
 
 

Líder de Projeto - São Tomé 
 
BirdLife International pretende recrutar um indivíduo entusiasmado e experiente, auto-empreendedora e motivada, 
para o cargo de Líder de Projeto em São Tomé para o Projeto ECOFAC 6 - Biodiversidade & Ecossistemas.  
 
As principais responsabilidades serão:  

 Assistir o Gestor de Projeto na supervisão e orientação para uma execução eficiente e eficaz dos três principais 
produtos do projeto UE/ECOFAC 6 e demais iniciativas lideradas pela BirdLife na ilha de São Tomé, em estreita 
colaboração com o líder do projeto na ilha do Príncipe; 

 Atuar como o ponto focal para a Equipe de Implementação Regional de Florestas Guineenses da África 
Ocidental da BirdLife (CEPF GFWA RIT) e Projetos ECOFAC 6 nas ilhas de São Tomé e Príncipe e apoiar o RIT no 
monitoramento e apresentação de relatórios a CEPF sobre o desempenho programático de projetos locais, 
participando ativamente na implementação e monitoramento do portfólio da Floresta Guineense da África 
Ocidental (GFWA) e outras atividades do RIT; 

 Apoiar na identificação de relações estratégicas e reputação para ações sustentáveis de conservação da 
biodiversidade e ecossistemas em São Tomé e Príncipe assim como explorar sinergias com outras ações de 
conservação e promover colaborações que aumentem a entrega e visibilidade do projeto na ilha de São Tomé; 

 Participar ativamente na gestão do escritório e do património da BirdLife e promover a gestão coerente e 
participativa das atividades da BirdLife na ilha de São Tomé, em estreita colaboração com o líder do projeto 
na ilha do Príncipe. 

 
Habilidades, experiência e qualificações exigidas:   

 Experiência avançada em projeto / conhecimento para a conservação da biodiversidade, gestão de áreas 
protegidas e áreas afins, bem como a sua aplicação prática; 

 Licenciatura ou superior será uma vantagem, especialmente em campos relacionados à conservação / 
desenvolvimento / agronomia; experiência em ecoturismo e advocacia também será uma vantagem; 

 Histórico comprovado de experiência profissional relevante em gestão ou assistência a gestão de projetos 
técnicas incluindo administração, organização e comunicação; 

 Fluência oral e escrita em português, competência em inglês será considerado uma vantagem.  

 Excelentes habilidades de comunicação escrita (produção de artigos, relatórios, etc. de alta qualidade) e oral; 

 Habilidades analíticas; 
 
Local de trabalho: Posição baseada na ilha de São Tomé com possíveis viagens para a ilha do Príncipe. 
 
Data limite de envio de candidatura:  
Friday, 29. May 2020 - 23:45 
 
Salário e benefícios: comensurável com experiência e qualificações, e de acordo com os termos e condições da BirdLife 
International, Divisão África. 

 Salário mensal bruto: 700-900 euros + 12% de pensão  

 Duração desta posição: 2 anos (renovável) 

 Horário de trabalho: A tempo inteiro 40 horas por semana 

 Data prevista para o início do trabalho: 15 de Junho de 2020 
 
Candidatura: As candidaturas, incluindo uma carta de motivação resumindo a aptidão do candidato para o cargo, um 
CV pormenorizado e nomes e endereços de contacto de três referentes a título profissional, devem ser enviado por e-
mail para o endereço seguinte: saotomeprincipe@birdlife.org. Apenas candidatos pré-selecionados serão contatados. 
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