
 

 

Termos de Referência 

 

3ª Edição do Programa de Bolsas de Estudo para Mestrado do 

Programa de Liderança para Conservação de Moçambique - PLCM 

(2023/2024) 

 

1. Contextualização  

 

A BIOFUND em coordenação com a ANAC está a implementar o Programa de Liderança para 

Conservação de Moçambique (PLCM) que tem como um dos seus principais objectivos “Motivar e atrair 

jovens qualificados para o sistema de conservação” por meio de diferentes acções, dentre as quais, o 

incentivo aos jovens na formação e investigação em áreas de interesse para a conservação da 

biodiversidade, através do Programa de Bolsas de Estudo para o nível de mestrado.  

O Programa de Bolsas de Estudo para o nível de mestrado, que a BIOFUND desenvolve, em parceria com 

a Universidade Eduardo Mondlane – UEM (Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal – FAEF e 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB), Faculdade de Engenharia Ambiental e Recursos Naturais - 

FEARN da Universidade Zambeze – UNIZAMBEZE e Faculdade de Ciências Naturais – FCN da 

Universidade Lúrio – UNILÚRIO, visa promover a formação de jovens estudantes em disciplinas de 

interesse para o sector da Conservação da Biodiversidade, através da cobertura de custos de formação e 

trabalhos de fim de curso. 

É neste contexto, que a BIOFUND e seus parceiros lançam a terceira chamada do Programa de Bolsas 

de Estudo em áreas de interesse para a Conservação da Biodiversidade.  

Importa salientar que os mestrados cobertos nesta chamada irão abranger outras faculdades e 

universidades públicas do país, para além das faculdades acima mencionadas, como se segue:  

 Universidade Eduardo Mondlane – Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras – Cidade de 

Quelimane – (UEM – ESCMEC) 

 Universidade Eduardo Mondlane – Faculdade de Letras e Ciências Sociais – Cidade de Maputo – 

(UEM – FLCS) 

 Universidade Eduardo Mondlane – Faculdade de Ciências – Cidade de Maputo – (UEM – FC)  

 Universidade Eduardo Mondlane – Escola Superior de Desenvolvimento Rural – (UEM – ESUDER) 

 Universidade Pedagógica de Maputo – Faculdade de Ciências da Terra e Ambiente – Cidade de 

Maputo – (UNIMAPUTO – FCTA), 

 Universidade Zambeze - Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades – Cidade da Beira – 

(UNIZAMBEZE – FCSH); 



 
 Universidade Zambeze  - Faculdade de Ciências e Tecnologia – Cidade da Beira – (UNIZAMBEZE 

– FCT):  

 Universidade de Lúrio – Unilúrio Business School – Cidade de Nampula – (UNILÚRIO – UBS)  

 

2. Critérios de Elegibilidade  

Os candidatos deverão obedecer aos seguintes requisitos e:  

 Ser moçambicano (a) e ter idade igual ou inferior a 35 anos;  

 Ter obtido o nível de licenciatura, numa universidade nacional ou estrangeira, com média igual ou 

superior a 14 valores;  

 Ter sido admitido à um dos cursos de mestrado que conste na lista dos cursos elegíveis pelo 

PLCM, no ponto 3 (o candidato poderá concorrer a bolsa antes da sua admissão ao curso de 

mestrado, no entanto, a sua candidatura só será validada após a apresentação do comprovativo 

de admissão ao curso);  

 Ser estudante a tempo inteiro, ou seja, não exercer nenhuma actividade remunerada;  

 Demonstrar interesse pela conservação (inclusive o interesse em desenvolver investigação neste 

domínio).  

 

3. Áreas de Formação Aplicáveis  

 

UEM - FAEF – Cidade de Maputo 

 Mestrado em Maneio e Conservação da Biodiversidade 

 Mestrado em Desenvolvimento Rural  

 Mestrado em Economia dos Recursos Naturais  

 

UEM – DCB – Cidade de Maputo  

 Mestrado em Biologia e Ecologia da Conservação  

 

 

UEM – ESCMC – Cidade de Quelimane 

 Mestrado em Aquacultura Sustentável  

 

UEM – FLCS – Cidade de Maputo   

 Mestrado em Antropologia Social  



 
 

UEM – Faculdade de Ciências – Cidade de Maputo 

 Mestrado em Gestão de Risco de Desastres e Adaptação às Mudanças Climáticas 

 

UEM – ESUDER – Vilankulo, Inhambane 

 Mestrado em Agricultura Sustentável  

 

UNIZAMBEZE – FAERN - Cidade de Chimoio  

 Mestrado em Planeamento Territorial e Conservação da Biodiversidade 

 Mestrado em Gestão Ambiental e Recursos Hídricos  

 

UNIZAMBEZE – FCSH – Cidade da Beira 

 Mestrado em Administração e Finanças 

 MBA em Gestão 

 

UNIZAMBEZE – FCT – Cidade da Beira 

 Mestrado em Construção Sustentável  

 Mestrado em Engenharia e Gestão de Águas  

 

UNILÚRIO – FCN – Cidade de Pemba 

 Mestrado em Ecologia Aplicada 

 Mestrado em Gestão Corporativa e das organizações  

 

UNILÚRIO – UBS – Cidade de Nampula 

 Mestrado em Agronegócios  

 

UNIMAPUTO – FCTA – Cidade de Maputo 

 Mestrado em Gestão Ambiental  

 

  



 
4. Documentos de Candidatura  

I. Formulário de Candidatura à Bolsa de Estudo devidamente preenchido (o formulário pode ser 

encontrado aqui);  

II. Cópia do documento de identificação;  

III. Curriculum Vitae;  

IV. Cópia autenticada do Certificado do nível de licenciatura com nota igual ou superior a 14 valores;  

V. Comprovativo de admissão ao curso a que se candidata.  
 
 
 
5. Despesas Cobertas pela Bolsa de Estudo  

 Inscrições e Propinas do Curso;  

 Subsídio para aquisição de Material Didáctico, no valor até 100.000,00 Mts;  

 Subvenção de Pesquisa para a realização do Trabalho de fim de curso, num valor até 150.000,00 
Mts, devendo a investigação incidir sobre uma temática de interesse  para a conservação e 
desenvolvida numa Área de Conservação do país (Pública ou privada).  

 
6. Submissão  
 
As candidaturas deverão ser submetidas pelo email plcm@biofund.org.mz com a indicação clara, no 
assunto do email, do Curso e Faculdade-Universidade à qual se candidata. Os documentos deverão estar 
em formato PDF.  
 
As candidaturas devem ser submetidas até 30 de Dezembro de 2022.  
 

Nota: O PLCM é um programa de oportunidades iguais, assim sendo, encorajamos a candidatura de 

mulheres e homens. 

https://www.biofund.org.mz/wp-content/uploads/2022/11/Formulario-pedido-bolsa-PLCM.doc
mailto:plcm@biofund.org.mz

