TERMOS DE REFERÊNCIA
Estágios integrados na campanha de angariação de fundos “Juntos contra a Fome –
alimentando esperanças na CPLP”, desenvolvida pela CPLP, em colaboração coma FAO,
para a implementação de projetos de Segurança Alimentar, nos Estados membros da CPLP

Local do estágio: Sede do Secretariado Executivo da CPLP, em Lisboa
Tipo de Estágio: Curricular, não remunerado
Regime: Part-time
Período de Estágio: 15 de Junho a 15 de Dezembro (6 meses)
Número: 10 Estágios nas seguintes áreas:
 Comunicação (2),
 Marketing (2)
 Produção e Eventos (2)
 Agronomia (1)
 Relações Internacionais (1)
 Gestão (1)
 Cultura (1)
APRESENTAÇÃO:
O TeleFood Special Fund (Fundo do Programa TeleFood) foi estabelecido pela Organização
das Nações unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) em 1997 para financiar
projetos em países em vias de desenvolvimento ou em países em transição e tem como
objetivo melhorar a segurança alimentar e nutricional e as condições de vida das famílias e
comunidades rurais. Nesta iniciativa é constituído um Fundo composto por contribuições
voluntárias efetuadas pelo público em geral e pelas mais variadas entidades, públicas e
privadas, mobilizadas através de campanhas televisivas e de outros meios de
comunicação.
A CPLP adotou a segurança alimentar e nutricional como um tema prioritário na sua
agenda através do desenvolvimento e aprovação da Estratégia de Segurança Alimentar e
Nutricional (ESAN-CPLP). Esta abordagem inovadora foi reconhecida pela FAO como uma
boa prática e, correspondendo a essa dinâmica, a FAO tem procurado reforçar a
cooperação com a CPLP, através do seu Escritório em Lisboa.
A ESAN privilegia as componentes institucional e normativa, bem como intervenções nos
campos da disponibilidade, acesso e utilização de alimentos. No entanto, algumas dessas
iniciativas e intervenções estratégicas carecem de recursos financeiros para a sua
implementação.
A par de outros mecanismos e parcerias para a mobilização de recursos, a CPLP, inspirada
pela metodologia da FAO, convidou esta organização a associar-se à CPLP para,
conjuntamente, desenvolver uma campanha de mobilização e angariação de recursos,
inspirada nos eventos já realizados em todo o mundo do tipo “Telefood”.
Atividades a Desenvolver:






Comunicação: assessoria de comunicação, produção de conteúdos, gestão de redes
sociais;
Agronomia: pesquisa e tratamento de informação, produção de conteúdos, apoio
técnico;
Produção e eventos: organização de atividades, iniciativas e eventos, relações
públicas, planeamento logístico;
Gestão: planeamento orçamental, marketing.

Os 10 estagiários serão divididos em duas equipas de 5 por período:


Equipa 1 das 10:00 às 13:00:
o Comunicação
o Marketing
o Produção de eventos
o Agronomia
o Relações internacionais



Equipa 2 – das 14:30 às 17:30
o Comunicação
o Marketing
o Produção de eventos
o Gestão
o Cultura

Requisitos: Alunos inscritos em instituição de ensino superior, ao nível de licenciatura ou
mestrado nas áreas anteriormente listadas:








Comunicação (2),
Marketing (2)
Produção e Eventos (2)
Agronomia (1)
Relações Internacionais (1)
Gestão (1)
Cultura (1)

Competências Gerais:
 Demonstrar comprometimento com a missão, visão e valores da CPLP e da FAO;
 Demonstrar capacidade de trabalhar em equipa, lidar com situações de stress, proatividade, facilidade de comunicação, capacidade de controlo de várias atividades,
eventos e funções em simultâneo e aptidão para trabalhar em ambiente
internacional e multicultural.
Apresentação de Candidaturas:
Enviar CV, em português, no modelo Europeu, para os seguintes email: cjustino@cplp.org,
e ana.muller@fao.org, constando no assunto do email: Candidatura a Estágio - Campanha
de angariação de fundos “Juntos contra a Fome – alimentando a esperança na CPLP”.
Prazo de candidatura: 15 de Junho

