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Anúncio de Vaga 

Técnico/a de Projetos 

 

 

Bosque y Comunidad está a recrutar uma Técnica/um Técnico de Projetos para os seus projetos 

de desenvolvimento agrícola, gestão de recursos naturais e reforço de capacidades em Guiné-

Bissau e Senegal por um período de 1 ano a partir de fevereiro de 2023. 

 

Bosque y Comunidad 

A Bosque y Comunidad é uma Organização Não Governamental de Desenvolvimento (ONGD) 

espanhola especializada no apoio ao desenvolvimento sustentável das comunidades rurais, desde 

1992. Implementa projetos de reforço de capacidades, gestão de recursos naturais e 

desenvolvimento agrícola integrado em Guiné-Bissau, Senegal, Moçambique e Marrocos. Reforça 

também as competências dos agentes da cooperação espanhola em termo de integração do 

meio-ambiente, mudanças climáticas e género nos projetos de cooperação.   

 

Apresentação dos projetos 

A Bosque y Comunidad intervém na Guiné-Bissau desde 2013 e em Senegal desde 2019.  

A intervenção se centra atualmente no apoio ao desenvolvimento agrícola integrado e gestão de 

recursos naturais nas aldeias de Embunhe, Djalicunda, Pantufazinho, Binar e Canico-Tumane 

(Oio), Budjim e Cassou (Cacheu) e Kaguitte e Youtou (Casamance) a traves dos seguintes projetos: 

• Reforço das capacidades de mitigação e adaptação às alterações climáticas das 

associações de mulheres rurais em cinco comunidades da região do Oio, Mansaba, Farim 

e Bissorã em Guiné-Bissau, financiado pela AACID (2021-2024) e implementado em 

parceria com o Kafo. 

• Promover o desenvolvimento socioeconómico baseado na adaptação e mitigação das 

alterações climáticas sensíveis ao género em quatro comunidades transfronteiriças, 

Cassou e Bujim em Guiné-Bissau e Kaguitte e Youtou em Senegal, financiado pela AACID 

(2021-2023) e implementado em parceria com Cáritas Guiné-Bissau e Cáritas Senegal. 

Por outra parte, Bosque y Comunidad colabora com os atores da Plataforma sobre Paisagem de 

Mangais da Guiné-Bissau (PLANTA) no quadro de um projeto de reforço de capacidades em 

gestão e a autonomização: 

•  Geodatabase para a Plataforma sobre Paisagens de Mangal na Guiné-Bissau, financiado 

pelo GRDR – a traves da UICN, sob um financiamento da União Europeia "Governação 

Regional das Áreas Protegidas na África Ocidental" (2022-2023). 
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Missões 

Sob a responsabilidade da Coordenadora da Bosque y Comunidad na Guiné-Bissau, o/a Técnico/a 

de Projeto será responsável pelo seguimento e acompanhamento técnico dos projetos 

implementados pela Bosque y Comunidad em Guiné-Bissau e Senegal, de forma a garantir a 

sustentabilidade das ações desenvolvidas e a justificação técnica do projeto. 

As suas missões principais são:  

• Garantir que os justificativos técnicos (fontes de verificação) dos projetos são recolhidos, 

certos e arquivados, incluem a conceção de documento de monitoria e avaliação, a 

formação da equipa técnica no uso desses documentos e a recolha de dados; 

• Garantir que as atividades estão executadas de acordo com a planificação, executar as 

atividades sob responsabilidade de Bosque y Comunidad, incluem atividades de 

formação, seguimento e organização de ateliês, nomeadamente na área de SIG; 

• Apoiar e formar tecnicamente os coordenadores e animadores dos parceiros para 

assegurar a qualidade e a durabilidade das atividades; 

• Corrigir e elaborar relatórios técnicos mensais, anuais e pontuais; 

• Participar na capitalização e na comunicação da Bosque y Comunidad; 

• Apoiar a Coordenadora na identificação e elaboração de novos projetos em Guiné-Bissau 

e Senegal. 

As responsabilidades e tarefas enumeradas encima não são exaustivas, o/a Técnico/a pode 

assumir outras tarefas adicionais relacionadas com o seu nível de competências e experiência e 

de acordo com as necessidades. 

Perfil requerido 

Formação: Mínimo curso superior em gestão de recursos naturais, gestão de floresta, agricultura, 

cadeia de valor ou similar. 

Experiência: 2 anos em animação, seguimento técnico e/ou coordenação de projeto em meio 

rural e em agricultura e/ou gestão de recursos naturais. 

As experiências em conservação do mangal, gestão de floresta, agroecologia, apicultura e 

estruturação de produtores/cadeia de valor são uma mais valia. 

Competências laboral e pessoal:  

❖ Atitude não discriminatória, particularmente em relação a género; 

❖ Trabalho em equipa e transmissão de conhecimento; 

❖ Trabalho de campo, trabalho com produtores; 

❖ Conhecimento informático (Pack Office, Internet); 

❖ Conhecimento em Sistema de Informação Geográfica (SIG), GeoDataBase e 

sistema de recolha de dados (GPS, KoboToolBox ou similar); 

❖ Autonomia, capacidade de aprendizagem, senso critico, compromisso para a 

melhoria da qualidade do trabalho. 

Língua: Português. Língua falada em Casamança (Francês, Djola, Wolof, ...). O conhecimento do 

crioulo da Guiné-Bissau, de outras línguas étnicas (Diola, Felupe, Manjaque, Balanta, Fula, 

Mandingua, …) e do Espanhol é uma mais valia. 
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Condição do posto 

Data de início: fevereiro de 2023. 

Localização: Bissau, com deslocação frequentes nas zonas de intervenção, incluindo Senegal. 

Horário de trabalho: de segunda-feira até sexta-feira, das 08:00 até 17:00, com uma hora de 

descanso. 

Tipo e duração do contrato: Contrato por termo certo de 1 ano, com período provatório de 3 

meses. 

Salário: de acordo com a tabela da ByC na Guiné-Bissau. 

Outras condições de trabalho: motorizada para deslocações laborais, no caso o candidato tem 

uma carta de condução. 

Os candidatos interessados devem enviar um CV e carta de motivação até o 28 de janeiro de 

2023, com referência “ByC – Coordenador Técnico de Projeto” para Marie FAISANDIER 

coord.guineabissau@bosqueycomunidad.org. 

Apenas as candidaturas que cumprem com os requisitos serão avaliadas. Apenas os candidatos 

selecionados serão contactados. Os candidatos selecionados prepararam um exercício e serão 

entrevistados a frente do comité de seleção. 

As candidaturas femininas são fortemente encorajadas. 

mailto:coord.guineabissau@bosqueycomunidad.org

