
 

PRÉ-QUALIFICAÇÃO: CONVITE A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

 

Introdução 

 

Este Convite à Manifestação de Interesse é referente a um novo mecanismo de financiamento de advocacia e 

responsabilidade social da Parceria Global para a Educação (PGE) intitulado Educação em Voz Alta (Education Out 

Loud -EOL) https://www.educationoutloud.orgoxfamibis.dk/. O EOL é o maior fundo do mundo dedicado a apoiar o 

desenvolvimento de capacidades da sociedade civil e a reforçar o seu envolvimento nos processos políticos de educação. 

É financiado pela PGE e gerido pela Oxfam IBIS como agente financiador. 

Objetivos 

O Objetivo Global do Educação em Voz Alta é: Melhorar a capacidade da sociedade civil para promover os objetivos 

da PGE 2020, em termo de aprendizagem, equidade e sistemas mais fortes, melhorando a participação da sociedade 

civil e os seus esforços para fortalecer a advocacia e assegurar a transparência e uma maior eficácia na política 

nacional de educação e nos processos de implementação 

Educação em Voz Alta tem três objetivos, nomeadamente: 

1. Fortalecer o envolvimento da sociedade civil nacional no planeamento, diálogo político e monitoramento da 

educação; 

2. Fortalecer os papéis da sociedade civil na promoção da transparência e responsabilidade da política nacional do 

setor da educação e da sua implementação; e 

3. Criar um ambiente global e transnacional mais forte para os esforços nacionais de advocacia e transparência da 

sociedade civil. 

 

A agenda de Aprendizagem 

Educação em Voz Alta tem um foco e interesse específicos na aprendizagem e no desenvolvimento de capacidades das 

Organizações da Sociedade Civil (OSC). A abordagem da Agenda de Aprendizagem visa apoiar os beneficiários no 

desenvolvimento de competências organizacionais, temáticas e de advocacia através do desenvolvimento de 

capacidades, aprendizagem e gestão adaptativa para aumentar a relevância, eficácia e eficiência das intervenções do 

programa. Como parte da agenda de desenvolvimento de capacidades, cada beneficiário desenvolveu um plano de 

aprendizagem que delineia as suas necessidades e objetivos de aprendizagem e requer agora peritos/parceiros de 

aprendizagem para facilitar o processo de aprendizagem. O Parceiro de Aprendizagem será responsável pela concepção 

e realização de iniciativas de capacitação derivadas dos planos de aprendizagem dos beneficiários da subvenção. A pré-

qualificação é para o período de 2020- Dez 2021. 

 

Metodologia 

 

A concretização dos planos/iniciativas de desenvolvimento de capacidades será feita através de duas abordagens; 

 

1. Via online, electrónica, digital - o parceiro de aprendizagem utilizará tecnologia como zoom, skype, teams, 

GoToMeetings, videoconferência, etc. para concretizar as iniciativas de reforço de capacidades a grupos de 

beneficiários. 
2.  

3.   
4.   

5.   

2. Via física/presencial - nos casos em que seja completamente necessário e não seja possível utilizar a 

abordagem via online, o parceiro de aprendizagem pode viajar para o país onde o beneficiário é residente e 

realizar a iniciativa de capacitação frente a frente/em presença. 

https://www.educationoutloud.orgoxfamibis.dk/


 

 

Qualificação/competências requeridas: 

 

• Demonstrar uma forte experiência de trabalho com OSC, incluindo alianças, coligações e atores da sociedade 

civil de base comunitária. 

• Demonstrar forte especialização/conhecimento em campos temáticos ou organizacionais relevantes.  

•  Demonstrar forte experiência no Sul global/hemisfério Sul. 

• Capacidade de trabalhar em línguas relevantes conforme as necessidades do beneficiário, especialmente Inglês, 

Francês e Português. 

• Capacidade de trabalhar com a abordagem dos direitos humanos, análise diferenciada e perspetiva de género. 

• Demonstrar experiência de trabalho em áreas de conflito e contextos frágeis. 

• Demonstrar uma compreensão e experiência de trabalho com uma agenda de aprendizagem adaptativa e de 

aprendizagem participativa de adultos. 

• Demonstrar perícia, competência e experiência na realização de atividades de desenvolvimento de capacidades. 

• Perícia e experiência demonstradas na utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a 

realização de iniciativas de desenvolvimento de capacidades. 

• Experiência demonstrada na realização de formações.  

 

Convite à manifestação de interesse 

 

A Oxfam IBIS convida a candidatura de organizações ou instituições especializadas (ONG, INGOs, Institutos 

académicos/pesquisa, Consultorias, etc.) que atuarão como Parceiros de Aprendizagem (PA) para apoiar a capacitação 

de Beneficiários/Organizações da Sociedade Civil (OSC) na África Ocidental e Central (geralmente países francófonos e 

lusófonos em África). P apoio ao reforço das capacidades será fornecido, especificamente, a beneficiários nos seguintes 

países: Benim, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, Costa do Marfim, República Democrática do Congo 

(RDC), Gâmbia, Guiné Bissau, Libéria, Madagáscar, Mauritânia, Moçambique, Níger, Senegal, Serra Leoa e Togo. Os 

candidatos podem candidatar-se a fornecer capacitação num país ou num grupo de países, dependendo da sua 

localização e capacidade de recursos. Os candidatos devem usar o formulário de candidatura desta Manifestação de 

Interesse, que pode ser obtido aqui 

 

Os candidatos devem indicar claramente as suas áreas de competência  entre as seguintes grandes áreas organizacionais 

e temáticas: Gestão de projetos, relatórios e documentação; Teoria da Mudança e Gestão Adaptativa; Capacidade de 

comunicação e envolvimento dos meios de comunicação; Defesa de políticas e análise de orçamento (incluindo em 

situações de conflito e emergência); Pesquisa; Monitoria, Avaliação e Aprendizagem (MEAL); Programação baseada 

em direitos; Mobilização de recursos e sustentabilidade; Planeamento estratégico, criação de redes e parcerias; 

Governação, liderança e gestão; Desenvolvimento organizacional, redução do risco de desastres em zonas de conflito; 

Género e inclusão; Gestão financeira; Auditoria e prestação de contas. 

Detalhes da candidatura 

As candidaturas devem ser escritas em inglês e enviadas por correio eletrónico para jun@oxfamibis.dk (Assessora 

Regional de Educação-EOL, África Ocidental e Central, Oxfam IBIS) com Assunto: Expression of Interest for Learning 

Partners. (Manifestação de Interesse para Parceiros de Aprendizagem.) 

O prazo para apresentação de candidaturas é dia 23 de outubro 2020, 23:59hrs GMT. 

Atenção: Organizações/instituições que recebem financiamento da Education Out Loud (Educação em voz alta) 

não são elegíveis para se candidatarem. 

https://oxfamibis35-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/csa_oxfamibis_dk/EbcvQrBeSNZHlT9TOYdprqABhiFQi5xUKkUUwwkEq6Gz9g?e=sTeCBO
mailto:jun@oxfamibis.dk

