TERMOS DE REFERÊNCIA PARA TECNICO DE CONTRABALANÇOS DE
BIODIVERSIDADE

I.

BIOFUND E CONTRABALANÇOS

A Fundação para a Conservação da Biodiversidade – BIOFUND é uma instituição
Moçambicana com caracter de utilidade pública e sem fins lucrativos. A BIOFUND 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”.
Moçambique é um país em desenvolvimento que põe ênfase não só no desenvolvimento dos
seus recursos naturais significativos, como na protecção ambiental. Posicionado como um
país biologicamente diversificado mas de baixo rendimento, Moçambique necessita de
conciliar o desenvolvimento económico com a preservação dos seus recursos renováveis
naturais, para as gerações futuras. Esta abordagem é conhecida como sendo “Nenhuma
Perda Líquida” (NPL) de Biodiversidade. O conceito baseia-se na minimização dos impactos
na biodiversidade de projectos de desenvolvimento, mas sempre que estes sejam
significativos, os impactos residuais devem ser quantificados e, em seguida, totalmente
contrabalançados ou compensados por actividades que protejam o mesmo tipo de
biodiversidade equivalente ao que tenha sido perdido ou degradado no âmbito do projecto.
Sempre que seja necessário, esta abordagem inclui a necessidade de se fazer “contrabalanços
de biodiversidade.”
II.

OBJECTIVOS

No contexto do seu plano estratégico, a BIOFUND tem vindo a esforçar-se para a mobilização
de fundos para a conservação no país, nas quais incluem contribuições ao desenvolvimento
de um sistema de contrabalanços da biodiversidade, tendo várias propostas de angariação de
fundos nesta área em curso. O impacto esperado deste projecto é a incorporação do conceito
e processo de contrabalanços de biodiversidade nos regulamentos legais nacionais, a partir
da capacidade técnica e institucional da BIOFUND e capacitação para engajamento da
sociedade civil.
Neste contexto, a BIOFUND pretende recrutar uma pessoa para desenvolver esta área
temática dentro da instituição, providenciando apoio técnico, supervisão e treino em
colaboração com parceiros especialistas em contrabalanços de biodiversidade.
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III.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DO TÉCNICO DE CONTRABALANÇOS

Sob a orientação do Director de Programas, o técnico de contrabalanços apoiará na
implementação dos programas da BIOFUND, com especial enfoque:
a. Garantir o lançamento efectivo de um projecto-piloto da BIOFUND sobre
contrabalanços de biodiversidade em Moçambique.
b. Trabalhar estreitamente com a Equipe do Projecto para coordenar eventos de
formação que envolverá sociedade civil, comunidades, governo e outros principais
intervenientes na província de Inhambane, garantindo uma preparação adequada
dos eventos, incluindo logística associada, assim como dos relatórios de resultados
das actividades.
c. Em coordenação com parceiros especialistas em contrabalanços de
biodiversidade, identificar as lacunas da fundação para uma implementação
efectiva de um programa de contrabalanços da biodiversidade.
d. Elaborar pareceres participativos com outros intervenientes sobre legislação e
normas propostas sobre o assunto.
e. Liderar sessões de treinamento dos grupos intervenientes, e eventos (debates,
fóruns de discussão) de carácter participativo onde serão discutidas as
contribuições dos principais autores do sector público e privado sobre o tema.
f. Liderar outras acções de divulgação dos conceitos de contrabalanços de
biodiversidade tanto pela BIOFUND bem como pelas instituições já capacitadas.
g. Apoiar no desenvolvimento de métricas para a determinação da qualidade e
quantidade dos habitats de áreas a contrabalançar.
h. Apoiar o desenvolvimento de procedimentos para os projectos de contrabalanços
de biodiversidade.
i. Desenvolver conteúdos para os materiais e meios de comunicação do projecto e
da BIOFUND, nomeadamente actualização do website das páginas das redes
sociais.
j. Participar em conferências ou eventos (encontros) para fazer apresentações sobre
as actividades do projecto e os seus resultados. Ajudar na preparação de
apresentações para outros membros da equipa.
k. Identificar nas Áreas de Conservação em análise as zonas de conservação
prioritária existentes ou recomendadas e potenciais locais de contrabalanço
recorrendo às metodologias de gabinete e de campo planificadas com a equipa de
gestão do projecto.
l. Actualizar a base de dados de biodiversidade, incluindo informação geoespacial.
m. Actualizar a biblioteca virtual sobre quadro legal e contrabalanços de
biodiversidade.
n. Comunicar sobre o progresso do projecto internamente com os Parceiros (para
garantir a boa colaboração) numa base regular e manter comunicação efectiva
com colaboradores nacionais e mais amplamente com intervenientes nacionais e
internacionais, para promover os objectivos do Projecto e partilhar conhecimento.
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IV.

LOCAL DE TRABALHO E DURAÇÃO

O técnico de contrabalanços trabalhará em Maputo, nos escritórios da BIOFUND,
sendo necessário estar disponível para realizar trabalho de campo noutras províncias do País,
particularmente a província de Inhambane.
Este posto terá a duração inicial de um ano, a partir de Agosto de 2017. O contracto
poderá ser renovado dependendo do desempenho e disponibilidade de financiamento.

V.

REQUISITOS DE CANDIDATURA
•
•
•

Nacionalidade moçambicana
Licenciatura ou Mestrado em Biologia, Engenharia Florestal ou outras áreas
relacionadas;
Capacidade para trabalhar em equipa e com diferentes intervenientes;

•
Conhecimentos básicos sobre biodiversidade e planeamento e aplicação de
hierarquia de mitigação;
•
Pelo menos 3-5 anos de experiência em estudos de biodiversidade ou avaliação
de impacto ambiental.
•

Experiência de trabalho de campo em biodiversidade comprovada.

•
Espírito de iniciativa, capacidade de planeamento de trabalho de campo para
a realização de levantamentos ecológicos, assumindo a devida responsabilidade e tomada de
decisões;
•

Capacidade de liderança de actividades e de networking com parceiros

•

Ter interesse sobre o ambiente e conservação da natureza em Moçambique;

•
Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita em Português. O domínio
do inglês e/ou do francês serão condições de preferência.
Como se Candidatar
Candidatos potenciais devem enviar o seu CV, copia dos diplomas, junto com uma carta de
motivação e uma copia do bilhete de identidade, explicando os seus motivos para a
candidatura à BIOFUND. Os Candidatos pré selecionados serão chamados para entrevistas
antes da selecção final, somente estes candidatos serão contactados.
As cartas de candidatura deverão ser acompanhadas pelo CV do candidato e dirigidas à
BIOFUND - Av. Tomás Nduda, n° 1038, Maputo, ou por email para
projectos@biofund.org.mz, até ao dia 31 de Julho de 2017, colocando como titulo do email:
Vaga para técnico de contrabalanços de biodiversidade.

Maputo, 5 de Julho de 2017
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