REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

____
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
TERMOS DE REFERÊNCIA
OFICIAL JÚNIOR DE PESQUISA
I.

Contexto

1.
A Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) é a entidade
governamental responsável pelas operações e gestão das áreas de conservação (ACs) em
Moçambique. A ANAC adoptou uma estratégia de promoção de: (i) estabelecimento de
parcerias de cooperação na pesquisa científica e colaboração com instituições de ensino
superior, (ii) facilitar e apoiar a organização conjuta com ANAC e AC, de projectos de
investigação e eventos científicos de interesse mútuo.
2.
Nos últimos anos, ao nível das áreas de conservação vem sendo realizados vários
trabalhos de pesquisa científica tanto por pesquisadores nacionais assim como internacionais
que em colaboração com instituições de ensino e parceiros de cooperação da ANAC na gestão,
preservação da biodiversidade moçambicana, buscam melhor estratégia de gerir estes recursos
baseados em evidências científicas.
Todas as ACs públicas, comunitárias ou privadas, normalmente estão em contacto com as
comunidades que precisam de estar integradas através de uma abordagem inclusiva à gestão da
paisagem e cuja informação e consciencialização deve ser melhorada, sempre que possível com
base em evidências científicas.
Os Serviços de Planificação Cooperação e Estudos é o principal elo de ligação na ANAC para
actividades de planificação e monitória de pesquisas nas áreas de conservação todo Serviço
coordena todas as operações de pesquisa da ANAC, incluindo a planificação, monitoria e
sistema de relatórios sobre os investimentos, operações e projectos, o desenvolvimento de
padrões para a planificação e sistema de relatórios, o desenvolvimento de padrões para os
indicadores (input, output, outcome and impact) tanto com a planificação e coordenação de
todas as prioridades de pesquisa e publicação de todos os relatórios e documentos relevantes.

A ANAC procura um pesquisador júnior com alguma experiencia na pesquisa, planificação e
em áreas de conservação ou ambiente similar, para funcionar como Oficial júnior de Pesquisa
dos Serviços de Planificação Cooperação e Estudos.
II.

Objectivos do Trabalho

O objectivo principal do Oficial Júnior de Pesquisa é de apoiar a ANAC em colaboração com
o Oficial Sénior de Coordenação de Pesquisa no estabelecimento e implementação de um
programa de pesquisa geral para o sistema nacional das áreas de conservação, que possa
sustentar o seu desenvolvimento e gestão, e que optimize o impacto sobre a biodiversidade
e desenvolvimento das comunidades residentes no interior e arredores dos ares de
conservação.

III.

Descrição do Trabalho

1. Planificação da Coordenação de Pesquisa
Relativamente a planificação de coordenação de Pesquisa o oficial Júnior deverá:





Apoiar o Oficial Sénior no desenho de uma Estratégia de Pesquisa para a ANAC, em
coordenação e cooperação com todas as ACs e parceiros, que visa a optimização da
gestão de cada AC e estabelecer uma gestão baseada na ciência (ou evidências);
Coordenar equipas de pesquisa e fornecer orientação estratégica e manter alto nível da
qualidade de pesquisa na sua área de coordenação;
Apoiar o Oficial Sénior, em colaboração com todos intervenientes, no desenho dos
guiões de pesquisa nas ACs (incluindo as Coutadas) para padronizar as funções de
pesquisa e orientar os pesquisadores e instituições de pesquisa no desenho do seu
programa, na obtenção de licenças, assegurar que sejam realizadas as expectativas da
ANAC, garantir a propriedade de dados, e as normas para o sistema de relatórios e
publicação.

2. Implementação da Estratégia
Relativamente a implementação das actividades o Oficial Júnior deverá:




Apoiar a equipe de coordenação da pesquisa na implementação das actividades da
estratégia de pesquisa;
Contribuir para o desenvolvimento das funções de pesquisa para todos os Planos de
Maneio das ACs;
Apoiar na elaboração dos orçamentos dos projetos de pesquisa e garantir o uso do
mesmo seguindo as políticas e procedimentos apropriados;







III.

