
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE
INTERESSE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

OFICIAL DE PROJECTOS DO PROGRAMA DE CONTRABALANÇOS DE
BIODIVERSIDADE

Concurso Nº: 12/BIOFUND/IC/2022

País: Moçambique

Nome do Projecto: MozBio 2

Donativo Nº: D3720-MZ

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.

Neste contexto, a BIOFUND recebeu fundos do Banco Mundial – Associação de
Desenvolvimento Internacional (IDA), para o financiamento da Conservação da
Biodiversidade em Moçambique, e pretende aplicar parte dos recursos para a
contratação de serviços de consultoria. Os referidos serviços são relativos a
contratação de um Oficial de Projectos do Programa de Contrabalanços
de Biodiversidade.

Descrição do Trabalho

Como  parte  da  equipa  da  BIOFUND,  os  serviços  de  consultoria  a  serem
desenvolvidos pelo Oficial de Projectos incluem:

a)  Trabalhar estreitamente com o Coordenador do Programa na concepção,
operacionalização  e  actualização  do  plano  de  actividades  do  programa  de
contrabalanços de biodiversidade; 

b) Apoiar no desenvolvimento dos projectos piloto de melhoria de habitats,
incluindo a concepção, definição do plano de actividades, desenho do plano de
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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)  Liderar visitas de campo aos projectos piloto para a supervisão e monitoria
dos projectos junto com os principais stakeholders; 

e) Coordenar e desenvolver 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)  Coordenar a comunicação com os diferentes stakeholders  envolvidos na
implementação do programa de contrabalanços de biodiversidade; 

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

Perfil do Consultor

O Consultor deverá possuir o seguinte perfil:

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

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

c) Experiência com projectos de Avaliação de Impacto Ambiental; 

d)  Conhecimento  comprovado  sobre  o  quadro  legal  e  institucional  da
Conservação e Preservação da Biodiversidade em Moçambique; 

e)  Excelentes  habilidades  de  comunicação  oral  e  escrita  em  Português  e
Inglês.

Local de Trabalho

Maputo: Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) 

Disponibilidade para viagens dentro e fora do país. 

Duração do Contrato

O consultor será contratado por um período de um ano (12 meses) e a tempo
integral, com possibilidade de renovação em função da avaliação positiva de
desempenho.

Assim, a Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND), convida
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Consultores Individuais elegíveis a manifestarem interesse para execução dos
serviços. Os consultores interessados devem prover em forma de Curriculum
Vitae  (C.V)  e  Certificados  de  Habilitações  Literárias  e  Profissionais,
informações referentes às suas qualificações para a execução dos serviços.

Chama-se atenção aos consultores interessados para a secção III, parágrafo
3.14,  3.16  e  3.17  do  Regulamento  de  Aquisições  do  Banco  Mundial
“Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers” de Julho de 2016,  revisto em
Novembro  de  2017,  que  estabelece  a  política  do  Banco  Mundial  no
concernente à conflitos de interesse.

O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de
Consultor Individual (IC), estabelecido no Regulamento de Aquisições.

Os Consultores interessados em caso de dúvida, poderão obter informações
adicionais  e  os  Termos  de  Referência  através  do  endereço  eletrónico:
concursos@biofund.org.mz,  07:30  horas  –  17:00  horas,  de  segunda-feira  à
sexta-feira.

As manifestações de interesse deverão ser submetidas através do endereço
eletrónico  concursos@biofund.org.mz, até  as  17:00  horas  do  dia  25  de
Março de 2022, colocando como título do email: ”Oficial de Projectos do
Programa de Contrabalanços de Biodiversidade”.  A não indicação do
assunto pode fazer com que a candidatura não seja considerada.

Só serão contactados candidatos pré-selecionados.

BIOFUND – Fundação para a Conservação da
Biodiversidade 

Av. Tomás Nduda, 1038

Maputo,
Moçambique

Tel. 21 499 958

Fax:21 499 957

Email: concursos@biofund.org.mz
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