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CURRICULUM VITAE 

1. Sobrenome: Tump 

2. Nome: Rainer 

3. Data de nascimento: 02.04.1961 

4. Nacionalidade: Alemã 

5. Residência: Bielefeld, Alemanha 

6. Estado civil: Casado 

7. Educação: 

Instituto [Data de – Data até] Título ou diploma: 

Universidade de Bielefeld / Centro de Estudos para 

Desenvolvimento Internacional [1984 - 1988] 

Pós-graduação em Sociologia – especialização em 

Desenvolvimento Internacional e Desenvolvimento Rural 

Universidade de Wuppertal [1982 - 1984] Graduação em Ciências Sociais 

Câmara de Drolshagen, Alemanha [1977 - 1980] Graduação em Administração Pública 

 

8. Conhecimento de línguas: (Indique 1 a 5 para domínio, sendo 5 o melhor)  

Língua Reading Falar Escrever 

Alemã 5 5 5 

Inglês 5 5 5 

Português 5 5 5 

Francês 3 3 2 

Espanhol 4 3 3 

 

9. Membro de organizações profissionais:  AGEG Consultants eG (desde 1997) 

10. Outras habilidades: Profissional no uso de Ms Office, Web Development, SPSS 

Estudos de viabilidade / Estudos socioeconômicos 

Desenvolvimento comunitário 

Elaboração de propostas de projetos 

Desenvolvimento institucional (sector público e ONGs) 

Desenvolvimento de recursos humanos / Treinador 

 

11. Posição atual: Consultor independente (desde 1996) 

12. Experiências específicas na área da cooperação internacional: 

− 29 anos de experiência na gestão, monitoramento, supervisão e avaliação de projetos de desenvolvimento nas 

áreas de água e saneamento, tratamento de águas residuais, agricultura e desenvolvimento institucional 

− 23 anos de experiência na execução de estudos socioeconômicos, levantamento de dados, investigações 

básicas, estudos de campo e estudos de viabilidade, incluindo o estudo “Oshikango-Ondjiva Water Supply from 

Namíbia to Angola“ para a SADC e a KfW e “Integrated Sanitation and Sewerage Infrastructure Project” para o 

Banco Mundial no Egito 

− Execução de estudos de população e demanda em Angola, Moçambique, Namíbia, no Egito e na Palestina 

− Execução de estudos para autorizações ambientais em Angola, Namíbia, no Egito e na Palestina  

− Avaliação ambiental e social de projetos segundo os guias sobre meio ambiente, saúde e segurança do Banco 

Mundial no Egito e na Palestina 

− 15 anos de experiência na avaliação econômica e financeira de projetos 

− 11 anos de coordenação de projetos de longo e curto prazo no Brasil, em Botswana, Moçambique, Zimbabué, na 

Palestina e no Egito 

− Experiência de trabalho no Brasil e em vários outros países da língua portuguesa 

− Excelente capacidade de comunicação escrita e oral na língua portuguesa; vasta experiência na elaboração de 

estudos e relatórios em português  
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13. Experiência específica em países de língua portuguesa (América do Sul e África): 

País Data de – Data até 

África de Sul 07/2009–11/2010 

Angola  10/2017-12/2017, 07/2009–03/2011, 09–12/2008, 06–07/2008, 01–02/2008, 02–03/2006,  

01–07/2005, 08–09/2004, 05–06/2004, 02–03/2003, 02–03/2000, 01–02/1999, 10–11/1998 

Botswana 07/2009–11/2011 

Brasil 07/2012-12/2012, 07/2009–11/2011, 07/2008-08/2008, 04/1985-12/1985 

El Salvador 02/2013–04/2013 

Guatemala 04/2013–05/2013 

Guiné-Bissau 02/2004–03/2004 

Honduras 04/2013–05/2013 

Moçambique 05–06/2018; 07–08/2018; 07/201–09/2017; 03–04/2014; 07/2013–10/2013,  
09–11/2012, 05–06/2012, 07/2009–11/2011, 01–04/2009,03–05/2008,  

03–09/2007, 04–07/2006, 09–11/2005, 2001–2002, 1994–1996;  

Namíbia 07/2009–11/2010 

Nepal 04/2010–07/2010 

Quénia 08/2017–10/2017; 04/2016–10/2016; 05/2011–08/2012 

Tanzânia 01–02/1999 

Zimbabwe 10–11/2011, 06–07/2011, 06/2009–11/2010, 01–02/1999 
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14. Experiência profissional  

