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Termos de Referência 

Para 

Apoio Técnico ao Programa de Capital Natural em Moçambique 

 

Título da Posição: Oficial de Programa para Capital Natural e Resiliência 

Localização: Ministério da Economia e Finanças (MEF) na Direcção Nacional de 
Monitoria e Avaliação, em Maputo 

Duração: 1 ano (renovável) 

 

1. Contextualização 

O Capital Natural é um conceito que tem ganho cada vez maior relevância nos últimos anos e 
que poderá apoiar na integração dos recursos naturais no processo de avaliação de 
investimentos e operações do Governo e do Sector Privado, ajudando a envolver os sectores 
que tradicionalmente não priorizavam a gestão dos recursos naturais na sua planificação. 

O Programa de Capital Natural do Governo de Moçambique reconhece que o bem-estar do 
público em geral, requer uma avaliação inclusiva do capital natural no planeamento nacional 
assim como nas decisões dos diferentes actores. Investir no capital natural significa investir na 
agricultura e na pesca, no fornecimento de água e de energia, nos serviços florestais, na 
resiliência climática e em empregos dignos, como elementos fundamentais que constituem a 
base para uma sociedade próspera e pacífica. 

O Programa de Capital Natural enquadra-se no Programa Quinquenal do Governo (2015-
2019), na Prioridade 5, secção 59 "Garantir a integração da Economia Verde-Azul e da agenda 
de crescimento verde, nas prioridades nacionais de desenvolvimento, assegurando a 
conservação de ecossistemas, a biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais” e 
secção 62" Efectuar a avaliação, mapeamento e monitoria do Capital Natural à escala nacional" 
e do Plano de Acção para a Economia Verde (2013-2014), secção 6.1 “Mapeamento, 
valorização e integração do Capital Natural nos Processos de Planificação". 

O Programa é co-liderado pelo Ministério de Economia e Finanças (MEF) e pelo Ministério da 
Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) em parceria com o Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD), e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e restantes membros do 
Grupo Inter-ministerial de Economia Verde-Azul, incluindo o Ministério do Mar, Águas Interiores 
e Pescas (MIMAIP), Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH), 
Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar (MASA), Ministério dos Recursos Minerais e 
Energia (MIREME), Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), Instituto Nacional de 
Gestão de Calamidades (INGC), Instituto Nacional da Estatística (INE) e instituições 
académicas nacionais incluindo a Universidade Eduardo Mondlane (UEM). 

Esta iniciativa constitui uma oportunidade para os sectores Governamentais, parceiros de 
implementação, nomeadamente o WWF e o BAD, o sector privado e a sociedade civil, 
desempenharem um papel importante nos futuros projectos de desenvolvimento do país, nas 
componentes de infraestrutura, indústria e urbanização, influenciando a planificação 
participativa e multisectorial para a tomada de decisão. 
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Foco do Capital Natural: florestas; oceanos; solo; água e energia renovável. 
 
Objectivo do Programa: optimizar o desempenho da infraestrutura ecológica e construída 
para transformar cidades, comunidades, mercados e indústrias regionais em sistemas mais 
inclusivos, prósperos e resilientes - fortemente alinhados com os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9, 11 e 13. 
 
Neste contexto, o MEF através da Direcção Nacional de Monitoria e Avaliação pretende 
recrutar um Oficial de Programa para Capital Natural e Resiliência, para apoiar na 
implementação do Programa de Capital Natural e execução das actividades do MEF, definidas 
no Quadro de Implementação do Programa. 
 

2. Responsabilidades Principais  
 

a) Desenvolver e finalizar o Quadro de Implementação do Programa Nacional de Capital 
Natural, especificamente nas componentes em que o MEF é responsável pela 
elaboração e execução de reformas e iniciativas relacionadas com:  

i. Avaliação económica e modelação, incluindo a situação actual e futuras 
tendências (considerando actores múltiplos como mudanças climáticas, indústria 
extractiva, infraestrutura construída e integração económica regional) para 
definir as Redes Nacionais de Infraestrutura Ecológica (RENI) priorizando 
actividades económicas (espaciais, temporais e sectoriais) para com limites 
ecológicos específicos; 

ii. Integração das Redes Nacionais de Infraestrutura Ecológica (RENI) no Sistema 

Nacional de Planificação e Orçamento (SNPO) dentro do Plano Económico e 
Social (PES) e do Programa Quinquenal do Governo (PQG); 

iii. Processos de teste de stress na formulação de políticas nacionais que integram 
as Redes Nacionais de Infraestrutura Ecológica, riscos e dependências de 
capital natural; 

iv. Sistemas de contabilidade nacionais integram activos de capital natural; 
v. Sistemas nacionais informáticos abertos ligados ao painel de controle de 

desempenho e tendências das Redes Nacionais de Infraestrutura Ecológica; 
vi. Programas e eventos de educação e comunicação direccionados para os 

principais actores económicos destacando as dependências e riscos do capital 
natural, assim como as oportunidades de investimento de capital natural para 
resiliência climática, produtividade económica e impacto social; 

vii. Quadros de Resultados Estratégicos ligados aos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) com indicadores de produtividade de capital natural, saúde e 
resiliência; 

viii. Envolver o sector privado em economia verde e azul e outras iniciativas de 
financiamento para direcionar investimento de grande escala de forma a 
incentivar e proteger as Redes Nacionais de Infraestrutura Ecológica; 

ix. Optimização de investimentos em serviços de transporte rural, energia, água e 
saneamento com as Redes Nacionais de Infraestrutura Ecológica, no norte de 
Moçambique. 

