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TÉCNICO RESPONSÁVEL PARA A ÁREA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

Projeto “1000 dias de boa alimentação – De mãos dadas entre a agricultura e a 
nutrição pelas grávidas e crianças do distrito na Ilha de Moçambique” 

Cargo Técnico Responsável para a área agrícola e ambiental 

Local de trabalho Distrito da Ilha de Moçambique, Província de Nampula 

Data de início 1 de Março de 2021 

Duração do projeto 24 meses 

Duração do contrato 12 meses (renovável pela duração do projeto) 

Reporta a 
Sede VIDA, Coordenação Geral do Projeto e Representante da 
VIDA em Moçambique 

Perfil 

- Nacionais ou Residentes na República de Moçambique;

- Identificação com a missão e valores da VIDA;

- Mínimo de três anos de experiência profissional em contexto

rural africano (eliminatório);

- Experiência comprovada em projetos de cooperação para o

desenvolvimento;

- Experiência em projetos de agricultura familiar;

- Conhecimento de conceitos de agroecologia;

- Capacidade de integração em diferentes culturas, espírito de

equipa e entreajuda, resistência à frustração, capacidade de viver

em contexto de isolamento;

- Domínio do Português e inglês escrito e falado;

- Domínio de programas informáticos (Word, Excel, Powerpoint);

- Carta de condução.

Funções 

Coordenar, implementar e monitorizar as atividades do projeto 
“1000 dias de boa alimentação – De mãos dadas entre a agricultura 
e a nutrição pelas grávidas e crianças do distrito na Ilha de 
Moçambique” nas áreas agrícola e ambiental. 

Habilitações 

- Licenciatura em Engenharia Agronómica ou Ambiental

(obrigatório);

- Formação complementar nas áreas do Desenvolvimento

(preferencial).

Data de encerramento das candidaturas: 14 de Fevereiro de 2021. 

Para formalizar a sua candidatura, deve enviar CV e carta de motivação para 

vida@vida.org.pt 
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"1000 dias de boa alimentação – De mãos dadas entre a agricultura e a nutrição 
pelas grávidas e crianças do distrito na Ilha de Moçambique" 

 

Contexto do projeto 

O projeto a ser implementado em parceria pelas ONGD portuguesas VIDA (www.vida.org.pt)  e 

Helpo (www.helpo.pt) , no distrito da Ilha de Moçambique, Província de Nampula, Moçambique, 

visa contribuir para a diminuição da prevalência da desnutrição crónica em crianças 

menores de cinco anos e para a redução da situação de insegurança alimentar no distrito 

da Ilha de Moçambique, onde existem 15.299 agregados familiares (67.712 habitantes) e 

11.669 crianças menores de cinco anos.  

A Ilha de Moçambique situa-se na província de Nampula, que é uma das províncias de 

Moçambique mais vulneráveis a fenómenos climáticos extremos, com a mais elevada taxa de 

desnutrição crónica do país (acima de 50%, SETSAN, 2013) e com o mais baixo nível de bem-

estar do país. 

O distrito da Ilha de Moçambique é um distrito com baixa presença da agricultura familiar 

apesar das suas características propícias à exploração de recursos naturais (245 kms2 de baixa 

densidade populacional com uma parte insular e uma parte continental) e com fraca presença 

de parceiros que trabalhem a questão da segurança alimentar junto das famílias e comunidades. 

O projeto tem como objetivo específico melhorar o estado nutricional durante os 

primeiros 1000 dias de vida, através da produção dos alimentos locais e da sua 

disponibilidade anual utilizando técnicas de conservação, transformação e 

armazenamento (CTA), com medidas de combate à pandemia Covid-19, no distrito da Ilha de 

Moçambique.  

 

Com este projeto, espera-se que:  

• A produção agrícola familiar de alimentos de alto valor nutritivo dirigidos à população 

materno-infantil fique reforçada. Serão escolhidas em cada uma das 5 comunidades, 30 

mulheres, grávidas e lactantes (MGL) que cumpram os critérios definidos para 

participarem nas formações on-the-job que irão decorrer nos campos de demonstração 

comunitária que irão ser criados. Através de atividades formativas+, terão a 

oportunidade de implementarem as práticas nas suas hortas familiares, sendo para tal 

disponibilizadas sementes e fruteiras e dado o devido acompanhamento através da 

equipa do projeto. 

