Termos de Referência
Gestor Financeiro da AEPGA e da Palombar

Entidades
A Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino (AEPGA) e a Palombar – Associação
de Conservação da Natureza e do Património Rural trabalham em parceria há mais de uma
década, unindo esforços por uma intervenção integrada pelo mundo rural, em particular em
território transmontano.
A AEPGA é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2001, que tem vindo a trabalhar
para a preservação do Burro de Miranda, sua promoção e dignificação, não só enquanto
património genético, mas também enquanto património cultural. Nesse sentido, além da
proximidade que mantém com os criadores de forma a garantir o bem-estar de burros e
mulas, tem vindo a organizar actividades que divulguem a riqueza cultural do solar deste
animal – o Planalto Mirandês.
A Palombar é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 2000, que tem como principais
objectivos a conservação dos ecossistemas agrícolas, florestais e selvagens, assim como a
preservação do património edificado e respectivas técnicas tradicionais de construção. Ainda
que a sua área de intervenção seja cada vez mais alargada, tem vindo a actuar sobretudo em
Trás-os-Montes.

Posto
Gestor Financeiro das associações AEPGA e Palombar.
Local
Aldeias de Uva (concelho de Vimioso) e de Atenor (concelho de Miranda do Douro).
Funções
- Criação dos departamentos financeiros de cada uma das associações;
- Elaboração de recomendações à direcção das associações, no que concerne a sua gestão
financeira;
- Gestão dos departamentos financeiros, sob supervisão da direcção de cada uma das
associações;
- Definição de procedimentos financeiros e administrativos dos departamentos financeiros;
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- Construção de ferramentas de gestão e de controlo financeiro (tabelas Excel, etc.) adequadas
às necessidades de gestão financeira e administrativa das associações;
- Apoio à angariação de fundos através da identificação de linhas de financiamento nacionais e
internacionais (especialmente a nível europeu) e da elaboração de orçamentos de projetos;
- Planeamento orçamental e elaboração de relatórios financeiros com periodicidade trimestral;
- Gestão de pagamentos de ambas as associações;
- Gestão dos seguros;
- Apoio à gestão de recursos humanos;
- Apoio à contabilidade, nomeadamente articulação com a empresa de contabilidade.
Requisitos obrigatórios:
- Licenciatura em Economia, Gestão ou similares;
- Experiência profissional no departamento financeiro de associações, ONGs ou IPSSs;
- Experiência em gestão financeira de projectos (nomeadamente, de fundos europeus);
- Experiência na elaboração de procedimentos e ferramentas de gestão financeira;
- Conhecimentos básicos de informática (Word, utilização de internet, etc.), especialmente
domínio da ferramenta de Excel;
- Conhecimento de línguas (no mínimo, domínio do Inglês).
Requisitos preferenciais:
- Conhecimentos de linhas de financiamento nacionais e internacionais;
- Carta de condução B;
- Conhecimentos de contabilidade.
Perfil
- Identificação com o mundo associativo e com as missões das associações;
- Carácter dinâmico e pró-activo;
- Capacidade de trabalhar em equipa, mas também, quando necessário, de forma autónoma;
- Capacidade de reconhecer e respeitar a orgânica funcional de ambas as associações;
- Interesse e capacidade de viver num meio rural isolado.

Apenas deverão enviar candidatura candidatos que reuniam os requisitos obrigatórios na
totalidade.
As candidaturas (CV acompanhado de carta de motivação) deverão ser enviadas até dia 31 de
Março para para os e-mails burranco@gmail.com e palombar@palombar.pt
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