Projecto ACAMOZ
Apoio a Cadeia de Valor da castanha de caju em Moçambique

Vaga: Especialista Institucional e género
A Nitidae é uma Organização de orígem francesa criada em 2017, resulta da fusão de duas
ONG, Rongead e ETC Terra, respectivamente criadas em 2012 e 1983.
O seu objetivo é de desenvolver projetos que associam a preservação do meio ambiente e
reforça as economias locais. Com uma equipe de 120 colaboradores (economistas,
agrônomos, silvicultores, engenheiros dos processos energéticos, especialistas em carbono
do solo, SIG e sensor remoto), a Nitidæ implementa mais de 50 projetos em Madagáscar,
Burkina Faso, Costa do Marfim e Moçambique.
Nitidae também fornece conhecimentos técnicos às empresas de agronegócios e
cosméticos para melhorar o desempenho das cadeias de valor agrícolas, mitigar os impactos
ambientais (preservação dos recursos naturais, eficiência energética dos processos de
processamento, atividades de compensação de carbono) e estimular o desenvolvimento
econômico local em conexão com as organizações de produtores. Nitidae é membro da
UEBT (Union for Ethical Bio Trade), Conferências das Partes sobre o Clima e muitas iniciativas
para a sustentabilidade dos setores (caju, cacau...).
O Projecto ACAMOZ
A Nitidae está presente desde 2013 em Moçambique, onde trabalha em torno do Parque
Nacional do Gilé (PNAG) na Zambézia. Em particular, no apoio aos produtores na agricultura
de conservação e o fortalecimento da cadeia de produção de caju ao redor do PNAG. O
Instituto de Amêndoas de Moçambique (IAM) possui um financiamento da Agência Francesa
de Desenvolvimento (AFD) para a implementação do projecto para apoiar o sector do caju
em Moçambique. Nitidae foi escolhida como parceira para implementação desse projecto e
tem como objetivo fortalecer o setor para uma melhoria sustentável da renda dos
agricultores por meio de:
-

-

-

Apoio a estruturação de grupos de produtores de castanha de caju ao redor da RNG
para a promoção de um sistema de produção sustentável e a melhoria da produção
e qualidade da castanha de caju;
Estabelecimento duma iniciativa pilota para a produção de castanhas de caju sem
desmatamento ao redor da RNG;
Fortalecimento da capacidade do IAM, agência nacional responsável pela gestão do
sector, para desenvolver um sistema de informação sobre o mercado do caju em
Moçambique e trabalhar sobre as políticas do sector e
Animação duma plataforma de atores (IAM, sector privado, produtores, ONGs) no
sector do caju.

Para o efeito, Nitidae está à procura de um Especialista Institucional e em questões
de género.
Tarefas da posição
Sob a supervisão do gestor do projecto ACAMOZ e da equipe de Nitidæ França, o
Especialista institucional e em questões de género ACAMOZ é responsável por:
-

-

-

-

-

Assegurar a implementação e coordenação de actividades de apoio institucional e
capacitação do IAM, principalmente na definição de políticas e estratégias de
promoção do sector do caju;
i.
Suporte em temáticas como:
a. Cálculo e determinação do preço referência;
b. Estratégia e implementação dos leilões;
c. Suporte às industrias de processamento de castanha de caju;
ii.
Implementação das recomendações do estudo de competitividade.
Assegurar a coordenação com os diferentes parceiros e projectos atualmente
implementados (GIZ, SPEED+);
iii.
Apoio institucional ao IAM com apoio de parceiros, suporte sobre novas
políticas e regulamentações;
iv.
Apoio aos industriais sobre valorização dos subprodutos.
Apoiar o IAM na preparação e animação dos encontros do Comité de Amêndoas;
Apoiar a preparação e animar conferências ou encontro de trabalho técnico;
Representar o projecto ACAMOZ sempre que for necessário;
Suporte institucional ao IAM sobre as amêndoas que estão sob sua tutela, em
particular o desenvolvimento da produção de Macâdamia em Moçambique;
Garantir que a questão de género seja integrada em todos os níveis do projecto
(políticas do sector, actividades de campos e beneficiários do projecto piloto na
Zambézia) e ao nível da monitoria e avaliação (dados coletados e indicadores
monitorados),
Assegurar a transmissão dos elementos da metodologia de N’Kalô, assim como das
evoluções da plataforma e dos conteúdos,
Transmitir a metodologia de N’Kalô, realizar formações sobre N’Kalô e apoiar o IAM e
seus analistas na coleta e análise de dados sobre o mercado, assim como na
utilização para as suas atividades e políticas;
Redigir ou contribuir na redação de estudos ou análise, de materiais pedagógicas,
bem como aos relatórios técnicos de progresso ou de capitalização do projecto.

Perfil do candidato
-

Motivação para as missões e objetivos da Nitidae,
Educação: Mestrado em economia agrária
Experiência: pelo menos 5 anos de experiência profissional em desenvolvimento de
cadeias de valor, política e economia do mundo rural, sector do processamento,
promoção e integração do género

-

Conhecimentos técnicos necessários:
o conhecimentos dos mercados agrícolas, economia e desenvolvimento do
mundo rural,
o Política institucional;
o Indústria de processamento da castanha de caju;
o Integração do género
o saber usar Microsoft office, Skype, Whatsapp

-

Elementos pessoais necessárias:
o Autonomia e pedagogia;
o boas habilidades interpessoais e sobretudo capacidade de animar e moderar
encontros e uma rede de contactos de diferentes origens;
o capacidade de trabalhar em equipe;
o capacidade de trabalhar em meio institucional;
o capacidade de redação, de análise e de síntese,
o vontade de apreender regularmente.

-

Idiomas: português, o conhecimento do inglês é indispensável e do francês desejável.

Condições:
-

Status: contrato a prazo determinado, renovável
Início desejado: logo que possivel
Remuneração: de acordo com perfil e experiência;
Lugar de trabalho: baseado em Maputo, com possíveis viagens nas três províncias do
Norte (Nampula, Cabo Delgado e Zambézia)

Para candidatar:
Carta de apresentação e CV antes de 19 de Março 2021 por e-mail para:
p.gravata@nitidae.org
Referência: Projecto ACAMOZ/ Especialista institucional e género
Sem uma resposta de nossa parte dentro de 2 semanas após o envio da sua inscrição, você
poderá considerar sua inscrição malsucedida.

