
 

 

 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE  

(SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL)  

Estudo de Viabilidade para o Estabelecimento de uma Unidade de Captura e 
Translocação de Animais Bravios em Moçambique 

 

País: Moçambique 

Data: 20 de Outubro de 2022 

  Identificação do Projecto: MOZNORTE - P174635 

Fonte de Financiamento: IDA- 69320-MZ    

Referência do Contrato: 20/ANAC/MOZNORTE/IC/22 

 

O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Banco Mundial para custear o Projecto de 
Resiliência do Norte de Moçambique (MozNorte). O projecto terá a duração de 5 anos (2021 – 2026), e 
será implementado a nível de três províncias do norte de Moçambique, nomeadamente: Cabo Delgado, 
Nampula e Niassa. 

O MozNorte será implementado pela Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND), em 
coordenação com três Ministérios (MADER, MTA e MIPAIP), incluindo o FNDS e ProAzul, com o 
objectivo de melhorar o acesso aos meios de subsistência das comunidades vulneráveis, e a gestão dos 
recursos naturais em áreas rurais selecionadas do norte de Moçambique.  

Neste contexto, a BIOFUND pretende aplicar parte dos recursos com vista a realização do  Estudo de 
Viabilidade para o Estabelecimento de uma Unidade de Captura e Translocação de Animais 
Bravios em Moçambique. A duração inicial do contrato será de 2 meses. 

A descrição detalhada dos serviços pode ser encontrada nos  termos de referência, os quais podem ser 
solicitados através do email seguinte: concursos@biofund.org.mz. 

Deste modo, a BIOFUND, agência implementadora do projecto, convida candidatos interessados e com 
o perfil requerido a submeterem as suas propostas de candidatura , apresentando os seguintes 
documentos: (i) carta de candidatura; (ii) Curriculum Vitae; (iii) cópia de certificados de habilitações 
académicas e profissionais; e (iv) 3 referências que poderão ser contactadas durante o processo de 
avaliação. 

Os requisitos mínimos de qualificação incluem: 

 a) Possuir pelo menos o grau universitário nas áreas de veterinária, gestão dos recursos naturais,  
gestão de negócios, e áreas afins. Nível de pós-graduação é uma vantagem; 
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 b) Ter pelo menos 5 anos de experiência em programas de translocação e/ou repovoamento  de 
animais bravios  

c) Ter desenvolvido tarefas similares em Moçambique ou em países comparáveis; 

d) Ter participado em programas de captura e translocação ou repovoamento de animais em 
Moçambique, é uma vantagem 

 e) Possuir experiência comprovada na realização de programas/planos de captura e translocação de 
animais  envolvendo instituições Governo, Sector Privado, ONG’s e outros actores; 

f) Ter desenvolvido ou participado em programas de mitigação de conflito homem-fauna bravia. 
Realização destas actividades em Moçambique é uma vantagem 

g) Conhecimento sólidos do Sistema das Áreas de Conservação de Moçambique 

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 
Novembro de 2020, 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. 

As manifestações de interesse em português  deverão ser submetidas nos escritórios da 
BIOFUND em envelopes selados no endereço abaixo mencionado  até as 16:00 horas do dia 03 
de Novembro de 2022, com a descrição “20/ANAC/MozNorte/IC/22  Estudo de Viabilidade para 
o Estabelecimento de uma Unidade de Captura e Translocação de Animais Bravios em 
Moçambique. A não indicação da descrição pode fazer com que a candidatura não seja considerada. 

Só serão contactados candidatos pré-selecionados. 

 

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade  

Rua Dos Sinais, 50 

Maputo, Moçambique 

Tel. 21 499 958 

Email: concursos@biofund.org.mz 
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