
   

 

TERMOS DE REFERÊNCIA  

Oficial de Projectos para a Promoção de parcerias entre BIOFUND, Sector Privado e 
Comunidades Locais em colaboração na economia de fauna bravia 

 

 

Posição Título: Oficial de Projecto  

Duração: 12 meses (renováveis, com base na avaliação de desempenho e no financiamento disponível) 

Localização: Maputo 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

A Fundação para a Conservação da Biodiversidade – BIOFUND é uma instituição privada Moçambicana 
com estatuto de utilidade pública e sem fins lucrativos cuja missão é o financiamento sustentável da 
conservação da biodiversidade, com especial enfoque no sistema nacional de áreas de conservação, como 
contributo para o desenvolvimento equilibrado do país. 

A BIOFUND foi criada seguindo normas e as melhores práticas internacionais para Fundos de Conservação 
e como um fundo ambiental, mobiliza, aplica e gere recursos financeiros em benefício exclusivo da 
conservação da biodiversidade em Moçambique. No âmbito da sua actuação específica como Fundo 
Ambiental, a BIOFUND mobiliza recursos financeiros e testa novas abordagens para apoiar a conservação 
da biodiversidade em Moçambique.  

 

II. DIRECÇÂO DE FINANCIAMENTOS INOVADORES 

Apesar dos esforços feitos pelo Estado, os parceiros externos continuam a ser a fonte principal de 
financiamento para a  conservação em Moçambique. Portanto, há no momento uma forte dependência  
nas fontes de cooperação internacional para o financiamento da conservação. E para tentar inverter esta 
situação, a BIOFUND está empenhada em criar, mobilizar, e impulsionar mecanismos novos e inovadores 
para financiar a conservação da biodiversidade no país, tendo recentemente criado uma Direcção 
vocacionada para este efeito. 

A Direcção de Financiamentos Inovadores está engajada no desenvolvimento de mecanismos para 
aumentar o volume de fundos para a conservação. Neste âmbito, a BIOFUND implementa desde 2017 o 
Programa de Contrabalanços de Biodiversidade em parceria com a Wildlife Conservation Society (WCS) e 
a Direcção Nacional do Ambiente (DINAB) com o principal objectivo de desenvolver os procedimentos 
legais, técnicos e financeiros para a implementação da hierarquia de mitigação em Moçambique. A 
BIOFUND estabeleceu também desde 2017 uma parceria forte com o BCI através do cartão Bio que 



actualmente angaria mais de 50.000 USD por ano para a conservação, através de contribuições de quase 
20 000 usuários, e está também a levar a cabo vários estudos de viabilidade para sistemas de Pagamento 
por Serviços Ambientais (PSA). 

Uma área nova que a Direcção está interessada em desenvolver e trabalhar mais com o sector privado, 
através do chamado “Investimento para Impacto”. Investimento para impacto em termos simples, o 
envolvimento do Fundo Ambiental em actividades com fins lucrativos, nas quais o fundo visa não só ter 
um retorno financeiro do seu investimento, mas também dar uma contribuição ambiental adicional 
através do negócio específico a ser apoiado. Adicionalmente, há ainda o potencial de incluir um triplo 
benefício para este tipo de investimentos, em que as empresas de conservação devem ser 
comercialmente bem sucedidas, contribuindo não só para objectivos de conservação, mas também 
proporcionar benefícios comunitários, para maximizar a contribuição de conservação para o 
desenvolvimento do país. 

A BIOFUND pretende explorar a implementação deste tipo de projectos inovadores, através do 
investimento em empresas cujo modelo de negócio tenha um impacto positivo nos resultados da 
biodiversidade. Para isso ser possível é importante concentrar investimentos nos modelo de negócio que 
gere actualmente a maior quantidade de habitat natural do país, que é a economia da fauna bravia. Neste 
momento empresas a explorar a economia da fauna bravia gerem aproximadamente dois terços da área 
conservada no país. Estas parcerias visam aumentar a área sob regime de conservação efectiva, os 
benefícios comunitários, e a rentabilidade de negócio. 