Data de - 

Date até 
Local 

Empresa / 

Organização 
Posição Descrição 

07/2018 – 
08/2018 

Moçambique Misereor, Alemã Avaliador Avaliação do projeto “Grupo de Reflexão Interdiocesana” da Comissão Episcopal Justiça e Paz em 
Moçambique 
- Avaliação do projecto com as suas representações em cinco províncias de Moçambique 
- Desenvolvimento de uma estratégia de cooperação com outras comissões sociais da Igreja Católica em 
Moçambique 
- Moderação de um processo participativo para o desenho das estratégias para um possível novo projecto 

05/2018 – 
06/2018 

Moçambique Caritas Alemã Avaliador Avaliação do projeto de desenvolvimento rural “Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável” na 
província de Sofala, financiado pelo BMZ:  
- Avaliação do projecto com foco no aumento da resiliência da população para as mudanças climáticas, 
agua e sanidade, geração de rendimento e desenvolvimento comunitário 
- Estudo de viabilidade para um possível futuro projecto com financiamento do BMZ 
- Moderação do processo participativo do desenvolvimento de uma proposta para um projecto de 2019 até 
2021.   

01/2018 – 
04/2018 

Germany,  
Spain 

Misereor, Alemanha & 
Pão para o Mundo, 
Alemanha 

Avaliador / Chefe 
de equipe 

Avaliação da organização GRAIN, Barcelona, Espanha 
- Avaliação da qualidade de implementação dos projectos financiados por Misereor e Pão para o Mundo de  
2012 até 2017  
- Desenvolvimento de estratégias para o futuro trabalho de GRAIN nas áreas temáticas Produção de 
Alimentos, Sementes e Terra 

10/2017 – 

11/2017 

Quênia Organização de 

Nutrição e Agricultura 

das Nações Unidas 

(FAO), Roma, Itália 

Consultor / 

Treinador 

Pesquisa sobre a importância da segurança da posse da terra para a segurança nutricional 

− Assessoria sobre a segurança alimentar em comunidades selecionadas em West Pokot 

− Elaboração de estratégias para aumentar a segurança da posse da terra e a segurança nutricional 

08/2017 – 

09/2017 

Moçambique Pão para o Mundo, 

Alemanha 

Avaliador / Chefe 

de equipe 

Avaliação do projeto “Lhuvuka – Apoio às comunidades afetadas pelo Parque Nacional de Limpopo” 

− Avaliação dos impactos do projeto em quatro distritos da província de Gaza 

− Elaboração de estratégias para fortalecer a capacidade de resiliência e adaptação às mudanças 
climáticas das administrações distritais e das comunidades afetadas pelo PNL 

06/2017 – 

07/2017 

Angola Christian Aid, Dublin, 

Irlanda 

Consultor Estudo de base para o programa 2017 – 2022 da Christian Aid Irlanda 

− Estudo socioeconômico sobre a situação, valores e atitudes do grupo alvo nas três províncias do 
programa 

− Estudo sobre os desafios das mudanças climáticas para comunidades selecionadas 

04/2017 – 

05/2017 

Angola Misereor, Aachen, 

Alemanha 

Consultor / Chefe 

de equipe 

Projeto “Desenvolvimento Integrado e Agricultura Sustentável” implementado pela Caritas de Angola 

− Avaliação do projeto através de uma variedade de métodos quantitativos e qualitativos  

− Moderação de uma oficina, apresentação dos resultados preliminares da avaliação e discussão de 
propostas para adaptar a estratégia de Desenvolvimento Rural da Caritas de Angola 

01/2017 – 

03/2017 

Palestina Kreditanstalt fuer 

Wiederaufbau, 

Frankfurt, Alemanha 

Consultor / Chefe 

de equipe 

Estudo de viabilidade para o projeto “Nablus Reuse Irrigation 2000+ Donum” 

− Estudo socioeconômico sobre a situação e es preferências do grupo alvo em cinco aldeias selecionadas 
do município de Nablus 

− Testagem de diferentes estratégias no uso de água tratada para a agricultura de regadio 
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Data de - 

Date até 
Local 

Empresa / 

Organização 
Posição Descrição 

04/2016 – 

12/2016 

Quênia Universidade de 

Humboldt, Berlin, 

Alemanha 

Chefe de equipe Chefe de equipe do projeto “Land Corruption Risk Mapping” para a organização Transparency International 

