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V355-MZ, Projecto N.º 171664
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O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Economia e
Finanças (MEF) e com o apoio do Banco Mundial através da Associação
Internacional de Desenvolvimento (IDA), está a preparar o Projecto de
Ligações Económicas para Diversificação (PLED), com o objetivo de
reforçar as ligações económicas aos grandes investimentos para as Micro,
Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) em zonas específicas do país e
assim pretende aplicar parte dos recursos do Donativo para pagamentos
elegíveis nos termos do Contrato para os Serviços de Consultoria
Individual do Especialista Ambiental do Projecto.
Os serviços incluem:
a. Em conjunto com a Especialista Social e sob orientação do
Coordenador do Projecto, assegurar o cumprimento integral da Normas
Ambientais e Sociais (NAS) bem como a legislação nacional aplicável ao
projecto;
b. Monitorizar e reportar o cumprimento do Plano de Compromisso
Ambiental e Social (PCAS), e outros instrumentos nele descritos de
acordo com a periodicidade definidas;

c. Realizar a triagem ambiental e social de novos subprojectos para as
componentes e subcomponentes do Projecto para qualquer impactos e
riscos negativos, supervisionar a prepararação dos EIAS/PGAS
(Estudo de Impacto Ambiental e Social/Plano de Gestão Ambiental e
Social) / Plano de Gestão de Resíduos quando necessário;
d. Ser o principal ponto focal em todos os aspectos ambientais
relacionados

ao

Projecto

financiado

pelo

Banco

Mundial

e,

possivelmente, de outras operações de desenvolvimento em curso nas
instituições e agências implementadoras, relacionados ao Projecto;
e. Participar na elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Social
(EIAS) para os subprojetos quando necessário e conforme definido no
QGAS preparado para o projeto. Isso inclui fornecer assistência técnica
em relação aos aspetos ambientais para todo o processo, desde a
triagem até o monitoramento da implementação de medidas de
mitigação;
f. Realizar visitas de campo regulares aos locais do projeto, a fim de
monitorar o cumprimento dos instrumentos ambientais e sociais e
identificar as lacunas que precisam ser abordadas. Os relatórios das
visitas de campo devem ser incluídos nos relatórios regulares
(trimestrais) do projeto a serem submetidos ao Banco Mundial;
g. Preparar e implementar sessões de capacitação regulares para os
outros membros da UCP, bem como para os beneficiários do projeto.
Possíveis tópicos podem incluir as Normas Ambientais e Sociais, gestão
de resíduos, qualidade da água, controle da erosão, saúde e segurança
e o Mecanismo de Queixas e Reclamação
h. Em

coordenação

com

o

Especialista

Social,

supervisionar

a

implementação de Mecanismos de Gestão de Reclamações do Projeto
(GRM). Isso inclui o monitoramento ativo de quaisquer reclamações
recebidas, assistência técnica para a resolução de quaisquer
reclamações e relatórios regulares para a UCP e para o Banco Mundial
e MEF;

i.

Fornecer assistência técnica para o planeamento e implementação de
qualquer processo de participação pública. Isso inclui a participação
ativa nos eventos, bem como a preparação de relatórios;

j.

Analisar e fornecer subsídios para a elaboração do plano de trabalho
anual do Projecto. Isso pode incluir a preparação de orçamentos e a
definição de cronogramas para a preparação do EIAS/PGAS, a
implementação dos planos de comunicação e a implementação de
Mecanismos de Gestão de Reclamações do Projeto (GRM - Grievance
Redress Mechanism);

k. Em colaboração com o Especialista Social, preparar relatórios
ambientais e sociais periódicos (trimestrais), de forma breve e concisa,
como forma de providenciar a equipa do Projecto informação sobre o
sucesso e oportunidades não aproveitadas a serem analisados durante
as missões, bem como identificar necessidades da equipa do Projecto,
MEF e Banco Mundial que precisam de solução, durante as missões;
l.