x. Optimização de planos económicos regionais com as Redes Nacionais de 
Infraestrutura Ecológica para o norte de Moçambique; 

b) Desenvolver a estrutura e os conteúdos dos Planos de Acção Provinciais com os 
Quadros de Resultados Estratégicos ligados aos Objectivos de Desenvolvimento 
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Sustentável para execução do Quadro de Implementação do Programa de Capital 
Natural; 

c) Colher subsídios dos vários sectores do governo, sector privado e sociedade civil para 
elaboração de propostas de angariação de fundos para execução dos Planos de Acção 
Provinciais de acordo com o Quadro de Implementação do Programa de Capital 
Natural; 

d) Preparar a logística, conteúdo e execução das sessões de consulta para desenvolver os 
Planos de Acção Provinciais e contributo para propostas de financiamento; 

e) Monitorar, avaliar e reportar o progresso de actividades do Programa de Capital Natural, 
desafios, lições aprendidas e oportunidades; 

f) Apoiar nas decisões do dia-a-dia e implementação incluindo desenho, execução e 
coordenação dos Planos de Actividades e cumprimento dos objectivos estratégicos do 
Programa de Capital Natural acordados com o MEF, MITADER, e o grupo 
interministerial de Economia Verde e Azul;  

g) Apoiar os líderes do Programa de Capital Natural, MEF e o MITADER , para reunir o 
grupo interministerial de Economia Verde e Azul incluindo os restantes parceiros 
governamentais como o MIMAIP, MOPHRH, ANE, MASA, MIREME, MTC, INGC, INE e 
instituições académicas nacionais, incluindo a UEM. O Grupo de Economia Verde e 
Azul servirá como uma plataforma para reunir os vários parceiros governamentais, 
organizações da sociedade civil, instituições académicas, comunidades e sector 
privado, para implementação, alinhamento de políticas, financiamento, investigação, 
monitoria, gestão de dados, parcerias e execução do projecto;   

h) Liderar o Grupo de Economia Verde e Azul em conjunto com o co-líder do Programa 
para Capital Natural e Resiliência do MITADER, incluindo a preparação de convites, 
agenda, minutas das reuniões, Termos de Referência, etc; 

i) Liderar em conjunto com o Oficial de Programa de Capital Natural e Resiliência do 
MITADER a criação do Grupo Nacional de Pesquisa de Capital Natural e Resiliência; 

j) Preparação de propostas para financiamento e mobilização de fundos para apoiar a 
implementação de Actividades descritas no Quadro de Implementação do Programa de 
Capital Natural; 

k) Apoiar o desenvolvimento e execução de atividades de marketing e comunicação para o 
Programa de Capital Natural a nível nacional e internacional; 

l) Assistir o desenvolvimento da plataforma de conhecimento (website) e painel de 
monitoramento de desempenho;  

m) Apoiar os procedimentos relacionados com regulamentos e políticas ambientais e 
coordenação do Programa de Capital Natural com convenções e políticas 
internacionais. 

 

3. Requisitos Chave e Experiência 
 

 Licenciatura em Economia Ambiental, Economia do Desenvolvimento, Gestão de 
Recursos Naturais, Gestão de Negócios, ou em área relacionada; 

 Pelo menos 5 anos de experiência em economia regional, planificação, planeamento 
industrial, ou área relacionada; 

 Conhecimento aprofundado acerca do Contexto Nacional, Quadro Legal vigente, e 
Planos e Políticas Públicas na área de Planeamento de Moçambique; 

 Experiência em resiliência climática e assuntos relacionados com financiamento 
climático;  

 Excelente capacidade de comunicação tanto oral como escrita (fluência em Inglês é 
uma mais valia); 
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 Proficiência na utilização de pacotes MS Office como Word, Excel e PowerPoint; 

 Conhecimento de GIS é uma vantagem. 
 

4. Capacidades e Competências 
 

 Experiência comprovada no desenvolvimento e coordenação de programas complexos 
e boa capacidade de gestão assim como de liderança; 

 Experiência na análise e interpretação de dados estatísticos e ambientais e 
comunicação dos resultados para audiências técnicas e não técnicas; 

 Capacidade de estabelecer novas parcerias com representantes seniores de 
instituições governamentais, sociedade civil, sector privado e com a comunidade de 
doadores; 

 Excelente capacidade de negociação, diplomacia e de lobby; 

 Capacidade analítica ecológica, social, económica e política; 

 Boa capacidade de trabalhar em equipa assim como individualmente; 

 Capacidade de trabalhar sob pressão e garantir a entrega dos produtos dentro dos 
prazos acordados.  

  

  