− Desenvolvimento de um instrumento para analisar, medir e mapear riscos na administração de terra 

− Testagem do instrumento através de quatro estudos em Quênia 

− Elaboração de um plano de ação para Transparency International/Quênia 

− Desenvolvimento de um instrumento genérico para medir os riscos de corrupção na administração de 
terra na África Subsaariana 

11/2013 – 

02/2016 

Egito Banco Mundial,  

AHT GROUP 

Chefe de equipe Banco Mundial: Integrated Sanitation and Sewerage Infrastructure Project (ISSIP)  

− Implementação de um estudo de base e inquéritos participativos 

− Desenvolvimento de uma campanha compreensiva de informação e comunicação 

− Elaboração de uma estratégia de desenvolvimento comunitário  

− Provisão de apoio institucional e legal para Comitês de Água e Saneamento e Associações de 
Desenvolvimento Comunitário 

− Implementação de um estudo sobre o grau de satisfação dos consumidores de água 

− Implementação de campanhas de marketing para o uso efetivo de água e manutenção das novas 

estações de tratamento de esgoto 

− Análise de características socioeconômicas da população  

− Análise dos parceiros do projeto 

− Capacitação do pessoal ao nível provincial e distrital em termos da promoção de higiene, relação com os 
cliente e campanhas de comunicação 

08/2013 – 

09/2013 

El Salvador Caritas Alemã, 

Alemanha 

Treinador / 

Moderador 

DCV: “Desenvolvimento Comunitário no Norte de El Salvador” 

− Treino sobre estudos de base e monitoria participativa 

− Estudo de base 

− Moderação de uma oficina para definir a próxima fase do projeto 

06/2013 – 
07/2013 

Moçambique Diakonisches Werk, 
Berlin, Alemanha 

Chefe de equipe, 
Sociólogo 

BMZ / Diakonisches Werk: Avaliação do portfólio de projectos do CEDES 

− Avaliação dos oito projetos de desenvolvimento rural, agua potável e saneamento em cinco províncias 

− Inquérito sobre a disponibilidade e o consumo de água potável e sobre a renda familiar das famílias rurais 

− Revisão da estratégia do projecto com ênfase no abastecimento de água potável e tratamento de águas 
residuais 

− Assessoria do pessoal dos projectos em questões de inquéritos e campanhas de comunicação 

04/2012 – 

03/2013 

Moçambique Pão para o Mundo, 

Berlin, Alemanha 

Consultor / 

Treinador 

BMZ / Pão para o Mundo: “Desenvolvimento Rural no Sul de Moçambique” 

− Apoio para o parceiro local ORAM em desenvolvimento de estratégias e monitoria 

− Estudo de base sobre gênero, segurança alimentar e acesso à água potável e  

− Assessoria das capacidades do pessoal da ORAM 

https://dict.leo.org/portugiesisch-deutsch/de
https://dict.leo.org/portugiesisch-deutsch/tratamento
https://dict.leo.org/portugiesisch-deutsch/de
https://dict.leo.org/portugiesisch-deutsch/esgoto
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Data de - 

Date até 
Local 

Empresa / 

Organização 
Posição Descrição 

01/2013 –  

02/2013 

Angola, 

Moçambique 

& África do 

Sul 

GIZ, Bonn, Alemanha Chefe de equipe, 

Sociólogo 

BMZ / GIZ: “Programme to Foster Innovation, Learning and Evidence in HIV and Health Programmes of 

German Development Cooperation” (PROFILE);  

− Massificação do programa “blended learning” 

− Revisão dos aspectos socioeconômicos com foco em aspetos de gênero  

− Capacitação do pessoal do projeto em estratégias de comunicação e o uso de novas técnicas 

07.2012 – 

12.2012 

Brasil Caritas Alemã, 

Freiburg, Alemanha 

Coordenador do 

projeto / Treinador 

Caritas Alemã: “Redução da violência através do protagonismo de jovens no Nordeste do Brasil” 

BMZ / Caritas Alemã: "Prevenção de violência e do consumo de drogas” 

− Gestão do projeto de capacitação 

− Revisão das estratégias do projeto atual em três estados do nordeste do Brasil  

− Elaboração de uma estratégia para equidade do gênero   

− Moderação de um processo de planificação com cinco parceiros da Caritas Alemã no nordeste do Brasil 

