ANÚNCIO

Voluntário do Parque Natural do Príncipe - São Tomé e Príncipe
A BirdLife está a abrir uma oportunidade de voluntariado para período de 1 ano, apoiando
as actividades da iniciativa BirdLife no paraíso da ilha do Príncipe - apoiando o Parque Natural
do Príncipe e o líder de projetos da BirdLife nas suas actividades diárias - incluindo a
realização de avaliações e monitorização no terreno, iniciativas de envolvimento e
capacitação da comunidade, e outras actividades relacionadas com a gestão - para
acompanhar o Parque Natural do Príncipe no sentido de uma melhor eficiência de gestão!
O voluntário apoiará o líder de projetos da BirdLife na ilha do Príncipe e continuará a promover sinergias e eficiências
para o Parque Natural do Príncipe e instituições associadas.
Avaliações e monitorização no terreno:
• Apoio ao reforço da capacidade dos técnicos do Parque e de outras instituições regionais.
• Ajudar nos inquéritos sobre biodiversidade, serviços ecossistémicos e avaliação económica.
• Ajudar em actividades de sensibilização das comunidades de intervenção.
•
Apoiar o desenvolvimento do ecoturismo e instalações associadas (por exemplo, trilhos).
Envolvimento e empoderamento da comunidade:
• Prestar assistência nas consultas às partes interessadas.
• Realizar actividades de sensibilização sobre a importância do Parque.
• Propor inovações para a integração das comunidades na gestão dos Recursos Naturais e na gestão do PNP.
Outras responsabilidades:
• Monitorizar e reportar sobre a implementação das actividades de campo no PNP; preparar planos de
actividades e orçamentos para o PNP.
• Facilitar e assistir visitas; assistir grupos de investigação e/ou visitantes da PNP no terreno.
• Propor e apoiar o desenvolvimento de material de comunicação.
• Cooperar com as partes interessadas locais no terreno.
Competências, experiência e qualificações exigidas:
• Licenciatura ou mais, em ciências ambientais ou gestão.
• Elevada motivação, desejo de alcançar; atenção aos detalhes, excelentes capacidades de organização.
• Fluência oral e escrita em português e/ou inglês.
A BirdLife fornecerá ao Voluntário:
• Subsídios mensais para alimentação de 150EUR e comunicação de 25EUR.
• Condições básicas de alojamento na ilha do Príncipe.
• Voos internacionais e regionais e despesas de trânsito, de e para a ilha do Príncipe a partir do seu local de
origem.
• Outros custos que possam incorrer relacionados com residência e visto (se não forem de Santomean).
Prazo para a apresentação de pedidos: 28/02/2021
Data em que os trabalhos devem começar: Marco 2021
Para se candidatar, uma carta de apresentação e um CV pormenorizado devem ser enviados até à data limite por email para: saotomeprincipe@birdlife.org
Se tiver alguma pergunta sobre esta posição, por favor entre em contacto!

