
  
 

 

BIRDLIFE INTERNATIONAL - ANÚNCIO PARA CONSULTORIA 
 
Plano de Finanças Sustentáveis para a Biodiversidade e Áreas Protegidas em São Tomé e Príncipe – Perito(s) 
Internacional(s) em Finanças Sustentáveis para à Biodiversidade e às Áreas Protegidas 

 Localização: Pelo menos 20 dias em São Tomé e Príncipe  

 Tipo de contrato: Empresa de Consultoria / Consultor Individual  

 Período do contrato: 100 dias ao longo de um período de 10 meses  
 
A BirdLife International é a maior parceria de organizações de conservação da natureza no mundo. Através da nossa 
abordagem, do nível local ao nível global única, oferecemos altos impactos e conservação a longo prazo para o 
benefício da natureza e das pessoas. 
Estamos à procura de uma empresa de consultoria / ou um consultor individual para preparar um Plano de Finanças 
Sustentáveis para à Biodiversidade e às Áreas Protegidas em São Tomé e Príncipe, que incluirá um Sistema de 
Avaliação de Necessidades Financeiras das Áreas Protegidas e Avaliação de Lacunas, Estudos de Viabilidade, Plano 
de Implementação / Modelo de Gestão de Receitas e Plano de Promoção, considerando a especificidade regional 
para a Região Autónoma do Príncipe.  
 
As principais responsabilidades e os resultados esperados são: 

 Workshop de lançamento, consultas às partes interessadas  

 Plano de Desenvolvimento 

 Estudos de viabilidade de, pelo menos, as três 'melhores' opções financeiras, incluindo um Fundo Fiduciário 
para a Conservação  

 Plano de Implementação 

 Plano de Monitorização e Avaliação, incluindo um plano de gestão de bases de dados  

 Plano de promoção & produção de material didáctico de comunicação 

 Atelier de Validação 

 Produtos finais, consolidando todas as contribuições técnicas e de consulta das partes interessadas num Plano 
de Finanças Sustentáveis para à Biodiversidade e às Áreas Protegidas em São Tomé e Príncipe bem escrito e 
conciso. 

 
O(s) especialista(s) deverá(ão)  

 Possuir um mestrado ou grau superior em qualquer área relevante; 

 Demonstrar proficiência em português e ter excelentes conhecimentos de inglês; 

 Demonstrar experiência e conhecimento profundo dos instrumentos de financiamento para a conservação 
da Biodiversidade e das Áreas Protegidas. 

 
Os Termos de Referência detalhados podem ser encontrados no link http://www.birdlife.org/job/são-tomé-príncipe-
sustainable-finance-plan-biodiversity-and-protected-areas-international . 
 
Data de encerramento: 30/04/2020 
 
Os concorrentes (empresa de consultoria / consultor individual) devem enviar as propostas Técnicas e Financeiras (em 
EURO), incluindo os seguintes documentos, para: saotomeprincipe@birdlife.org . 

 Curriculum Vitae detalhado do(s) Especialista(s) envolvido(s), 

 Proposta para a implementação dos trabalhos, incluindo o cálculo de custos detalhado por produto, 

 Exemplo(s) de outro plano de Finanças Sustentáveis e/ou desenho, e contatos relevantes caso for necessário 
uma verificação de referência. 

 
Todos os concorrentes serão informados por e-mail dos resultados o mais rapidamente possível após a data de 
apresentação.  
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