05/2012 –

06/2012 

Moçambique Misereor, Aachen, 

Alemanha 

Chefe de equipe BMZ / Misereor: “Programa Integrado de Desenvolvimento Rural” da Caritas Beira 

− Avaliação do programa em dois distritos de Sofala com foco na agricultura, água potável, gestão de 
águas residuais e organização comunitária 

− Capacitação da equipe do projeto sobre técnicas de inquéritos participativos  

03/2012 –  

04/2012 

Moçambique Misereor, Aachen, 

Alemanha 

Chefe de equipe BMZ / Misereor: Projeto de Desenvolvimento “REDERUSO” da Caritas Beira com foco na produção 

agrícola, água e saneamento e segurança alimentar 

− Desenvolvimento organizacional para ONGs locais nas áreas de coleção de dados e equidade do gênero  

− Desenvolvimento de uma estratégia para o abastecimento sustentável de água potável ao nível distrital e 
comunal 

01/2012 –  

02/2012 

Libéria Misereor, Aachen, 

Alemanha 

Chefe de equipe, 

Sociólogo 

BMZ / Misereor: Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado com foco na agricultura, segurança alimentar 

e água potável e saneamento  

− Estudo de base  

− Mapeamento e análise da qualidade de serviços de água e saneamento básico 

− Inquérito sobre as relações com os clientes 

− Moderação de uma oficina sobre planejamento e monitoria 

10/2011 – 

11/2011 

Zimbábue & 

Moçambique 

Diakonie Emergency 

Aid, Stuttgart, 

Alemanha  

Chefe de equipe, 

Treinador 

BMZ / DKH: Projetos de Desenvolvimento Rural Integrado da DKH com foco em água, saneamento e 

desenvolvimento comunitário 

− Introdução de um Sistema adaptado de monitoria para os três parceiros da DKH 

− Treino sobre estudos de base, monitoria baseada nos impactos e avaliação 

08/2011 – 

09/2011 

Moçambique Pão para o Mundo, 

Stuttgart, Alemanha 

Chefe de equipe, 

Sociólogo 

Pão para o Mundo: Programa “Terra para todos” da ONG Fórum Terra Nampula 

− Avaliação final do projeto com foco no uso sustentável da terra e dos recursos hídricos  

− Revisão e reorientação das estratégias do projeto 
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Data de - 

Date até 
Local 

Empresa / 

Organização 
Posição Descrição 

06/2011 – 

07/2011 

Zimbábue & 

Moçambique 

Diakonie Emergency 

Aid, Stuttgart, 

Alemanha 

Chefe de equipe / 

Treinador 

BMZ / DKH: “Capacitação para parceiros da DKH”  

− Análise institucional de três ONGs, os parceiros principais da DKH em Moçambique e Zimbábue;  

− Elaboração de uma estratégia para as áreas água, saneamento básico e desenvolvimento comunitário 

− Capacitação para pessoal selecionado das três ONGs com foco na gestão de projetos 

04/2011 – 

05/2011 

Moçambique Jugend Eine Welt 

Áustria, Vienna 

Chefe de equipe, 

Sociólogo 

Austrian Development Agency / Jugend Eine Welt Áustria: “Desenvolvimento de um instrumento bilíngue 

sobre Desenvolvimento Rural Integrado” para a comunidade mundial dos Salesianos 

http://www2.donboscoruraldevelopment.org/index.php?id=48&L=4 

− Revisão das estratégias dos parceiros da Jugend Eine Welt Áustria sobre desenvolvimento comunitário, 
água e saneamento, agricultura e gênero 

− Treino do pessoal dos parceiros da Jugend Eine Welt Áustria no desenvolvimento de um website 

09/2010 –

01/2011  

Angola Misereor, Aachen Chefe de equipe BMZ / Misereor: “Plataforma Agricultura Sustentável” 

− Avaliação da plataforma com sete projetos de desenvolvimento rural integrados em seis províncias de 
Angola com foco no abastecimento de água, saneamento básico, segurança alimentar e gênero  

− Elaboração de uma estratégia de comunicação nas áreas de água e saneamento 

07/2009 – 

11/2011 

Angola, 

Botsuana, 

Moçambique, 

Namíbia, 

África do Sul, 

Zimbábue 

GTZ, Alemanha, e 

SADC, Gaborone 

AHT Group, Essen, 

Alemanha 

Chefe de equipe, 

Sociólogo 

BMZ / DFID / GIZ: Transboundary Water Management in SADC, 
“Strengthening of River Basin Organizations in SADC” Component - “Development of River Awareness Kits 
for Limpopo and Cunene Basin” (www.limpoporak.org; www.kunenerak.org) 

