
   

 

TERMOS DE REFERÊNCIA  

Oficial De Projectos do Programa de Contrabalanços de Biodiversidade  

 

Posição Título: Oficial de Projectos do Programa de Contrabalanços de Biodiversidade  

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, a BIOFUND mobiliza, aplica e gere recursos financeiros em benefício 
exclusivo da conservação da biodiversidade em Moçambique. No âmbito da sua actuação específica como 
Conservation Trust Fund, a BIOFUND mobiliza recursos financeiros e testa novas abordagens para apoiar 
a conservação da biodiversidade em Moçambique.  

 

II. PROGRAMA DE CONTRABALANÇOS DE BIODIVERSIDADE 

Dado o crescente aumento da exploração dos recursos naturais em Moçambique ao longo da última 
década e com o rápido aumento simultâneo dos impactos ambientais e sociais negativos, existe uma 
necessidade urgente de reconciliar o desenvolvimento económico e a conservação da biodiversidade e 
serviços ecossistémicos, dos quais depende a maior parte da população de Moçambique. 

Desta forma, 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 segundo o Regulamento 54/2015 de Avaliação de impacto 
ambiental e os princípios definidos no Roteiro para o alcance dos Contrabalanços de Biodiversidade em 
Moçambique desenhado pelo Banco Mundial em 2016. 

Este programa enquadra-se nas acções estratégicas da BIOFUND com vista a exploração de mecanismos 
inovadores para apoiar o financiamento para conservação da biodiversidade em Moçambique.  

Com a recente aprovação da Ministra do Ministério da Terra e Ambiente (MTA) para o inicio de projectos 
de demonstração – projectos piloto de melhoria de habitats para aprendizagem para futuros projectos de 
contrabalanços de biodiversidade, a BIOFUND pretende contratar um oficial de projectos para integrar a 



equipa do programa de contrabalanços de biodiversidade e apoiar a implementação das actividades 
previstas no programa.  

 

III. TAREFAS E RESPONSABILIDADES  

Sob orientação do Coordenador do Programa de contrabalanços de biodiversidade, o oficial de projectos 
será responsável pelas seguintes tarefas:   

a. Participar no desenho e implementação dos projectos piloto de melhoria de habitats, 
providenciando apoio técnico para a concepção de Termos de Referência para contratação de 
serviços e consultorias, apoiar a monitoria de actividades dos projectos piloto, liderar produção 
de materiais de comunicação e divulgação de resultados dos projectos piloto para os principais 
stakeholders;  

b. Liderar visitas de campo aos projectos piloto para a supervisão e monitoria junto com os principais 
stakeholders;   

c. Contribuir para o processo de consultas públicas do Regulamento de contrabalanços de 
biodiversidade, incluindo a organização logística de reuniões, contratação de bens e serviços e 
relatórios; 

d. Apoiar na elaboração de bases de dados de contactos de parceiros, entidades privadas ou públicas 
com interesse de implementar projectos de contrabalanços de biodiversidade;  

e. Apoiar no desenvolvimento de ferramentas de treino em hierarquia de mitigação e 
contrabalanços de biodiversidade para vários públicos-alvo do programa incluindo governo, 
ONGs, Academia e comunidades locais;  

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

g. Participar em reuniões com os principais parceiros do programa, incluindo o governo, sector 
privado e academia sobre os projectos piloto e outras actividades relevantes no programa;  

h. Representar a BIOFUND em eventos relevantes para o Programa de contrabalanços de 
biodiversidade; 

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

 

IV. QUALIFICAÇÕES  

• Licenciatura em Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Biologia Terreste/Marinha, Biologia 
de Conservação, ou outras áreas relevantes; 

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

• Experiência com projectos de Avaliação de Impacto Ambiental; 

• Domínio de ferramentas de sensoriamento remoto (GIS);  

• Conhecimento comprovado 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. 

 

V. LOCAL DE TRABALHO  

O Oficial de Projectos,  trabalhará em Maputo, nos escritórios da BIOFUND respondendo directamente ao 
Coordenador do Programa de Contrabalanços de Biodiversidade, sendo necessário estar disponível para 
realizar trabalho de campo noutras províncias do país quando necessário. 

 

VI. CANDIDATURAS 

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

As  candidaturas deverão  ser enviadas por email para concursos@biofund.org.mz, até ao dia 13 de Maio 
de 2021 às 17 horas colocando como título do email: Oficial de Projectos do Programa de Contrabalanços 
de Biodiversidade.  
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