
ADPP AJUDA DE DESENVOLVIMENTO DE POVO PARA POVO   

   

ANÚNCIO DE VAGA 
 

LÍDER DO PROJECTO 
 

  

A ADPP Angola, Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo, é uma ONG de direito Angolano, 

que desde 1986 actua nas áreas de Educação, Saúde, Desenvolvimento Rural, Agricultura e 

Ambiente. No âmbito de desenvolvimento das suas actividades, a ADPP pretende contratar   1 

(Um) Líder do Projecto, para o projecto Ecossistemas, Comunidades e o Clima Okavango. 

 

O Objectivo do Projecto é de promover meios de subsistência baseados na conservação dos 

recursos naturais; reforçar a gestão dos recursos e os serviços de água, saneamento e higiene; e 

aproveitar o potencial da coordenação e colaboração intersectorial em uma maneira que os 

resultados da biodiversidade e o bem-estar humano também incluem soluções de energia renovável 

de baixo impacto (energia solar) e do clima e apoiam o empoderamento económico das mulheres.  

 

INICIO DO PROJECTO: Imediato 

LOCAL DO PROJECTO: Cuito Cuanavale e Cuando Cubango 

DURAÇÃO DO PROJECTO: 5 anos 

 

As responsabilidades do Líder do Projecto: 

 Liderar e organizar as actividades no terreno conforme as perspectivas concordadas do 

projecto, em 20 aldeias com grupos de activistas ambientais, escolas verdes, e 

alfabetização,  

 Responsável pelo pessoal, administração, economia, bens, contactos com as autoridades e 

submeter relatórios. 

 O Líder do Projecto vai trabalhar a partir de Cuito Canavale. 

 

Qualificações e Experiências Profissionais: 

 Formação media. 

 Pelo menos 5 anos de experiencia em trabalho comunitário com preferencia com 

experiencias em sectores como ambiente, água e saneamento, agricultura, pesca artesenal 

e educação. 

 Pelo menos 1 ano de experiencia em trabalho de liderança duma eauipa similar deste 

projecto. 

 Conhecimentos de informática na óptica do utilizador (Word e Excel), é uma vantagem;  



 Fluência em português, inglês e as línguas locais é uma vantagem.  

 Nacionalidade Angolana, ou estrangeira com título de residente em Angola. 
 

SE REUNE OS REQUISITOS, POR FAVOR ENCAMINHE A SUA CANDIDATURA ATÉ AO DIA 06 DE 
MARÇO DE 2023 COM A REFERÊNCIA OBRIGATÓRIA de: 04/23 CUITO CANAVALE e JUNTAR OS 
SEGUINTES DOCUMENTOS: 

 

 Curriculum Vitae;  

 Cópias dos certificados Profissionais e de Habilitações Literárias;  

 Cópia de Bilhete de Identidade;  

 Carta de Motivação. 

 

Luanda, 24 de Fevereiro de 2023. 

 

 


