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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE  

GESTOR DE PROJECTOS DO PROGRAMA DE CONTRABALANÇOS DE BIODIVERSIDADE 

Concurso Nº: 03/BIOFUND/UNDP-BIOSFAC/IC/2022 

 

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 

Neste contexto, a BIOFUND recebeu fundos da UNDP/BIOSFAC, para o financiamento da Conservação da 
Biodiversidade em Moçambique, e pretende aplicar parte dos recursos para a contratação de um Gestor 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 Gestor de 
Projectos do Programa de Contrabalanços de Biodiversidade incluem: 

a) Trabalhar estreitamente com o Coordenador do Programa na concepção, operacionalização e monitoria 
do plano de actividades do Programa de contrabalanços de biodiversidade em estreita colaboração com a 
BIOFUND e seus parceiros;  

b) Contribuir para o estabelecimento da Unidade de contrabalanços de biodiversidade na BIOFUND 
incluindo as funções e documentos orientadores para a sua operacionalização;  

c) Acompanhar e apoiar o desenvolvimento de competências dos colaboradores do programa de 
contrabalanços de biodiversidade;  

d) Liderar o desenvolvimento dos projectos piloto de melhoria de habitats, incluindo a concepção, definição 
do plano de actividades, desenho do plano de monitoria e avaliação,  estratégia de comunicação e 
divulgação de resultados;  

e) Orientar a elaboração de bases de dados de informação sobre os projectos piloto e mapeamento de 
stakeholders relevantes;  
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f) Liderar visitas de campo aos projectos piloto para a supervisão e monitoria dos projectos junto com os 
principais stakeholders;  

g) Coordenar o 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;  

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

 

Perfil do Gestor de Projectos 

O Gestor deverá possuir o seguinte perfil: 

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

b) Experiência de pelo menos 5 anos em Gestão de Projectos (Desenho, planeamento, implementação, 
comunicação e monitoria e avaliação);  

c) Experiência em estudos de Avaliação de Impacto Ambiental e desenho de planos de gestão ambiental;  

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

e) Domínio de ferramentas de sensoriamente remoto (GIS). 

 

Local de Trabalho 

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

 

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 e da disponibilidade do orçamento. 

 

Candidaturas 

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 dos endereço eletrónico: concursos@biofund.org.mz, 07:30 horas – 16:30 horas, de 
segunda-feira à sexta-feira. 

 

Os candidatos interessados devem submeter o seu CV (incluindo contactos de 3 referências profissionais), 
uma carta de motivação para a candidatura e cópia do bilhete de identidade e certificados de habilitações 
académicas. Os candidatos pré seleccionados serão chamados para uma entrevista, e só a esses é que será 
comunicada a decisão final. 
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As  candidaturas deverão dirigidas à BIOFUND – Rua dos Sinais, n° 50, Maputo, ou por email para 
concursos@biofund.org.mz, até as 17:00 horas do dia 20 de Setembro de 2022 colocando como titulo do 
email: Vaga Gestor de Contrabalanços de Biodiversidade.  

 

 

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade  

Rua dos Sinais, 50 

Maputo, Moçambique 

Tel. 21 499 958 

Fax:21 499 957 

Email: concursos@biofund.org.mz 
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