
 
 

 
ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

 
CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA A ELABORAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE 

ENQUADRAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 

 
        Data 20/03/2019 

         Concurso n°1 32/MOZBIO/IC/2019 

 
1. A Fundação para a Conservação da Biodiversidade – BIOFUND é uma organização Moçambicana, de utilidade 

pública sem fins lucrativos. A Fundação tem por missão: “apoiar a conservação da biodiversidade aquática e 

terrestre e o uso sustentável dos recursos naturais, incluindo a consolidação do sistema nacional das áreas de 

conservação”. 

2. No âmbito do Mozbio 2 (projecto financiado pelo Banco Mundial), a BIOFUND vai implementar, de 2019 à 

2023, o Programa de Liderança para a Conservação (CLP) que visa (i) a melhoria da capacidade institucional do 

sistema nacional de conservação, (ii) a ampliação e melhoria da base de recrutamento para as instituições ligadas 

à conservação e (iii) o encorajamento da juventude em geral a envolver-se em acções voluntárias ligadas à 

conservação em todo o território nacional.”. 

 

3. Assim, o BIOFUND pretende aplicar parte dos fundos do projecto para contratação de um (a) consultor(a) 

individual para prestação de serviços de consultoria para a elaboração de uma Estratégia de Enquadramento de 

Estagiários, nacionais e estrangeiros, nas áreas de conservação do país assim como, do Plano de Acção para a 

sua implementação, no âmbito do CLP. Esta consultoria deverá incluir um diagnóstico das condições físicas e 

técnicas, existentes nas áreas de conservação, para o acolhimento, enquadramento, monitoria, avaliação e 

mentoria de estagiários.  

 
4. Desta forma, o BIOFIND convida Consultores Individuais a manifestarem o seu interesse para realizar os trabalhos 

acima referidos. O Consultor será selecionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial, conforme 

definido no Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de 

Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de Consultoria de Julho de 2016, o método de 

contratação será Consultor Individual (IC).  

 

5. Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar as suas propostas de candidatura que devem 

consistir nos seguintes documentos: Carta de candidatura, CV, cópia dos diplomas ou certificados dos graus 

académicos e referências, até ás 12.00 horas de 03 de Abril de 2019 para o endereço abaixo indicado. Apenas 

candidatos pré-seleccionados serão contactados.  

 

6. Esclarecimentos adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço ou email abaixo indicados,  

de Segunda a Sexta-Feira, das 8.00 às 15.00 horas. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse devem 

estar claramente identificados com a referência á consultoria a que se pretende candidatar. 

 

Endereço:  

       Fundação para a Conservação da Biodiversidade – BIOFUND 

       Av. Avenida Tomas Nduda nº 1038, Cidade  

       de Maputo. 

       Telefone: 21 499958. 

Maputo – Moçambique. 

Email: projectos@biofund.org.mz 
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