Director Executivo
Associação para a Defesa do Meio Ambiente, Biosfera 1
A Biosfera 1 é uma associação não-governamental e sem fins lucrativos, criada em
Setembro de 2006 no seguimento da 1ª ECOFEIRA realizada em Cabo Verde, na
qual se apresentou um conjunto de factores que ameaçavam o equilíbrio do
ambiente do País.

Objectivo Global: Tornar o Complexo da Reserva Marinha de Santa Luzia, Ilhéus
Branco e Raso, efectivo a longo termo.
 Visão: A Biodiversidade de Cabo Verde resiliente face às ameaças, gerida
de forma sustentável e inclusiva, valorizada pelo envolvimento de uma
sociedade consciente, que promove o desenvolvimento integrado.
 Missão: Contribuir para o conhecimento, divulgação e conservação da
biodiversidade marinha e costeira; › Sensibilizar a sociedade cabo-verdiana
a valorizar e proteger o seu ambiente.

Oportunidade de Trabalho
Para dar seguimento aos trabalhos em prol do Meio Ambiente de Cabo Verde, a
Biosfera lança o concurso para o cargo de Director Executivo, para fazer parte da
equipa de Cabo Verde. Ele/a deve ter experiência comprovada no seio de ONG
dedicadas à conservação da natureza, na gestão operacional de projectos, bem como
capacidade de liderança e de trabalho em equipa. As tarefas são variadas e passam
pela gestão de projectos e de equipas de trabalho de grandes dimenssões,
planeamento de metodologias de trabalhos de campo e seguimento destes trabalhos
muitas vezes no terreno, organização de campanhas para a conservação de espécies
e habitats, identificação de estratégias para busca de financiamento, gestão e
tratamento de dados para elaboração de documentos com valor científico (a nivel
de supervisão).
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Termos e Condições
Data de início: Outubro 2018, durante 2 meses teremos um período de seguimento
com o antigo Director Executivo para passagem de experiência e apresentação da
equipa e dos projectos, será considerado um período de experiência porém já
remunerado.
Duração: 2 anos (Janeiro de 2019 – Dezembro 2020).
Termo do contrato: Tempo inteiro.
Salario: 120.000 ECV líquido por mês.
Localização: Sede da Biosfera 1, Cidade do Mindelo, Ilha de São Vicente,
República de Cabo Verde.

Descrição das funções
Título: Director Executivo
Reporta a: Direcção Nacional
Responsabilidades gerais:
 Identificar novos projectos, supervisionar, guiar e gerir a sua implementação
(incluindo a elaboração dos relatórios), tendo em foco a estratégia traçada
pela Biosfera e garantindo que se cumpram os objectivos estabelecidos;


Apoiar a equipa de trabalho no desempenho de suas funções gerindo de
forma efectiva os bens humanos e materiais da ONG;



Lançar novas ideias de campanhas (Conservação, Educação, Informação e
Pesquisa) guiando-se pela Estratégia e Visão da Biosfera;



Apoiar o desenvolvimento interno da ONG e por em andamento um Plano
de busca de financiamento com vista a sutentabilidade financeira da mesma;



Representar a ONG a todos os níveis criando e mantendo boas relações com
Instituições, Governo Central, Comunidades, Financiadores e Parceiros de
uma forma geral (apenas quando essa boa relação não obrigue sobrepor a
Visão e as linhas morais da ONG);



Comunicar e reportar à Direcção Nacional da Biosfera1;
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Requerimentos


Grau de Mestre (ou Doutorado) em qualquer área, sendo preferível áreas
de Ciência do Ambiente ou Gestão;



Pelo menos 4 anos de experiência na Conservação da Natureza de
preferência em ONG, em que destes, pelo menos 2 tenham sido em cargos
de gestão de nível Sénior;



Experiência demonstrada na monitorização e avaliação de projectos e bom
conhecimento de gestão de dados;



Experiência demonstrada na gestão de grupos de trabalho (Gestão de
cordenadores de equipa);



Experiência em trabalhos de campo (a nivel de logística e metodologias de
terreno);



Experiência em desenho e gestão de projectos;



Experiência em campanhas de comunicação e em educação ambiental;



Experiência em trabalho no mar é uma vantagem (pode ser: Curso de
mergulho, Vela, Marinheiro ou afim);



Disponibilidade para viajar sempre que necessário (incluindo áreas
remotas);



Linguas: Português ou Espanhol (para comunicar com a equipa de
trabalho), Inglês (comunicar com parceiros/financiadores e escrever
relatórios), Frances (comunicar com parceiros/financiadores).

Aplicação do processo
- Documentos obrigatórios: Carta de motivação já com alguma indicação de
experiências e competências chave na área (max. 2 páginas), Curriculum Vitae,
contactos de duas pessoas de referência (todos os documentos devem estar em
Português).
Os documentos solicitados deverão ser encaminhados com título de email
“Candidatura para cargo de Director – Biosfera1” para: tommymelo@hotmail.com
- Datas Limites: 25 de Julho de 2018.
Candidatos pré-selecionados serão contactados pelo mesmo email, para entrevista
via skype/presencial, que decorrerá entre 6 – 10 de Agosto.
Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados.
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