Colaborar com uma rede estabelecida de profissionais de pesquisa e veterinária em
todas as ACs e universidades que possam funcionar como grupo de reflexão para a
planificação de pesquisa nas ACs e monitoria para todas as respostas rápidas em
casos de emergência (surtos de doenças etc.);
Fazer o acompanhamento das solicitações de registo de projectos de pesquisa e dos
relatórios;
Apoiar as áreas e conservação no desenvolvimento do respectivo plano de pesquisa
que responda às necessidades de gestão;
Apoiar na gestão das bases de dados e assegurar sua integridade e segurança;
Contribuir para o fortalecimento da capacidade de pesquisa da ANAC e das AC’s;

Qualificações e Habilidades

Qualificações Exigidas






Um indivíduo altamente motivado e entusiasmado com uma visão clara para pesquisa
em áreas remotas.
Experiência comprovada de 5 anos na realização de actividades de pesquisa,
Participação em programas de pesquisa relacionados com a conservação ou áreas afins,
Habilidades excelentes de comunicação (oral e escrita) em Português e Inglês;
Grau de Mestrado, em matérias relevantes à gestão de ACs.

Habilidades e Experiências (Opcionais e Desejáveis)










Conhecimento das ACs de Moçambique;
Eficiente e orientado por resultados;
Capacidade de trabalhar num ambiente que inclui deslocações para áreas remotas e uma
elevada pressão e exigência, com prazos rigorosos;
Entendimento de políticas e estratégias de conservação, turismo e desenvolvimento
comunitário;
Habilidades de diplomacia com fortes habilidades interpessoais;
Experiência na elaboração de relatórios de pesquisa;
Capacidade de organização e monitoria da pesquisa;
Experiência na recolha e análise de dados qualitativos;
Conhecimento de aplicações e software aplicados à pesquisa científica (Ex. GIS –
Sistema de informação Geográfica).

IV.

Local de Trabalho e Prestação de Contas

A posição do Oficial Júnior de Coordenação de Pesquisa está baseada na Sede da ANAC em
Maputo. O Oficial responde e reporta ao Director dos Serviços de Planificação Cooperação e
Estudos, trabalhando sob supervisão directa do Oficial Sénior e outros Directores de Serviços.

V.

Tarefas







Uma rede de pesquisadores activa nas áreas de conservação de domínio público assim
como privado que auxilie a ANAC na tomada de decisão em evidências científicas na
gestão da biodiversidade
Uma rede de comunicação estabelecida com universidades e instituições de pesquisa,
com quem a ANAC, ou um parceiro das ACs, tenha estabelecido um Acordo;
Contribuir na actualização e gestão da biblioteca virtual de relatórios e publicações
produzidos sobre a conservação em Moçambique especificamente as áreas de
conservação;
Contribuir na elaboração do Relatório Anual sobre o estado do sistema das ACs.

VI. Documentos para Candidatura
 Curriculum Vitae;
 Carta de manifestação interesse Dirigida ao Director Geral da ANAC;
 Indicação de 2 referências e trabalhos anteriores relacionados com pesquisas;
 Certificado de habilitações literárias;
 Cópia do bilhete de identidade.

3. COMO CANDIDATAR-SE:
Os candidatos que possuem requisitos acima referidos poderão submeter as suas propostas até
15 dias úteis a contar a partir da data de lançamento do curso, para o endereço electrónico:
geral@anac.gov.mz ou no seguinte endereço: Administração Nacional das Áreas de
Conservação (ANAC), Rua da Resistência 1746, 8º andar, Maputo – Moçambique.
No acto da submissão dos documentos os candidatos devem preencher a ficha de integridade a
ser obtida no local e nas plataformas digitais. O não preenchimento da ficha de integridade esta
sujeito a invalidação da candidatura.
Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

