
 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE PROTECÇÃO AMBIENTAL DAS ILHAS PRIMEIRAS E SEGUNDAS (APAIPS) 

 

 

A ASSOCIAÇÃO CENTRO TERRA VIVA (CTV) - Estudos e Advocacia Ambiental - NUIT 700057682 é 

uma associação sem fins lucrativos que tem por objectivo, realizar acções de investigação e educação em políticas, 

legislação e governação ambiental assim como, a realização de programas participativos enraizadas na ciência, na 

justiça e na legalidade promovendo a colaboração inter- institucional e, parcerias em acções dirigidas ao 

desenvolvimento sócio-económico sustentável do país. O CTV assinou um acordo de parceria de implementação 

do projecto de apoio à APAIPS com a Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) e a 

Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) no âmbito do projecto PROMOVE Biodiversidade, 

financiado pela União Europeia. As actividades serão implementadas pelo consórcio CTV, TerraNautics e 

ConserveGlobal. 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

 

Posição 3.2: Gestor de Secção 

 

Habilitações literárias mínimas, qualificações e experiência: 

- Formação universitária e/ou experiência relevante, e.g. gestão de áreas de conservação, conservação da 

natureza, gestão de projectos de desenvolvimento, gestão de projectos; 

- Carta de condução válida; 

- Experiência de condução de veículos modernos 4x4; 

- Idade mínima 35 anos; 

- Honestidade, alto sentido de responsabilidade, disposto a trabalhar em zonas remotas e em condições 

logísticas difíceis; 

- Domínio de Português (Inglês será uma vantagem); 

- Experiência de trabalho em organizações da sociedade civil; 

- Experiência de trabalho em ambientes multi-culturais; 



- Excelente habilidade de comunicação; 

- Conhecimento básico de gestão financeira e de actividades; 

- Capacidade analítica; 

- Capacidade de gerir relacionamentos com diversos stakeholders; 

- Forte capacidade de relacionamento e liderança; 

- Uso proficiente dos produtos Microsoft Office e pacotes de comunicação (email, e plataformas para reuniões 

online); 

- Ser uma pessoa focada na obtenção de resultados. 

 

Base: Pebane, com deslocações frequentes aos distritos de Larde, Moma e Angoche, ilhas Primeiras e Segundas, 

Quelimane e Nampula. 

 

Cadeia de reporte: reporta a Administradora da APAIPS, Gestor Sénior de Operações, Coordenador 

do Projecto e ao Gestor do Projecto 

 

Responsabilidades: 

 

A Nível Técnico: 

- Executar, em colaboração com o Gestor do Projecto, Coordenador do Projecto, Gestor financeiro, 

Administradora da APAIPS e Chefe de Fiscalizaçao, os planos anuais operacionais e respectivos, orçamentos, 

e assegurar o correcto reporte das actividades a serem implementadas na secção sul da APAIPS (Pebane-

Moma/Ilhas Primeiras); 

- Assegurar o funcionamento e alimentação em pleno do sistema de comunicação da APAIPS (rádio-satelite, 

Earth Ranger) pelo pessoal sob sua supervisão; 

- Supervisionar a gestão logística, manutenção e reparação de equipamentos e infra- estruturas na seccçao sul da 

APAIPS; 

- Trabalhar proximamente ao Chefe de Fiscalização da APAIPS, Gestor de Logística e Gestor Comunitário e 

garantir que as necessidades de equipamentos e meios são supridas de modo a garantir o sucesso do trabalho; 

- Assegurar o funcionamento correcto de sistemas de fornecimento, controlo de stocks de combustíveis, peças e 

outros consumíveis, e seu correcto armazenamento na secção sul da APAIPS; 

- Promover a cultura de higiene e segurança no trabalho de toda a equipa que opera veículos e embarcações na 

secção sul da APAIPS. 

 

A Nível da Fiscalização, Conservação da Biodiversidade e Outras Operações: 

- Em colaboração com a Administradora, Chefe de Fiscalização e corpo de fiscais, apoiar a implementação de 

actividades de fiscalização e inteligência na secção sul da APAIPS; 

- Assegurar o apoio logístico para garantir as actividades de fiscalização e desenvolvimento comunitário; 

- Assegurar que a equipa de fiscalização e outros técnicos a trabalhar na secção sul da APAIPS, estão devidamente 

equipados e que todos materiais e equipamentos estão em perfeitas condições de manutenção e uso, de acordo com 

os manuais de procedimentos operativos; 

- Gerir os incidentes originados de casos de conflito-homem fauna bravia; 

- Gerir as actividades de monitoria (colecta, compilação e reporte) a decorrerem na secção sul da APAIPS; 



- Colectar, compilar e reportar dados relativos ao esforço de fiscalização e seus resultados, para efeitos de 

monitoria e avaliação; 

- Assegurar apoio logístico, e não só, a parceiros de investigação e outros, de acordo com as necessidades. 

 

A Nível da Inteiração com Comunidades e Outros Intervenientes 

- Apoiar, em colaboração com o Gestor Comunitário, a execução e gestão correcta das actividades relativas aos 

projectos comunitários a serem implementadas na secção sul da APAIPS; 

- Assegurar, em colaboração com a Administradora da APAIPS, Gestor Sênior de Operações, Coordenador do 

Projecto e Gestor do Projecto, a efectiva e constante comunicação com todos intervenientes na APAIPS: entidades 

Governamentais (a nível Provincial, Distrital e local), sector privados, comunidades e sociedade civil; 

 

Validade do contrato: 12 meses, com possibilidade de renovação de mais 26 meses, após avaliação de 

desempenho. 

 

Os candidatos interessados deverão submeter a sua aplicação por email, para o endereço: 

candidaturas@ctv.org.mz até as 16:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2022, e deverão mencionar a posição 

pretendida. Além da carta de motivação, deverá ser submetido o CV sumarizado (máximo 5 páginas) contendo as 

qualificações académicas, profissionais, experiência e pelo menos duas referências. 

 

Somente candidatos que sejam pré-seleccionados, serão contactados e convidados a participar numa entrevista 

(física ou em formato virtual). 
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