− Estudo de base acesso à água potável e satisfação dos consumidores de água 

− Coordenação de todas as atividades da equipe internacional de consultores composto por 11 
especialistas de diferentes áreas temáticas 

− Cooperação com a GIZ e os funcionários dos ministérios nos seis países ribeirinhos 

− Desenvolvimento de um website com foco em questões ambientais, gestão transfronteiriça de água e 

ações para conscientizar o público 

− Apoio para os comités de gestão de água transfronteiriça ao nível nacional e provincial 

− Desenvolvimento de uma estratégia de comunicação com os parceiros dos seis países ribeirinhos na 
região da SADC 

04/2010 – 

07/2010 

Nepal 

Índia 

Jugend Eine Welt 

Áustria, Vienna 

Chefe de equipe, 

Moderator 

Austrian Development Agency / Jugend Eine Welt Áustria: “Desenvolvimento de um instrumento bilíngue 

sobre Desenvolvimento Rural Integrado” para a comunidade mundial dos Salesianos  

− Elaboração participativa de estratégias para as áreas água e saneamento e desenvolvimento comunitário 

− Desenvolvimento de uma plataforma de comunicação sobre todos os aspectos do desenvolvimento rural 

01/2010 – 

02/2010 

Angola Diakonie Emergency 

Aid, Stuttgart, 

Alemanha  

Chefe de equipe BMZ / DKH: “Projecto Integrado de Desenvolvimento Rural Camundongo“ (PIDRC)” 

− Moderação do processo de planificação de um novo projeto na província de Bié com foco em água e 
saneamento e apoio para jovens 

− Desenvolvimento de uma estratégia sustentável para o componente água e saneamento 

− Estudo de base 

http://www2.donboscoruraldevelopment.org/index.php?id=48&L=4
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Data de - 

Date até 
Local 

Empresa / 

Organização 
Posição Descrição 

09/2009 Angola Diakonie Emergency 

Aid, Stuttgart, 

Alemanha 

Consultor BMZ / DKH: “Projecto Integrado de Desenvolvimento Rural Sanga“  

− Capacitação do pessoal do projeto em água e saneamento básico, gênero e segurança alimentar  

− Introdução de um sistema adaptado de monitoria de impactos  

06/2009 – 

07/2009 

Zimbábue Ministério Alemã das 

Relações Exteriores, 

Berlin 

 

Chefe de equipe Ministério das Relações Exteriores Alemã: “Avaliação da Ajuda Humanitária da Alemanha em Zimbabué” 

− Avaliação dos projectos de combate ao cólera implementados pela Cruz Vermelha Internacional, Cruz 
Vermelha Alemã, HELP, HUMEDICA e Médicos sem Fronteira) 

− Revisão do sistema de tratamento de água do Chegutu Treatment Plant 

04/2009 – 

05/2009 

Moçambique Jugend Eine Welt 

Áustria, Vienna 

Avaliador, 

Sociólogo 

Austrian Development Agency / Jugend Eine Welt Áustria: “Projecto de Combate à Pobreza em Moatize”  

− Avaliação final do programa integrado com enfoque na agricultura de regadio e na comercialização de 
produtos agrícolas  

− Desenvolvimento institucional e treino para os parceiros locais da Sociedade Salesiana em Moçambique 

02/2009 – 

03/2009 

Moçambique Pão para o Mundo 

Stuttgart, Alemanha 

Chefe de equipe, 

Consultor 

BMZ / Pão para o Mundo: “Desenvolvimento Comunitário/Moma” 

− Planificação de um novo projeto de advocacia na área dos recursos naturais (areias pesadas) 

− Desenvolvimento organizacional para a ONG ADECOR com foco em uso sustentável da terra, água e 
saneamento 

11/2008 – 

12/2008 

Angola Misereor, Aachen,  

Alemanha 

Chefe de equipe  Misereor: “Country Study Angola” 

− Estudo sobre a situação política, econômica e social nas províncias Lunda Sul, Moxico e Kuando 
Kubango incluindo o acesso à água potável, saneamento básico e gênero  

09/2008 – 

10/2008 

Angola Ação Agrária Alemã, 

Bonn, Alemanha 

Chefe de equipe Ação Agrária Alemã: “Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado Caimbambo” 

