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TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
FUNÇÃO 

Avaliador/a(s) Externo/a(s) para avaliação final do Projeto de Dinamização e Requalificação 

Turística na Ilha do Maio 

DATA LIMITE PARA RECEÇÃO DE CANDIDATURAS 

23 de agosto de 2019 

DATA DE INÍCIO DE FUNÇÕES 

16 de setembro de 2019  

DATA DE LANÇAMENTO DO CONCURSO 

15 de julho de 2019 

 

PROJETO DE DINAMIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO TURÍSTICA NA ILHA DO MAIO 

 

O Projeto aposta no empreendedorismo local (como meio) para a afirmação da Ilha do Maio como 

destino turístico sustentável e solidário (como fim). O projeto pretende aliar a valorização do 

património ambiental e cultural da ilha ao reforço e promoção de novas atividades económicas 

locais, como motor de desenvolvimento e crescimento socioeconómico, consolidando a respetiva 

identidade cultural e coesão territorial e social. Tem como objetivo geral a Melhoria das condições 

de vida da população da Ilha do Maio e como objetivo específico a Promoção do empreendedorismo 

local e da requalificação urbana como fatores de desenvolvimento socioeconómico, turístico e 

cultural sustentável na Ilha do Maio. 

 

A ação pretende o desenvolvimento de um produto turístico sustentável que dinamize a economia 

local, valorize os traços culturais tradicionais e o meio ambiente. A promoção de um ambiente 

turístico sustentável de qualidade - com consequências diretas na melhoria da qualidade de vida das 

populações da ilha - baseia-se no apoio direto a atividades de empreendedorismo locais e, 

simultaneamente, numa intervenção consciente e cuidada de valorização e requalificação urbana. 

 

O Projeto é implementado pela Câmara Municipal de Loures e pelo Instituto Marquês de Valle Flôr 

(IMVF), em estreita parceria com a Câmara Municipal do Maio. O Projeto é financiado pela União 

Europeia e tem o apoio do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e da Sociedade de 

Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boavista e do Maio 

 

Ficha do Projeto 

 

 

 

 

https://www.imvf.org/project/dinamizacao-e-requalificacao-turistica-do-maio/
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DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

 

OBJETIVOS: 

 

São objetivos da avaliação do Projeto: 

• Fornecer ao IMVF e parceiros um parecer independente sobre o desempenho do projeto; 

• Documentar lições-chave aprendidas e know-how passível de ser replicado noutros contextos e 

países; 

• Propor recomendações práticas para possíveis ações de seguimento. 

 

A Avaliação deverá incorporar uma apreciação aprofundada da relevância, eficiência, eficácia, impacto 

e sustentabilidade da ação de acordo com os critérios de avaliação do CAD-OCDE e da coerência, 

complementaridade e valor acrescentado para a população, de acordo com os requisitos específicos 

da União Europeia. 

 

Os resultados da Avaliação farão parte do Relatório final do Projeto. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A avaliação terá a duração de 5 semanas [30 dias de trabalho], dividida nas seguintes fases: 

 

1ª Fase: Preparação da Avaliação 

• Reuniões com a equipa de Coordenação do Projeto – Ilha do Maio, Cabo Verde; 

• Leitura de documentação relevante [Comunicações e Documentação oficial da União 

Europeia, Relatórios e Memorandos da Cooperação Portuguesa, Formulário do Projeto, 

Quadro Lógico do Projeto, Relatórios Intercalares e outros documentos-chave do Projeto e 

da temática]; 

• Desenvolvimento de ferramentas de trabalho baseadas na metodologia inicialmente 

proposta – inquéritos de satisfação e avaliação a intervenientes no Projeto, entrevistas, entre 

outros. 

2ª Fase: Avaliação 

• Reuniões com a equipa de Coordenação e parceiros do Projeto; 

• Visitas e entrevistas às diversas entidades envolvidas; 

• Recolha de dados junto dos beneficiários das atividades do Projeto – dirigentes e técnicos da 

autarquia, líderes e técnicos de associações da sociedade civil local, membros da cooperativa 

do Sal, associação de artesãos, beneficiários das formações promovidas pelo projeto 

(calceteiros; formandos em produção artesanal de cal na comunidade do Morrinho, entre 

outros) e habitantes das zonas urbanas reabilitadas. 
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3ª Fase: Análise de Dados, Relatório, Feedback 

• Elaboração, submissão e discussão do Relatório com a equipa de Coordenação do Projeto; 

• Finalização do Relatório de Avaliação. 

 

ORÇAMENTO 

 

Orçamento do Estudo: máximo 5.800 Euros. 

• Serão consideradas propostas individuais ou propostas contemplando mais que um elemento 

• O orçamento da proposta deverá incluir todos os custos considerados necessários (viagens e 

transporte local, honorários, ajudas de curso diárias, seguro, impostos, etc.) 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

DURAÇÃO E LOCAL  

Com início previsto para 16 de setembro de 2019, a Avaliação deverá ter uma duração máxima de 5 

semanas [incluindo 5 dias de trabalho em Cabo Verde]. Após entrega do primeiro draft do Relatório, o 

IMVF e parceiros terão uma semana para apresentar comentários ao mesmo, tendo o Avaliador duas 

semanas adicionais para entrega do Relatório final. 

 

PAGAMENTO 

O pagamento do valor a acordar será efetuado da seguinte forma: 40% na adjudicação, 30% na entrega 

da versão provisória da avaliação, 30% após validação final. 

 

 

PERFIL DO/A ASSISTENTE DE PROJETOS 

 

PERFIL DO PERITO 

 

O Avaliador será responsável pela preparação, planificação e coordenação da recolha de dados para 

elaboração do Relatório de Avaliação e apresentação de Recomendações para ações futuras. O 

Avaliador deverá ter experiência relevante em: 

• Metodologia do Ciclo de Projeto; 

• Monitorização e Avaliação de Projetos de Cooperação; 

• Conhecimento profundo do setor do turismo e desenvolvimento económico e da sociedade 

civil, lusófono e africano. 

 

Serão particularmente valorizadas as seguintes competências:  

• Conhecimentos e/ou experiência na área do turismo sustentável e comunitário 

• Conhecimentos da realidade social, cultural e económica de Cabo Verde, e da ilha do Maio 

em particular 

• Competências na recolha e análise de dados qualitativos 
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CANDIDATURAS E PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Os candidatos interessados deverão solicitar informação adicional e enviar o Curriculum Vitae e a 

Proposta do trabalho a desenvolver com metodologia, orçamento e calendarização até 23 de agosto 

para hribeiro@imvf.org e julieta_dono@hotmail.com (Câmara Municipal do Maio). 

 
Só serão avaliadas candidaturas completas: 

✓ Curriculum Vitae; 

✓ Proposta de trabalho (metodologia, orçamento e calendarização) 

 

Esclarecimentos adicionais poderão ser realizados através do endereço eletrónico do recrutamento. 

 

 

mailto:hribeiro@imvf.org
mailto:julieta_dono@hotmail.com

