
                        GESTOR DO PROJECTO – RESERVA ESPECIAL DE MAPUTO  
BASEADO EM MOÇAMBIQUE 

(Período do Contrato: Três Anos) 
 
A Peace Parks Foundation (PPF) é uma empresa sem fins lucrativos estabelecida para facilitar a criação e o 
desenvolvimento das Áreas de Conservação Transfronteiriça (ACTF) na África Austral.  
 
A PPF fornece apoio ao Governo de Moçambique para o desenvolvimento e a gestão da Reserva Especial de Maputo 
(REM) e da Reserva Marinha Parcial de Ponta do Ouro (RMPPO). Os serviços de um Gestor do Projecto são 
necessários para a implementação do financiamento disponibilizado pela PPF e pelos doadores. 

Reporta:  
O Gestor do Projecto reportará ao Comité directivo do Projecto.    
 

Requisitos:  
• Dez anos de experiência num ambiente similar, preferencialmente com um grau universitário em ciências 
naturais, gestão do projecto ou áreas de gestão de negócios. • Conhecimentos na negociação de desenvolvimento 
de políticas, excelentes capacidades de comunicação interpessoal e de gestão do projecto são essenciais. • Um 
conhecimento prático e/ou vontade de aprender Português constitui uma vantagem. • Motivado com forte 
liderança e experiência na gestão de equipa, incluindo a capacidade de motivar, alcançar consenso, 
estabelecimento de objectivos e gestão do desempenho • Capacidade e vontade de trabalhar em condições 
remotas é um pré-requisito;  
 

O candidato ideal deve ter a seguinte experiência: (1) A planificação e o desenvolvimento de áreas de conservação; 
(2) Gestão sénior de uma organização de conservação; (3) A gestão da grande Área Protegida /bem como uma 
grande equipa de funcionários e orçamentos; (4) Trabalhar com comunidades rurais na área de uso de recursos e 
programas e projectos de turismo comunitário; (5) Contratação e gestão de consultores e contratadas; (6) 
Contratação e gestão de concessionárias de turismo e desenvolvimento de produtos e instâncias turísticas. 
 

O Gestor do Projecto deve ser um vencedor que já deitou uma marca na arena de conservação da África Austral e 
deve ser um gestor dinâmico e inovador, com boas habilidades organizacionais, de relações públicas, gestão do 
projecto e liderança. 

Principais Responsabilidades  

As principais responsabilidades incluem:  
 Apoio técnico e assessorial ao Administrador do Parque e aos Gestores do Parque para assegurar que o Parque 

desenvolva e opera com base nas melhores normas práticas. 
 Responsável pela implementação do projecto “Costa de Elefantes”.  
 Desempenhar a função de chefe da Unidade de Implementação do Projecto (UIP), trabalhando sob a 

orientação geral da Administrador da Reserva e Comité de Direcção para a implementação das actividades do 
projecto. Ele trabalhará com o Gestor Financeiro e deverá assegurar a colaboração entre as partes. O GP 
coordenará a implementação das actividades técnicas para o alcance dos objectivos do projecto; 

 Assegurar a compilação dos Planos Anuais de Implementação do Projecto com outros membros da UIP e com 
os Coordenadores do Programa.  

 Assegurar juntamento com o Administrador do Parque a implementação dos planos anuais e doe diversos 
programas, incluindo a Administração, Finanças, Serviços de Protecção, Apoio Comunitário, Relações 
Públicas, Pesquisa e Monitoria, Desenvolvimento do Turismo, Ligação Transfronteiriça, Desenvolvimento 
e Manutenção de Infraestruturas. 

 Assegurar a transferência do conhecimento técnico no projecto e que as actividades do projecto 
sejam planificada conforme o planificado; 

 Organizar um Sistema de Monitoria e Avaliação do projecto que facilitará a gestão eficiente e 
supervisão em vários níveis; 

Remuneração: Um pacote salarial competitivo será negociado com base nas qualificações e experiência.    
 
Os candidatos interessados devem submeter uma carta de manifestação de interesse detalhando a sua 
motivação e as sua aptidões para a Posição bem como o Curriculum Vitae em Inglês, com contacto de 3 
referências até 4 de Setembro de 2017 para: Jacques Richard, Peace Parks Foundation e-mail: 
jrichard@ppf.org.za  
 
Apenas CANDIDATOS PRÉ-SELECCIONADOS serão contactados para entrevista.  


