
 

 

Lupa – Legado: Namuli Initiative-Vaga para Gestor de Projecto baseado no distrito de 
Gurué   

Lupa é uma ONG nacional baseada em Maputo com mais de 10 anos de experiência na 
implementação de projectos de desenvolvimento socioeconómico sustentável. Legado: 
Namuli Initiative é um programa de longo prazo de conservação da biodiversidade e 
desenvolvimento rural focado no Distrito de Gurué, concretamente no Monte Namúli e nas 
comunidades circunvizinhas. No âmbito desta a iniciativa, a Lupa está a contratar um (a) 
Gestor (a) de Projectos para supervisionar a implementação de actividades de conservação 
da biodiversidade e desenvolvimento socioeconómico sustentável dentro das comunidades 
adjacentes ao Monte Namúli nomeadamente Mucunha, Morresse e de Carico.   

Funções básicas  

O/A Gestor (a) será responsável pela implementação e supervisão das actividades de 
conservação da biodiversidade, gestão de recursos naturais e desenvolvimento 
socioeconómico, incluindo planificação, organização de aspectos logísticos, gestão dos 
fundos canalizados para actividades de campo, e redigir relatórios sobre o progresso do 
projecto, estabelecimento de parcerias com o governo provincial, distrital bem como com 
outros intervenientes da sociedade.  O Gestor do Programa deverá passar algum tempo no 
campo, bem como realizar viagens regulares, especialmente para Quelimane e Maputo, se 
for necessário. 

Qualificações e Experiência  

• Graduação ou equivalente de pós-graduação em Engenharia Florestal, Agronómica, 
Ciências Biológicas, Veterinárias, Engenharia Ambiental ou em áreas afins; 

• Nacionalidade moçambicana ou viver legalmente em Moçambique; 
• Mínimo de 5 anos de experiência progressiva em gestão de projectos relacionado ao 

Maneio e Gestão dos recursos Naturais e/ou desenvolvimento socioeconómico; 
• Fluência escrita e oral da língua portuguesa e Inglesa, conhecimento de Lomwe será 

uma vantagem; 
• Registos comprovados de gestão de projectos (incluindo habilidades em planificação 

e coordenação, gestão financeira, elaboração de relatórios, apresentação pública) 
• Conhecimento de vários processos e procedimentos de subvenção de doadores é 

altamente desejável; 
• Proficiência em uso de todos pacotes da Microsoft Office e Google Docs;  
• Habilidade de gestão de conflitos; 
• Boa capacidade de comunicação escrita e verbal e capacidade demonstrada para 

priorizar cargas de trabalho. 
 
 

 
 
Maputo; Bairro da Malhangalene, Rua Anguane 
(prolongamento da Milagre Mabote)  Nº 175; 
C.P. 419; Telefones +258 21 48 70 11;   
Fax: +258 21 48 70 11; 
Cell: +258 82 43 63 014 
E-mail:info.lupa@tvcabo.co.mz 
	



Notas 

O contato é de um (1) ano podendo ser renovável dependendo da evolução e desempenho 
do contratado.  

Os candidatos interessados devem enviar uma carta de motivação, CV bem as suas 
habilitações literárias. As candidaturas devem ser submetidas até 31 de Maio de 2017 nos 
seguintes endereços electronicos:  dinis.lupa@tvcabo.co.mz e  eric@legadoinitiative.org . 
Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados para entrevista. 

  Naturais residentes de Gurué, e mulheres são encorajados a candidatar-se 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

  


