
Equipa do projeto Face to Face na APDES - Agência Piaget para o Desenvolvimento que terá a 

duração de perto de 2 meses, com início a 15 de abril, duração de 2 meses, sendo um part-

time remunerado.   

Pedimos a vossa colaboração para a divulgação juntos dos alunos, podendo ser uma 

experiência de interesse, sendo a APDES uma ONGD sediada em Gaia. 

Em anexo, a descrição e envio o link do site, com a vaga: https://apdes.pt/equipa-e-

instalacoes/  

 

PROPOSTA:  

- Cidades: Porto 

- Duração: de 15 de abril a 21 de junho 2019 (dias úteis)  

- Horário: 13h-19h (5h+1h de pausa)  

- Regime de prestação de serviços (salário base acrescido de componente variável)  

 

CANDIDATURAS:  

- Enviar CV e Carta de Motivação para joana.brandao@apdes.pt com a Ref.ª F2F2/2019 até ao 

dia 20 de abril 2019.  

 

VAGA EM ABERTO: Recrutadores para Equipa do Projeto “Face to Face”  

 

A APDES quer, em 2019, apostar em estratégias de crescimento que visem a sua 

sustentabilidade financeira, pelo que pretende iniciar a primeira Campanha de Doadores 

Regulares "Face to Face". A APDES procura Recrutadores para formar a Equipa da primeira 

campanha do Projeto “Face to Face” para integrar a nossa equipa na área de Angariação de 

Fundos. O projeto "Face to Face" é um método de angariação de fundos internacional, que 

consistirá na abordagem direta de pessoas no sentido de divulgar o trabalho da APDES e apelar 

à participação ativa dos cidadãos nas problemáticas abordadas, enquanto doadores regulares. 

Esta estratégia é realizada por inúmeras ONG na Europa e também em Portugal.  

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES:  

- Recrutadores para Equipa do Projeto “Face to Face” Após uma primeira fase de formação, os 

recrutadores terão como funções:  

- Abordar pessoas em espaços públicos com o objetivo de apresentar o trabalho da APDES, os 

seus projetos e impacto e angariar novos doadores regulares que abracem as nossas causas  

- Preencher o formulário de adesão e prestar os esclarecimentos necessários aos doadores  
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- Assumir com responsabilidade e entrega o compromisso ao longo do período desta primeira 

campanha  

- Trabalhar em equipa, apoiando os colegas e motivando para o bom desempenho do projeto, 

essencial para o trabalho e crescimento da APDES  

- Contar com o apoio do Departamento de Marketing e Angariação de Fundos da APDES e com 

o líder de equipa, para a logística do trabalho diário.  

- Apoio e participação em ações e eventos APDES, ligados a diferentes áreas de atuação, com 

possibilidade de deslocações no país.  

 

PERFIL E REQUISITOS:  

- Experiência na área de doadores particulares, sobretudo em campanhas de "Face to Face" de 

ONG (requisito preferencial);  

- Motivação contacto direto com pessoas, em espaços públicos;  

- Experiência na área social/ terceiro setor;  

- Concordância com a missão e valores da APDES;  

- Motivação pela área de angariação de fundos;  

- Autonomia e elevado grau de responsabilidade e compromisso;  

- Ambição, otimismo e vontade de trabalhar por objetivos;  

- Pontualidade e assiduidade. 


