Termo de Referência de Consultor Nacional
Enquadramento:

A Fundação para a Educação Ambiental (do inglês Foundation for Environmental
Education) é uma Organização não-governamental e sem fins lucrativos que promove o
desenvolvimento sustentável através da educação ambiental.

A FEE desenvolve e coordena a implementação de cinco programas de Educação
Ambiental, entre eles a Bandeira Azul (BA). A Bandeira Azul (BA) é uma distinção
atribuída anualmente pela FEE a praias (marítimas e fluviais) e marinas que cumpram
um conjunto de requisitos de qualidade ambiental, segurança, bem-estar, infra-estruturas
de apoio, informação aos utentes e sensibilização ambiental. As praias e marinas
distinguidas ficam autorizadas a ostentar a bandeira oferecida pela FEE durante a época
balnear. Pode, portanto, ser considerada um símbolo de garantia de qualidade de uma
praia ou marina.

Cabo Verde, enquanto destino turístico em franco crescimento tem apostado no
reconhecimento a nível nacional e internacional das suas praias incorporando os
critérios de sustentabilidade e garantindo um selo de qualidade aos serviços e produtos
oferecidos aos visitantes. Deste modo, e com o apoio de parceiros nacionais e
internacionais, tem enveredado esforços para implementar todos os critérios para a
obtenção do certificado Bandeira Azul (BA) às praias nacionais.

Os programas da FEE são coordenados pelos diretores do programa internacional
situado na sede internacional da FEE em Copenhaga (Dinamarca) e implementados
nacionalmente pelas organizações membros da FEE seguindo as diretrizes para
implementação e execução dos programas.

A Biosfera 1- Associação para a Defesa do Meio Ambiente, enquanto membro da FEE
Internacional (Fundação para a Educação Ambiental) e Operador/Coordenador Nacional
Bandeira Azul – Cabo Verde faz saber que se encontra aberto o concurso externo para
recrutamento de 1 (um) consultor nacional para desenvolver o Estudo de Viabilidade
de implementação de Bandeira Azul nas praias de Cabo Verde financiado pelo projecto:
Mainstreaming biodiversity conservation into the tourism sector in synergy with a

further strengthened protected areas system in Cabo Verde (PIBT-CV) da Direcção
Nacional do Ambiente.
Requisitos:
- Grau de Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo e/ou áreas afins com forte
vertente ambiental;
- Disponibilidade para viajar;
- Proficiência plena em trabalho em Português (falada e escrita)
- Proficiência plena de trabalho em Inglês (falada e escrita);
- Capacidade para trabalhar em equipa;
Nacionalidade: Cabo-verdiana
Experiência:
- Experiência comprovada em trabalho de campo e de escritório;
- Experiência comprovada em trabalho com instituições privadas e públicas nacionais;
Responsabilidades:
- Reunir com entidades nacionais relevantes como por exemplo: Câmara Comércio,
Câmaras Municipais, Hotéis, Marinas, Câmara Turismo de Cabo Verde entre outros
- Pesquisa de bibliografia relevante para o tema
- Elaboração e Apresentação do estudo de viabilidade
Produtos Finais a serem entregues:
- Estudo em formato de relatório escrito em português e inglês
- Preenchimento do template do estudo de viabilidade da FEE em português e inglês
- Apresentação powerpoint (PPT) em português e inglês
Local de trabalho: A consultoria será realizada no Mindelo e exige viagens nacionais
para o Sal e outras ilhas seleccionadas. Pelo menos duas viagens estão previstas: visita
de campo e a participação de workshop com os principais atores envolvidos.
Período de trabalho: 45 dias

Titular reporta a: Direcção Executiva Biosfera1 e Coordenação Nacional Bandeira
Azul- Cabo Verde
Para candidatura, os interessados devem entregar:
· Curriculum Vitae
· Carta de motivação
· Cópia de B.I.
· Certificado do curso
· Cópia do NIF
· Comprovativo das habilidades, cursos ou estágios feitos;
- Proposta de Orçamento e Metodologia de trabalho.
O cronograma de pagamento é o seguinte:
Na assinatura do contrato

40%

Na entrega do 1º draft do relatório, do template da FEE preenchido e 40%
da apresentação powerpoint
Na entrega do relatório final, do template da FEE preenchido e da 20%
apresentação powerpoint após revisão

Os interessados deverão enviar todos os documentos solicitados até o dia 25 de
Outubro

pelas

16h

tommymelo@hotmail.com

para

rendall.rocha.patricia@gmail.com

e

