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TERMOS DE REFERENCIA 

 

Unidade organizacional / Departamento: Escritório do UNFPA em Moçambique 

Técnico Responsável Unidade / 
Departamento: 

Adolescentes e Jovens 

Programa de Cooperação Técnica: Acção para as Raparigas 

Projeto Centralizado ou descentralizado: Descentralizado 

Posição (Título): Coordenador Provincial de Programa 

Categoria: SB-4 

Local de Trabalho: 
Nampula (1 posto) e Zambézia (1 posto) 
Moçambique 

Tipo de contrato: Service Contract 

Duração: 
Inicialmente 6 meses com possibilidade de 
extensão 

 
Título do Projecto 
Acção para os Direitos Sexuais e Reprodutivos de Raparigas e Jovens Mulheres a 
Rapariga nas províncias de Nampula e Zambézia (2016-2019) 
 

Contexto 
Moçambique está entre os países do mundo com muitos desafios sobre os direitos e o bem-
estar das raparigas e das mulheres. O objectivo principal do programa da Ação para as 
Raparigas (ARA) é a promoção e a proteção dos direitos sexuais e reprdutivos (DSSR) das 
raparigas e mulheres jovens em Moçambique. O programa proposto reflete a renovada 
atenção da Organização das Nações Unidas para a agenda de igualdade que oferece uma 
oportunidade para reorientar programas para os jovens em relação as causas subjacentes e 
aos fatores influentes que conduzem à marginalização e à vulnerabilidade das raparigas e 
mulheres jovens - como um vetor para um maior progresso para sociedade em geral. 
 
Este programa de 4 anos e meio teve o seu início em Julho de 2015 e está agendado para 
terminar em Dezembro 2019. O programa apoia a saúde sexual e reprodutiva e direitos para 
1,085,447 raparigas e mulheres jovens (na idade entre 10-24) em Moçambique, nas 
províncias de Nampula e Zambézia. 
O programa pretende contribuir para aumento da demanda e acesso aos serviços sexuais e 
reprodutivos integrados e amigo dos jovens (SSR), e serviços de qualidade e sensível às 
meninas e jovens mulheres através de: 

- Maior conhecimento, capacidades e assuntos relacionados com a sua saúde, tomada de 
decisão, melhoria da condição social, oportunidades econômicas expandidas e melhoria da 
esperança de vida; 

- O apoio à prestação de serviços de SSRA; e 

- Contribuição para um ambiente favorável e de apoio, protector e que promove os seus 
direitos e necessidades de SSR. 
 
Objetivo da Assistência Técnica  
Gerir as intervenções planificadas para a respectiva província, em suporte ao parceiro de 
implementação e articulando com os demais parceiros e o escritório central. Baseados na 
Zambézia e em Nampula, o(a) Coordenador(a) Provincial prestará apoio técnico para garantir 
acções mais integradas aos níveis provincial e distrital nas áreas de planificação, 
implementação, monitoria e documentação das actividades no terreno, seja executada com 
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transparência, eficiência e eficácia, sendo guiado pelo quadro de resultados de base e 
resultado do programa, em estreita colaboração com as outras agências da ONU na 
implementação do Programa Sueco, fundamentado na Acção para as Raparigas (ARA).  
  
Âmbito da Assistência Técnica 
 
O Coordenador, com forte articulação com os assistentes financeiro e de M&E e com os 
consultores na província, irá reportar regularmente e directamente ao Oficial para 
Adolescentes e Jovens do escritório do UNFPA, em Maputo, sob supervisão geral da 
Assistente da Representante. 
 
Neste contexto, as seguintes tarefas serão realizadas: 
 
COORDENAÇÃO E MONITORIA  
1. Articular com os parceiros de implementação e o ponto focal das diferentes agências das 
Nações Unidas na Província, para obter atualizações regulares sobre o processo do 
programa; 
2. Apoiar a implementação das intervenções baseadas na comunidade, com enfoque na 
abordagem dos espaços seguros baseada na comunidade. 
3. Monitorar a implementação das actividades apoiadas pelo UNFPA conforme o plano de 
trabalho aprovado, cronogramas e orçamentos aprovados e as respectivas responsabilidades 
de cada parceiro; 
4. Identificar lacunas na qualidade da execução do programa e propor soluções; 
5. Proporcionar liderança na avaliação do estado de implementação do programa, ao 
analisar os constrangimentos e atrasos na implementação e na identificação de necessidades 
de mudanças nos planos e/ou orçamentos; 
6. Promover e organizar encontros periódicos de coordenação e prestação de contas e 
resultados do programa ao nível da província;  
7. Prestar apoio na colecta e monitoria de dados e na análise de estatísticas chave e 
relatórios da saúde sexual e reprodutiva. 
 
DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIOS 
8. Garantir contributos técnicos adequados para a produção de relatórios de alta qualidade, 

com base em evidências, dentro dos prazos de apresentação acordados, conforme for 
necessário;  

9. Actuar como ponto focal do UNFPA a nível do terreno para a organização de actividades 
relacionadas com os órgãos de informação, em estreita ligação com o escritório central 
do UNFPA.  

 
Resultados: 
 Planos operacionais mensais detalhados disponíveis ao início de cada mês de 
implementação do programa; 
 Relatórios mensais que destacam o progresso com base no plano de trabalho, barreiras 
e lacunas na implementação e principais realizações; 
 Relatórios trimestrais narrativos descrevendo claramente o progresso e resultados 
atingidos, particularmente em relacção aos indicadores seleccionados; 
 Relatório anual, com descrição das actividades desenvolvidas, resultados alcançados, 
lições e com recomendações para melhorar o desempenho do programa.   
 
Qualificações e Competências:  
 Mínimo de qualificação de nível Mestrado em saúde pública, ciências sociais, 
administração ou áreas afins 
 Excelente capacidade de planeamento, análise, avaliação e gestão 
 Excelente escrita, comunicação, mediando e facilitando habilidades 
 Literacia informática completa e excelente fluência em Português e Inglês 
 Proficiência em gestão de bases de dados e pacotes estatísticos 
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Experiência professional: 
 Mínimo de 7 anos de experiência comprovada na monitoria e avaliação de projetos 
 Experiência comprovada em pesquisa operacional 
 Experiência em gestão de projetos multissetoriais ou programas na área da Saúde Sexual 
Reprodutiva é uma vantagem 
 
Viagem: 
Viagens regulares aos Distritos de Nampula e Zambézia (acompanhamento da execução do 
programa e resultados) e viagens esporádicas à cidade de Maputo. 
 
Período do contrato:  
 
Inicio do contrato, 15 de Junho de 2016 até 31 de Dezembro de 2016 e está sujeito à uma 
possível extensão (numa base anual, até Dezembro de 2019). 
 


