
 
  

  
  

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

Formação no sector agrário, em Israel  

 

1. CONTEXTO E JUSTIFICAÇÃO  

 

Visando reforçar e atender aos novos desefios do setor agrário caboverdiano, o Ministério 

da Agricultura e Ambiente no quadro de Cooperação com Israel- MASHAV, lança concurso 

para apresentação de candidaturas para formações “Learning by doing” de 10 jovens nas 

areas de agricultura, gestão agrícola, segurança alimentar, no Arava-Israel, durante 11 

meses.  

 

2. LOCAL DE FORMAÇÃO 

A formação terá um caracter pratico e basea-se na metodologia “aprender fazendo”. Será 

realizada na região do deserto de Arava, no sul de Israel, em propriedades agricolas privadas, 

sob supervisão dos agricultores que serão os proprios mentores, e coordenação do Centro 

Internacional de Formação Agrícola de Arava- AICAT. 

A região de Arava dispõe de uma agricultura das mais modernas e sofisticada de Israel, 

usando tecnologias de ponta nas condições mais adversas do deserto. 

 

 

3. PERFIL E QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 Jovem, formados em uma/ou mais áreas de agricultura, pecuária, segurança alimentar 

e ambiente (agro-ecologia) 

 Nacionalidade caboverdiana 

 Máximo 35 anos de idade; 

 Conhecimento da língua inglesa; 

 Capacidade de integração num novo ambiente e cultura; 

 Espírito de equipa e sentido de responsabilidade; 

 Boa saúde física comprovada. 

 

Será levado em consideração a questão de equidade de género  

 

4. DURAÇÃO DO PROGRAMA  

O programa de formação terá a duração de 11 meses, de Agosto de 2019 a Junho de 2020. 

 

5. TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

 Os estudantes serão alojados em propriedades agrícolas nas comunidades do Arava. 

Um a dois dias por semana terão aulas teóricas no colégio da AICAT. Cada estudante 

terá que conduzir uma pesquisa a ser apresentado no final do estágio. 

 Os agricultores pagarão aos estudantes um salário de acordo com a lei israelita, para 

fazer face ás despesas com alojamento, matricula, bilhete de passagem, transporte 

interno e estadia. 

 Durante a sua estada em Israel, os estudantes terão um seguro de saúde cobrindo 

consultas médicas, medicamentos e hospitalização, excluindo o tratamento dentário. 



 
  

  
  

 

 Os estudantes são obrigados a frequentar todas as aulas, todos as excursões e todas 

as atividades definidas pelo Programa. Ausências injustificadas dá direito á expulsão 

e regresso imediato a Cabo Verde. 

 A permanência dos estudantes em Israel é limitada a formação agrícola no Arava, 

ficando proibida qualquer outra atividade profissional, inclusive durante as férias. 

 

Para mais informações consultar o documento Conditions Internship Program em anexo.  

 

 

6. DOCUMENTOS A APRESENTAR 

 Fotocopia de diploma e ou certificado do curso 

 Fotocopia de BI e passaporte valido 

 Boletim de Inscrição (ver anexo) devidamente preenchido 

 Dois fotos tipo passe 

 

7. DATA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

As candidaturas devem ser apresentadas até ás 16 horas do dia 15 de Maio de 2019 no 

Ministerio da Agricultura e Ambiente em Ponta Belem-Praia, em envelope fechado 

dirigido à Diretora de Cooperação do MAA com indicação de « Learning by doing –Israel» 

ou atravez do email Arilde.Teixeira@maa.gov.cv; Monica.A.Gomes@maa.gov.cv . 
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