• Se definam técnicas de conservação, transformação e armazenamento (CTA) de 

alimentos, para que depois de ser constituída uma rede de mulheres ativistas, seja 

possível capacitá-las nestas técnicas bem como nas demonstrações culinárias para que 

possam disseminar os conhecimentos nas sessões junto das comunidades.  

• Principalmente, as MGL estejam informadas e sensibilizadas para a importância da 

alimentação nos primeiros 1000 dias de vida e que o seu estado nutricional, assim como 

o das suas crianças < 2 anos, seja monitorizado. Para tal, será necessário envolver os 

http://www.vida.org.pt/
http://www.helpo.pt/
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técnicos de saúde e os comités de saúde por serem o rosto nas unidades sanitárias e nas 

brigadas móveis.  

• A informação sobre os benefícios do consumo de alimentos de produção local e medidas 

de prevenção de combate à Covid-19 chega às comunidades e que sejam um reforço 

para a mudança de comportamentos. 

 

Parceiros locais: Serviços Distritais da Saúde da Mulher e Ação Social (SDSMAS), Direção 

Provincial da Agricultura e Pescas de Nampula, Centro de Estudos e Serviços de Saúde da 

Universidade de Lúrio.  

 

Período de implementação: 24 meses. 

 

 

Termos de Referência 

Função: Técnico Responsável para as áreas de Agricultura e Ambiente 

Pré-Requisitos: 

1. Formação Académica 

• Licenciatura em Eng. Agronómica, Ambiental ou similares. 

 

2. Experiência profissional 

• Mínimo de 3 anos de experiência de trabalho em contexto rural africano e 2 anos 

de experiência em cooperação para o desenvolvimento. 

 

3. Competências profissionais 

• Experiência na implementação de projetos agroflorestais/agroecologia; 

• Experiência na capacitação e formação a agricultores; 

• Experiência em recolha e análise de dados estatísticos; 

• Capacidade de organização e planificação de trabalho; 

• Capacidade de delineamento estatístico de ensaios; 

• Familiar com a metodologia campos-escola/campos demonstração; 

• Familiar com métodos de investigação participativa. 

 

4. Competências pessoais 

• Forte espírito de equipa; 

• Capacidade organizativa; 

• Sentido prático; 

• Persistência; 

• Flexibilidade; 

• Capacidade de compromisso. 

 



 

4 

 

5. Outros 

• Bom domínio de Excel e de Word; 

• Domínio do Português escrito e falado; 

• Domínio do Macua; 

• Carta de condução de motorizada; 

• Familiar com software de estatística. 

 

 

Responsabilidades: 

1. Implementar as atividades do projeto no que respeita à área agroalimentar e ambiental; 

2. Acompanhar e apoiar a coordenação do projeto na área agrícola e ambiental; 

3. Apoiar na concretização das parcerias necessárias que acrescentem valor às atividades 

a realizar; 

4. Acompanhamento técnico direto aos produtores/famílias e campos de demostração do 

projeto; 

5. Apoio na definição das formações e gestão das compras para as mesmas; 

6. Apoio na gestão do projeto sempre que solicitado; 

7. Ministrar ações de formação aos grupos-alvo do projeto;  

8. Apoiar na definição de sistema de acompanhamento aos grupos-alvo do projeto; 

9. Condução e monitorização dos ensaios agroflorestais e outros que se venham a definir 

como relevantes para o projeto; 

10. Recolha e tratamento de dados dos ensaios e campos de demonstração e repetições ao 

nível familiar/associação; 

11. Elaboração de relatórios mensais das atividades desenvolvidas e resultados obtidos; 

12. Acompanhar a coordenação do projeto em todas as reuniões que se julguem necessárias 

com entidades locais, nacionais ou estrangeiras; 

13. Acompanhar as visitas de monitoria e avaliação internas e externas; 

14. Outras atividades que sejam necessárias e solicitadas pela sede e Coordenação do 

projeto. 

 

 