− Desenvolvimento institucional para duas organizações parceiras da Acção Agrária Alemã 

− Apoio à comitês de gestão de água 

07/2008 – 

08/2008 

Brasil AGEH, Colónia, 

Alemanha 

Treinador AGEH: “Mainstreaming HIV/AIDS” 

− Treino sobre HIV/SIDA 

− Elaboração de uma estratégia de mainstreaming sobre HIV/SIDA da AGEH e das 14 organizações 
parceiras no Brasil 

− Treino em elaboração de propostas de projetos para parceiros individuais 

05/2008 – 

06/2008 

Angola Diakonisches Werk, 

Stuttgart, Alemanha 

Chefe de equipe BMZ / DKH: “Desenvolvimento Integrado Rural Camundongo” 

− Facilitação do processo da planificação do projecto; treino sobre monitoria participativa  

− Estudo de base sobre meios de vida e gênero 

03/2008 – 

04/2008 

Moçambique Comissão Europeia, 

Bélgica 

Sociólogo Comissão Europeia: “Estudo sobre o Processo da Descentralização no Sector Agrário em Moçambique” 

− Estudo sobre o papel do MINAG, o sector privado e o sector familiar no processo da descentralização 
nacional  

− Revisão do sistema de extensão rural e da estratégia de desenvolvimento comunitário do MINAG  
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Data de - 

Date até 
Local 

Empresa / 

Organização 
Posição Descrição 

01/2008 – 

02/2008 

Angola Diakonisches Werk, 

Stuttgart, Alemanha 

Chefe de equipe, 

avaliador 

BMZ / DKH: “Reconstrução Rural Sanga” 

− Avaliação final do projecto com foco em água e saneamento, desenvolvimento comunitário e saúde 
materno-infantil  

− Estudo de base e introdução da monitoria baseada nos impactos 

06/2007 –  

07/2007 

Moçambique Caritas 

Internacionalis,  

Roma, Itália 

Chefe de equipe, 

Treinador 

BMZ / Caritas Internacionalis: “Zambezi Floods - SOA 1“  

− Avaliação final do projecto de emergência no vale do rio Sambezi, financiado por 14 membros da Caritas 
Internationalis 

− Treino em monitoria de impactos e desenvolvimento baseado nos direitos básicos 

03/2007 –  

04/2007 

Moçambique Pão para o Mundo, 

Stuttgart, Alemanha 

Chefe de equipe BMZ / Pão para o Mundo: Projeto “Terra para todos” 

− Avaliação final do projecto sobre o direito de terras e o uso de recursos naturais do "Fórum Terra 
Nampula"  

08/2006 – 

11/2006 

Botsuana, 

Namíbia, 

Angola 

Kreditanstalt für 

Wiederaufbau, 

Frankfurt, Alemanha 

Chefe de equipe, 

Sociólogo 

BMZ / KfW: SADC Project “Projecto de Abastecimento de Água de Oshikango – Ondjiva“  

− Estudo de base do sistema de abastecimento transfronteiriço de água no sul de Angola e no norte de 
Namíbia  

− Desenvolvimento de uma base de dados para os ministérios de água de Angola e Namíbia 

− Treino do staff nos dois ministérios sobre satisfação dos consumidores 

06/2006 – 

07/2006  

Moçambique Horizont 3000 

Development Consult, 

Vienna, Áustria 

Chefe de equipe Austrian Development Agency / Horizont3000: “Apoio ao Proagri Sofala – APROS” 

− Apoio institucional para o Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural e a DPADR Sofala 

− Elaboração participativa de estratégias de descentralização dos serviços públicos 

02/2006 – 

03/2006 

Angola Pão para o Mundo, 

Stuttgart, Alemanha  

Facilitador, 

Sociólogo 

BMZ / Pão para o Mundo: “Integrated food security project Cachimbande” 

− Avaliação intermediária do projeto com foco na produção e comercialização agrícola, água e saneamento 
e desenvolvimento comunitário 

05/2005 – 

07/2005 

Angola Fundação Friedrich 

Ebert (FES), Berlin, 

Alemanha 

Chefe de equipe, 

Sociólogo 

Fundação Friedrich Ebert: “Estudo sobre áreas potenciais de intervenção em Angola” 

− Estudo sobre conflitos potenciais, equidade do gênero e boa governança em quatro províncias de Angola 

− Moderação do processo de planificação do futuro programa da Fundação Friedrich Ebert em Angola 

