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DATA 
 

NOV 2022 

 

 

Diretor/a Executivo/a 
 

 
Objetivo geral do Posto de Trabalho  

 

Assegurar o cumprimento do Plano Estratégico da APF, no contexto da sua missão e 
assegurar a boa implementação dos programas e atividades da APF no âmbito:  

• da sustentabilidade e gestão dos recursos da APF 

• da sua intervenção cívico-política,  

• do seu trabalho direto com a população e os profissionais 

• da dinâmica e comunicação internas 

• da cooperação internacional junto da IPPF e outras instâncias 
 
 
Perfil do Candidato  

• Capacidade de liderança 

• Visão estratégica 

• Capacidade de diálogo e de interação com várias temáticas e pessoas de características 
muito diferenciadas 

• Competências para estabelecer e manter parcerias estratégicas   

• Iniciativa, proatividade, capacidade de tomada de decisão em assuntos correntes, com 
emissão de informação/parecer tendentes à tomada de decisão por parte da Direção 
Nacional (DN) 

• Capacidade de trabalhar sob pressão 

• Experiência de gestão/direção de Organizações Não Governamentais e/ou Instituições 
Particulares de Solidariedade Social.    

• Domínio da língua inglesa (preferencial) 

 
 Principais Atividades 

 
No âmbito da dinâmica e cooperação internas à APF 

• Preparar e participar nas reuniões da DN e dar seguimento às suas decisões. 

• Manter contactos regulares com as coordenações regionais e direções regionais. 

• Assegurar a realização e participar nos eventos internos relacionados com a vida 
democrática e dinamização interna das pessoas voluntárias e profissionais da 
Associação. 

• Propor e assegurar mecanismos que possibilitem a boa circulação da comunicação e 
informação. 

 
No âmbito da intervenção cívico-política 

• Assegurar a recolha da informação necessária a uma análise atualizada dos problemas 
e necessidades em saúde e direitos sexuais e reprodutivos.  

• Propor à DN, as prioridades de intervenção cívico-política da APF e respetivos 
projetos.  

• Participar em projetos e atividades de advocacy junto dos órgãos de soberania e 
departamentos da administração relevantes, em representação da APF. 

• Assegurar a visibilidade e representação da APF perante a comunicação social. 

• Elaborar propostas, memorandos e outros documentos no âmbito desta área de 
trabalho. 
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No âmbito da gestão e sustentabilidade da APF: 

• Promover e coordenar a elaboração dos planos estratégicos da APF. 

• Elaborar e propor à DN os programas anuais de atividades e orçamentos. 

• Assegurar um sistema de reporte regular das atividades a nível central e regional. 

• Elaborar e propor à DN o sistema de organização de serviços da APF. 

• Reunir regularmente com todos os serviços, departamentos e delegações regionais da 
APF supervisionando o seu bom funcionamento ao nível da qualidade, criatividade e 
gestão interna dos recursos atribuídos. 

• Assegurar e supervisionar todas as ações necessárias à sustentabilidade financeira da 
APF, ao nível anual e plurianual através de candidaturas, estabelecimento de 
protocolos, atividades de autofinanciamento e outras. 

• Acompanhar a execução orçamental e propor medidas no caso de desvios 
substanciais ao orçamento. 

• Supervisionar o sistema de reporte financeiro e contabilístico rigoroso e transparente. 

• Assegurar um sistema de reporte financeiro e contabilístico rigoroso e transparente. 

• Propor à DN normas e regulamentos para os diversos setores de atividade da APF. 
 
No âmbito da cooperação internacional 

• Representar a APF em reuniões internacionais, nomeadamente no âmbito da IPPF. 

• Assegurar a resposta a solicitações que sejam feitas à APF pela IPPF ou outras 
instâncias internacionais. 

 

 

Responsabilidades 

 

a) Ao nível dos Recursos Humanos: 

• Gere, supervisiona e avalia o pessoal que responde diretamente à direção executiva. 

• Assegura a existência dos mecanismos necessários à gestão e avaliação das equipas 
de trabalho da APF a nível central e regional. 

 
b) Ao nível dos Recursos Materiais e Financeiros: 
 

• Gere o orçamento dos projetos/serviços da APF. 

• Assegura a existência de mecanismos de sustentabilidade e boa gestão financeira a 
nível central e regional. 

    

 

 

 