Preparar e implementar sessões de capacitação regulares para os
outros membros da UCP, bem como para os beneficiários do Projecto.
Possíveis tópicos podem incluir as Normas Ambientais e Sociais,
Gestão de Resíduos, Qualidade de Água, Controle da Erosão, Controle
e Prevenção de Infecção com o Covid-19, Saúde e Segurança
Ocupacional e o Mecanismo de Queixas e Reclamação;

m. Estabelecer ligação com o MITA (Ministério da Terra e Ambiente e) para
garantir a entrega rápida de licenças ambientais para as actividades do
Projecto;
n. Realizar quaisquer outras actividades, conforme solicitado pelo
Coordenador do Projecto relacionadas com gestão de risco ambiental;

O Ministério da Economia e Finanças, convida aos Consultores
Individuais qualificados, a submeterem a sua manifestação de
interesse para a posição de Especialista Ambiental do Projecto. Os
consultores interessados deverão apresentar informação demostrando
qualificações para execução dos serviços (CV, descrição de projectos
similares implementados, experiência de trabalho em condições similares,
disponibilidade, etc).
Qualificações:

O Especialista Ambiental do Projecto deverá ter no mínimo as seguintes
qualificações e experiência:
a. Formação superior em ciências ambientais, ciências naturais, biologia e
outras áreas afins;
b. Experiência mínima relevante de 5 anos em trabalhos relacionados com a
gestão de risco ambiental e social, preferencialmente em Projectos
Financiados Pelo Banco Mundial;
c. Experiência comprovada de aplicação das Políticas de Salvaguardas do
Banco Mundial e IFC. Será uma vantagem adicional ter certificação no
Novo Quadro Ambiental e Social (ESF) do Banco Mundial, bem como
conhecimento amplo da legislação ambiental nacional;
d. Capacidade de apresentar desenvolvimento social complexo e questões de
gestão de risco ambiental e social e de saúde e segurança ocupacional a
equipas de trabalho e de envolvimento efectivo com contrapartes
governamentais e beneficiários de projectos;
e. Alguma experiência com treinamento técnico e / ou capacitação tanto em
nível central quanto em comunidade / local;
f. Domínio das ferramentas informáticas, especificamente o MS Office (Word,
Excel e PowerPoint);
g. Experiência na condução e monitoria de EIAS/PGAS (Estudo de Impacto
Ambiental e Social/Plano de Gestão Ambiental e Social). Vantagem será
dada a candidatos com experiência na Gestão de Resíduos e aplicação de
Directrizes Internacionais de Saúde e Segurança Ocupacionais
h. Fluência na comunicação escrita e oral em línguas portuguesa e inglesa,
constitui vantagem conhecimento de línguas locais (das províncias em que
o projecto será implementado);
i.

Excelente capacidade de organização e de trabalho em situações de
pressão.

A duração do contrato inicial é de doze (12) meses, com possibilidade de
renovação (em períodos sucessivos de 24 meses) até ao término do
Projecto.

A selecção do consultor individual será feita com base no Regulamento
de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários sob Financiamento de
Projectos de Investimento, aprovado em Julho de 2016, revistos em
Novembro de 2017 e Agosto de 2018 e as disposições estipuladas no
Contrato de Financiamento e o mesmo esta aberta a todos os interessados
de países elegíveis.
Os Consultores interessados podem obter informações adicionais entre as
08.30 – 12.00 e 14.00 – 15.30 horas durante os dias normais de
expediente.
As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço abaixo
até 15.00 horas, do dia 15 de Fevereiro de 2021.
As manifestações de interesse também podem ser submetidas por email.
Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira
Unidade de Implementação do Projecto
Av Ahmed Sekou Toure, N.o 21, 2.o Andar, Flat 21
Email: Amanhica.fisp@tvcabo.co.mz ou tomanhica19wanga@gmail.com
Maputo

