
  
 

 

ANÚNCIO DE VAGAS PARA 5 TÉCNICOS DE CAMPO 
 

TÉCNICOS DE CAMPO - USO SUSTENTÁVEL DOS PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS 
 

 

1. Introdução 

 

A Reserva Nacional do Gilé (RNG) localiza-se na Província da Zambézia, cobrindo, com a sua Zona Tampão 

quase 5.000 km
2
 de extensão. Desde 2007, esta área de conservação é cogerida pelo Governo de Moçambique 

(Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural) e a Fundação FFS-IGF. 

 

A população local ao redor da Reserva Nacional do Gilé (RNG), concentrada em 14 comunidades, é 

extremamente dependente da exploração de uma grande variedade de Productos Florestais Não-Madeireiros 

(PFNMs), especialmente no período de chuva, quando as provisões alimentares iniciam a escassear e antes da 

nova recolha de produtos agrícolas.  

 

Muitos dos PFNMs utilizados pelas populações locais, são recolhidos no interior da RNG actualmente de forma 

desorganizada, não controlada e, essencialmente, ilegal. 

 

Neste âmbito, a Fundação FFS-IGF, ganhou o Projecto para apoiar as comunidades locais no uso sustentável 

dos PFNMs, bem como desenvolver actividades alternativas ao desmatamento e a caça furtiva. Para o 

desenvolvimento destas actividades pretende-se contratar 05 técnico de campo. Este Projecto é financiado pela 

Agencia Francesa de desenvolvimento (AFD). 

 

Alguns PFNMs são muito importantes na cultura local; e os mais utilizados são:  

 

 Para a alimentação: 

o Cogumelos; 

o Insectos; 

o Raízes e tubérculos; 

o Frutos silvestres; 

o Mel. 

 

 Para construção: 

o Palha e capim; 

o Estacas de madeira; 

o Cordas. 

 

 Para a medicina tradicional: 

o Várias espécies de flora e fauna; 

o Várias espécies de insectos. 

 

2. Objectivos 

 

1. Sensibilizar e informar as comunidades locais e os seus Comité de Gestão dos recursos Naturais (CGRNs) 

sobre sustentável dos PFNMs, em termos de tipo de produto, importância e sazonalidade; 

2. Contribuir para a elaboração do plano de uso sustentável dos PFNMs. 

3. Identificar e desenvolver, através do apoio de consultores externos, actividades alternativas ao 

desmatamento, ao uso insustentável dos PFNMs e à caça furtiva. 

 

O plano de uso sustentável preconizado, deverá ser forçadamente incluído no plano de maneio da RNG. A 

elaboração deste plano, especialmente com respeito às consultas comunitárias, terá a colaboração da ONG local 

RADEZA. 



3. Tarefas específicas do Técnico de campo 

 

As seguintes são as tarefas específicas do Técnico de campo: 

 

 Em coordenação com a Administração da RNG, encontrar as 14 comunidades que vivem na Zona 

Tampão da RNG e estabelecer contactos com as autoridades locais e tradicionais, bem como com os 

CGRNs; 

 Estabelecer diálogos constantes com os CGRNs de forma a compreender e analisar o uso actual dos 

PFNMs, bem como a importância por cada uma das comunidades; 

 Identificar os PFNMs mais relevantes pelas comunidades locais, seu uso principal, áreas de recolta, 

sazonalidade, transformação e eventual comercialização; 

 Colaborar com os técnicos de terreno das ONGs EtcTerra e COSV de forma a coordenar as actividades 

nas comunidades e especialmente para desenvolver uma única mensagem a ser passada às comunidades 

locais (respeito do meio-ambiente e da RNG, uso sustentável dos recursos naturais, uso sustentável dos 

PFNMs, etc.); 

 Em colaboração com a Administração da RNG e as outras autoridades locais, a Fundação FFS-IGF, os 

técnicos das ONGs EtcTerra e COSV e em colaboração com as comunidades locais, definir o Plano de 

Uso Sustentável dos PFNMs; 

 Colaborar com a ONG RADEZA e os técnicos das ONGs EtcTerra e COSV na introdução de colmeias 

melhoradas em algumas das comunidades locais (actividade-piloto); 

 Reportar regularmente (relatório mensal de actividades) à Administração da RNG e à Fundação FFS-IGF. 

 

4. Local de trabalho 

 

O local de trabalho é a Reserva Nacional do Gilé e comunidades que vivem na sua Zona Tampão. O técnico será 

baseado numa das comunidades escolhida e deverá cobrir, pelo menos, mais 3 comunidades nas suas 

actividades. 

 

5. Requisitos 

 

 (Nível Médio) Formação técnica em Engenharia florestal, agronomia, Agro-pecuária Desenvolvimento 

comunitário ou outras áreas afins 

 Bom relacionamento com colegas 

 Disponibilidade imediata  

 Criatividade, capacidade de trabalhar em equipa e sob pressão 

 Capacidade de se adaptar e trabalhar em zonas Rurais  

 Domínio de Lomwé constitui uma vantagem  

 Ter carta de condução de Moto 

 

6. Exigências 

 

 Carta de manifestação de interesse 

 CV 

 Bilhete de identidade  

 Certificado de Habilitações 

 

Ultimo dia de entrega de Candidatura: 16/04/2018 

 

 

Os interessados poderão submeter as suas candidaturas no Acampamento Administrativo da Reserva Nacional 

do Gilé localizado em Musseia, Posto Administrativo de Mulela, Distrito de Pebane. Ou pelos emails 

alessandrofusari@yahoo.it, fernandobondy@gmail.com. 

 

 

NB: Incentiva-se a candidatura de Mulheres 
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