
A Um Pequeno Gesto Uma Grande Ajuda abre 
candidaturas para programa de Estágio em 
Gestão de Projetos 
13 Outubro de 2019 

Oferta – Estágio em Gestão de Projecto 

A Um Pequeno Gesto Uma Grande Ajuda está a contratar 1 estagiário, para um estágio de 9 meses, a realizar 
na nossa sede em Paço de Arcos (Edifício Fábrica de Startups).  

A função de Gestão de Projectos é uma componente essencial do trabalho da Um Pequeno Gesto. Consiste 
na gestão diária dos projectos no terreno, desde a criação de um projecto, à implementação e sua análise de 
impacto. A função exige sólidos conhecimentos de gestão de projecto, forte capacidade de comunicação e 
bases de gestão financeira. O trabalho de equipa, na sede e no local é essencial para o sucesso nesta função.  

Objectivos 

 Adquirir um profundo conhecimento dos programas anuais e pontuais implementados pela UPG 
nas áreas de educação, infraestruturas, geração de rendimento e apoio à pobreza.  

 Estabelecer relações com os parceiros e técnicos locais envolvidos, sob a orientação da Direcção.  
 Desenvolvimento de fortes capacidades de gestão de projecto através da gestão do diário dos 

projectos e visitas regulares ao terreno, a par do Coordenador Local 
 Desenvolvimento de conhecimentos financeiros na gestão de projecto, assistindo a Direção 

Financeira no controlo e planeamento financeiro dos projectos e supervisão das contas locais 

Descrição de Actividades 

– Apoio geral ao funcionamento da Organização focado na área de Projectos, com apoio pontual as 
áreas de Apadrinhamento, Angariação de Fundos e Administrativo 

– Gerir diariamente a implementação e desenvolvimento dos programas anuais e pontuais 
implementados pela UPG nas áreas de educação, infraestruturas, geração de rendimento e apoio à 
pobreza, sob a responsabilidade da Direcção  

– Estabelecer diálogo regular com a equipa UPG Moçambique: Parceiros Locais, Coordenador Geral e 
Técnicos Locais UPG, com supervisão direta dos Técnicos Locais e articulação de tarefas com o 
Coordenador Geral nas áreas de Projetos 

– Trabalho no terreno com os Técnicos Locais UPG, incluindo formação, acções de desenvolvimento 
de melhores práticas de projecto e acompanhamento de beneficiários 

– Coordenar na recolha e evolução de KPIs (indicadores de performance) para avaliação de projectos 
e relatórios para doadores 

– Elaboração de relatórios oficiais aos reguladores em Portugal e Moçambique sobre a área de 
projectos 

– Preparação de novas propostas de Projecto incluindo avaliação dos projectos com os Técnicos ou 
Parceiro Locais, desenvolvimento do programa de implementação e análise de benefícios 

– Apoiar a gestão financeira de cada projeto individual com análise de contas trimestrais, planeamento 
e controle da execução orçamental, com o apoio da área financeira 

– Colaborar com o apadrinhamento para elaboração de projectos focados nos afilhados e suas famílias 



– Apoiar a angariação de fundos com a criação  de histórias regulares sobre o terreno para divulgação 
nas redes sociais e comunicações UPG 

– Colaboração com a “A Little Gesture” conforme necessário na preparação de propostas de Projecto 
e Relatórios Financiados directamente à ALG 

– Coordenação de Voluntários candidatos ao terreno, incluindo seleção, elaboração de plano de 
trabalho e formação e acompanhamento do trabalho no terreno.  

Os candidatos devem considerar os seguintes requisitos antes do envio da candidatura: 

– Licenciatura ou ensino profissional em áreas relacionadas com a gestão, gestão de projecto, acção 
social, gestão administrativa, gestão de instituições ou pequenas empresas, ou similares (não 
exclusivo) 

– Experiência profissional em gestão de projecto (no geral) ou trabalho de campo (em ONGDs 
benéfico) para a candidatura 

– Motivação para trabalhar no sector social, espírito de missão e dedicação à causa da UPG 

– Vontade de trabalhar numa equipa pequena e capacidade de trabalhar sob forma independente, 
com iniciativa própria 

– Fortes conhecimentos de power point, excel e word obrigatórios 

– Forte capacidade comunicativa verbal e escrita em Português e Inglês 

– Flexibilidade para deslocação a Moçambique de forma regular 

O estágio confere direito a uma bolsa de estágio e decorrerá no horário laboral por um período de 9 meses. 
É dada preferência a candidatos que cumpram os critérios para um estágio IEFP.  

Os candidatos interessados deverão submeter, até dia 4 de Outubro, a respectiva candidatura à Direção da 
UPG com os seguintes dados:  

 Curriculum Vitae 
 Carta de Motivação 
 Certificado de Habilitações Literárias 
 Cópia do Documento de Identificação 

As candidaturas deverão ser submetidas para o endereço direcaoupg@umpequenogesto.org com o assunto 
“Candidatura – Estágio em Gestão de Projecto”. Os candidatos devem ter em conta que as candidaturas serão 
revistas à medida que são recebidas.  

Para verificar os requisitos do IEFP, os candidatos podem dirigir-se ao seguinte site: 

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosProfissionais2.jsp  

Um Pequeno Gesto Uma Grande Ajuda 

A Um Pequeno Gesto Uma Grande Ajuda é uma Associação sem fins lucrativos legalmente reconhecida 
como ONGD pelo MNE Portugal desde Março 2008 e pelo MNE Moçambique desde Junho 2010. Em 2012 
criámos a associada inglesa A Little Gesture UK reconhecida pela UK Charity Commission. 

Atuamos desde 2004 na região rural do Xai-Xai e Chokwé, província de Gaza, Moçambique. A nossa missão 
é a promoção da melhoria das condições de vida de crianças desfavorecidas e suas famílias em Moçambique. 

mailto:direcaoupg@umpequenogesto.org
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Acreditamos que o acesso à educação e nutrição num ambiente saudável e digno permite a jovens 
Moçambicanos quebrar o ciclo de pobreza.  

Em 2018 apoiámos 879 crianças através do Programa de Apadrinhamento e aprofundámos a nossa 
intervenção com Projetos nas áreas de Apoio à Pobreza, Infraestruturas, Educação e Sustentabilidade, 
beneficiando um total de c. 1´830 crianças. Angariámos c.€381 mil e aplicámos c.€288 mil nos beneficiários. 
Desde o lançamento a UPG aplicou mais de €2 milhões em apoio direto, local e diário no terreno. 

 