Dentro do Projecto MozBio 2, financiado pelo Banco Mundial e GEF, a BIOFUND assegurou fundos para 
apoiar o sector privado de expandir/criar investimentos em conservação de biodiversidade/restauração, 
através dos quais pretende contratar um Oficial de Projectos para a Promoção de parcerias entre 
comunidades e sector privado na economia de fauna bravia.   

 

 

III. RESPONSABILIDADE  

O contratado vai desempenhar as funções de oficial de projecto e apoiar na implementação das 
actividades diárias para a promoção de parcerias com comunidades e sector privado sob a orientação do 
Director de Financiamentos Inovadores. 

 

 

IV. TAREFAS ESPECÍFICAS  

a. Trabalhar estreitamente com o Director na operacionalização e actualização do plano de 
actividades do programa de investimento para impacto no sector de conservação e fauna bravia;  

b. Apoiar no desenvolvimento dos projectos piloto de colaboração entre BIOFUND, comunidades e 
o sector privado, incluindo a concepção, definição do plano de actividades, desenho do plano de 
monitoria e avaliação, estratégia de comunicação e divulgação de resultados;  

c. Apoiar na elaboração de bases de dados de informação sobre os projectos piloto e mapeamento 
de stakeholders relevantes;  

d. Coordenar com a ANAC e outros parceiros na identificação e concepção dos projectos pilotos;  

e. Desenhar TORs e acompanhar estudos de viabilidade para os projectos piloto de colaboração 
entre comunidades e o sector privado; 

f. Liderar visitas de campo aos projectos piloto e monitoria dos projectos junto com os principais 
stakeholders;   



g. Apoiar na elaboração de relatórios periódicos com os principais resultados, desafios e 
oportunidades do programa para a BIOFUND, doadores e parceiros;  

h. Coordenar a comunicação com os diferentes stakeholders envolvidos na implementação do 
investimento para impacto no sector de fauna bravia; 

i. Representar a BIOFUND em eventos relevantes para o Programa de investimento para impacto e 
da Direcção de Financiamentos Inovadores; 

j. Apoiar noutras actividades da Instituição sempre que se julgar necessário.  

 

V. LOCAL DE TRABALHO  

O Oficial de Projectos, trabalhará em Maputo, nos escritórios da BIOFUND, sendo necessário estar 
disponível para realizar trabalho de campo noutras províncias do país quando necessário. 

 

VI. PERFIL DO OFICIAL DE PROJECTOS 

• Licenciatura em Biologia Terreste/Marinha, Biologia de Conservação, Desenvolvimento Rural, 
Veterinária de fauna bravia, Pecuária ou outras áreas relevantes; 

• Experiência de pelo menos 4 anos em Gestão de Projectos (Desenho, planeamento, 
implementação e monitoria e avaliação); 

• Experiência em trabalhar no e/ou com o sector privado, e também com comunidades rurais; 

• Sólidos conhecimentos sobre as finanças e empresas;  

• Conhecimento sobre o quadro legal e institucional da Conservação e Preservação da 
Biodiversidade em Moçambique; 

• Domínio de pacotes informáticos e estatísticos para análise de dados; 

• Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipa; 

• Excelente capacidade de organização e orientação para resultados; 

• Alto sentido de responsabilidade, iniciativa, disciplina e sigilo profissional; 

• Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita em Português e Inglês;  

• Disponibilidade imediata. 

 

VII. CANDIDATURAS 

Candidatos interessados devem enviar o seu CV,(incluindo contactos de 3 referências profissionais), uma 
carta de motivação para a candidatura e cópia do bilhete de identidade. Os candidatos pré -seleccionados 
serão chamados para uma entrevista, e só a esses é que será comunicada a decisão final. 

As cartas de candidatura deverão dirigidas à BIOFUND por email para concursos@biofund.org.mz ,até ao 
dia 14 de Maio de 2021 às 17 horas colocando como título do email: Oficial de Projectos para a Promoção 
de parcerias entre comunidades e sector privado.  

 

Maputo, 21 de Abril  de 2021 
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