03/2005 – 

04/2005 

Angola Caritas 

Internacionalis, 

Roma, Itália 

Chefe de equipe, 

avaliador 

Caritas Internacionalis: “National Rural Development Programme Mwenho” 

− Avaliação sobre os impactos e a sustentabilidade de projectos de segurança alimentar 

− Mapeamento de informações e iniciativas sobre gênero e mediação de conflitos 

01/2005 – 

02/2005 

 

Angola Delegação da 

Comissão Europeia 

em Angola  

Chefe de equipe Comissão Europeia: “Programa da Reinserção da Segurança Alimentar” 

− Estudo de viabilidade para a componente “Apoio Institucional” do programa PRSA em cooperação com o 
Ministério de Agricultura em Angola 

− Análise institucional; elaboração de uma proposta para reformas administrativas 

08/2004 – 

09/2004 

Angola Diakonisches Werk, 

Alemanha / AGEG 

Chefe de equipe, 

Treinador 

BMZ / DKH: Projeto “Segurança Alimentar Pambangala”  

− Capacitação do pessoal do projecto em gestão de projectos, segurança alimentar e proteção social 

− Elaboração de modelos para medir a dinâmica populacional 
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05/2004 – 

06/2004 

Angola Ação Agrária Alemã, 

Bonn, Alemanha 

Treinador, 

Sociólogo 

BMZ / Ação Agrária Alemã: “Projecto Integrado de Segurança Alimentar PISA” 

− Treino da equipe do projeto e do pessoal de administrações distritais sobre a gestão sustentável de água 

− Estudo de base sobre segurança alimentar, acesso à água potável, serviços de saneamento e a gestão 
de riscos e desastres naturais 

02/2004 – 

03/2004 

Guiné-Bissau Weltfriedensdienst, 

Berlin, Alemanha 

Chefe de equipe, 

Treinador 

BMZ / Weltfriedensdienst: “: Reabilitação Rural Guiné Bissau Norte” 

− Treino, moderação do processo de planificação  

− Desenvolvimento de uma estratégia de investimento rural em coordenação com o Ministério de 
Agricultura  

02/2003 –  

03/2003 

Angola Diakonisches Werk, 

Alemanha / AGEG 

Chefe de equipe BMZ / DKH: “Projecto de Segurança Alimentar CELA” 

− Planificação do projecto de segurança alimentar, extensão e reabilitação agrícola em cooperação com a 
administração municipal  

− Revisão da estratégia do projeto com foco em segurança alimentar e regadio na província Kuanza Sul  

03-04/2002  

08-09/2001 

Moçambique Horizont3000 

Development Consult, 

Vienna, Áustria 

Consultor, 

Sociólogo 

Austrian Development Agency / Horizont3000: “Promoção Económica de Camponeses – PROMEC” 

− Apoio na área da comercialização agrícola de pequenos produtores na província de Sofala 

− Elaboração participativa de uma estratégia de comercialização  

10/2001 – 

12/2001 

 

Moçambique 

& Zimbábue 

 

Ministério Alemã para 

Desenvolvimento 

Econômico (BMZ) 

Chefe de equipe, 

Consultor 

Ministério de Cooperação e Desenvolvimento Alemã: Avaliação do instrumento “Serviço de Paz” 

− Avaliação de três projetos em Moçambique e de dois projetos em Zimbabué 

− Desenvolvimento de instrumentos de avaliação para o Ministério de Cooperação e Desenvolvimento 
Alemão 

01-

02/2002, 

03-04/2001 

Moçambique Governo da Áustria, 

Vienna, Áustria 

IIZ-Consult 

Chefe de equipe Austrian Government / IIZ-Consult: “Apoio ao Proagri Sofala – APROS” 

− Desenvolvimento institucional para o Ministério de Agricultura  

− Elaboração participativa de uma estratégia de redução de pobreza absoluta em áreas rurais 

02/2000 – 

03/2000 

Angola Caritas Alemã, 

Alemanha 

Consultor BMZ / Caritas Alemã: “Desenvolvimento Institucional para a Caritas de Angola” 

− Análise institucional da Caritas de Angola 

− Facilitação de uma oficina sobre desenvolvimento rural integrado e planificação participativa 

01/1999 – 

02/1999 

Zâmbia, 

Angola, 

Zimbábue 

Terre des Hommes, 

Alemanha 

Consultor, 

Sociólogo 

Terre des Hommes: “Política de Desenvolvimento da terre des hommes na África Austral” 

