos 
operadores aderentes, dos utilizadores e dos objetivos estratégicos da Organização; 

• Propor e desenvolver melhorias e alterações no funcionamento da Plataforma em articulação com o 
fornecedor externo; 

• Participar na definição de estratégias de promoção da adoção pelos utilizadores potenciais da Moeda, entre 
os residentes, estudantes, trabalhadores e visitantes de Lisboa; 

• Implementar e gerir ferramentas e mecanismos de análise ao funcionamento e utilização da plataforma, 
pelos operadores e pelos utilizadores, suas elasticidades e potenciais de atração a campanhas promocionais; 

• Participar nos processos e procedimentos que garantam uma boa gestão e controlo, técnico e financeiro; 
• Participar na instrução dos procedimentos de gestão e contratação pública em vigor; 
• Promover estratégias de captura de valor para os territórios específicos DLBC, com impacto positivo no 

equilíbrio da balança comercial interna, para mais e melhor impacto socioeconómico; 
• Participar e dinamizar eventos institucionais, reuniões e workshop; 



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

• Participar em reuniões regulares da equipa da Moeda Local Complementar; 
• Assumir disponibilidade para, sempre e quando necessário, dar suporte adicional aos associados e demais 

operadores. 