− Estudo sobre os sucessos e desafios da terre des hommes em cinco países da África Austral 

− Estudo de viabilidade nas áreas de água e saneamento e segurança alimentar 

− Análise institucional e treino para parceiros locais da terre des hommes 

10/1998 – 

11/1998 

Angola Caritas Alemã, 

Freiburg 

Chefe de equipe BMZ / Caritas Alemã: “Projeto de Desenvolvimento Rural MWENHO”  

− Revisão da estratégia do projeto em cinco províncias de Angola com foco em segurança alimentar, água 
e saneamento básico 

− Treino em avaliação de projectos, coordenação e moderação da avaliação do projeto Mwenho  

10/1997 – 

11/1997 

Moçambique União Europeia, 

Bruxelas, Bélgica 

Chefe de equipe, 

Treinador 
União Europeia / EZE: “Projeto de Regadio Chibuto” 

− Avaliação e elaboração participativa de uma proposta para a próxima fase do projeto 

− Treino em cooperativismo, planificação participativa e gestão de projetos  
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09/1994 – 

08/1996 

Moçambique GTZ (hoje GIZ), 

Eschborn, Alemanha 

Coordenador do 

Projeto, Sociólogo 

Coordenação do projeto “Fundo de Reintegração para Soldados desmobilizados pela Cooperação Técnica 

Alemã (GTZ, hoje GIZ) nas províncias Manica, Sofala e Tete  

− Coordenação do projeto com escritórios em três províncias e um total de 85 funcionários 

− Estudo de base sobre o potencial da reintegração de soldados desmobilizados  

− Introdução de um sistema de monitoria  

06/1988 – 

08/1994 

Alemanha, 

Moçambique,  

Zimbábue 

Welthaus Bielefeld, 

Alemanha 

Coordenador de 

Projetos 

Gestor de projetos em Moçambique e Zimbabué 

− Supervisão e acompanhamento de projectos de autoajuda em Moçambique e Zimbábue, Organização e 
moderação de seminários, estudos de viabilidade e avaliação de projectos (em parte co-financiados pela 
Comissão Europeia) 

− Gestão de projectos nas áreas de desenvolvimento rural, água e saneamento básico em Moçambique e 
Zimbabué  

− Treinos em gestão de projetos e saneamento básico  

04/1985 – 

12/1985 

Salvador, 

Brasil 

DAAD, Colónia, 

Alemanha 

Estudante, 

pesquisador 

DAAD e Universidade de Bielefeld: “O papel da autoajuda no processo da melhoria das condições de vida 

em favelas” 

− Estudo sobre dinâmicas sociais e o papel da autoajuda nas favelas “Fazenda Couto” e “Alto do 
Coqueirinho” em Salvador da Bahia 

− Inquérito sobre a situação social com associações de bairros em cinco favelas de Salvador da Bahia   

 

15. Publicações (seleção) 

▪ Manual “Land Corruption Risk Mapping”, Universidade de Humboldt, Berlin, Alemanha, 2017 

▪ Análise do Potencial de Conflitos em Angola, Fundação Friedrich Ebert, Berlim 2006 

▪ Die Rolle von Nothilfe in Krisenregionen, in: Heinrich Böll Stiftung (Ed.) Frieden in Sicht?, Bielefeld e Dortmund 1999 

▪ Angola - ein Land kommt nicht zur Ruhe, in: Heinrich Böll Stiftung und Welthaus Bielefeld (Ed.): Fluchtursachen und Internationale Politik, Berlim 1998 

▪ Organizaciones de los Pobladores, in: Augel, J. (Ed.), Centro e Periferia, Desarrollo Urbano y Problemas Sociales de una Metrópoli Brasileña, S. 233 - 
250, Bissau/Guiné Bissau 1996 

▪ Editor do Mosambik Rundbrief, Basel – Bielefeld – Viena, desde 1988 

▪ Reportagens e análises sobre Desenvolvimento Internacional, Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza para diversos jornais e revistas 
científicas (desde 1991) 

▪ Organizaciones de los Pobladores, in: Augel, J. (Ed.), Centro e Periferia, Desarrollo Urbano y Problemas Sociales, Bissau, 1989 

▪ Entre autonomia e clientelismo – O papel de associações de moradores em favelas de Salvador da Bahia, Universidade de Bielefeld, 1988 


