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DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES EM MOÇAMBIQUE
Moçambique é um país rico em biodiversidade e recursos naturais.As pressões 
crescentes e o rápido crescimento económico contribuem para que o país esteja 
pronto para um desenvolvimento sustentável. Para a conservação dos habitats 
e das espécies em locais espalhados por todo o país, o WWF Moçambique 
concentra-se estrategicamente em domínios temáticos, tais como o  
domínio marinho, florestal, as zonas húmidas, a economia verde, os  
fundos de conservação, a boa governação e as alterações climáticas.

DESCRIÇÃO GERAL DAS BOLSAS
Com o intuito de desenvolver as capacidades locais em Moçambique, 
o Russell E. Train Education for Nature Program (EFN) do WWF 
está a conceder bolsas para futuros líderes em conservação, aos 
quais permitirá seguirem os seus estudos a nível de pós-graduação 
(mestrado e doutoramento), tendo em vista o objectivo de promover 
a conservação no seu país natal. Os candidatos/requerentes podem 
candidatar-se até dois anos de financiamento e solicitar até USD 
30.000 por ano.
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ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO
Apresentam-se a seguir as áreas de estudo elegíveis para as bolsas em Moçambique.

 ä Gestão marinha e das pescas (incluindo gestão e planeamento das áreas marinhas 
protegidas, conectividade entre ambientes terrestres e marinhos, gestão baseada nos 
direitos de pesca)

 ä Conservação de água doce (incluindo identificação de espécies de peixes e ecologia 
de ambientes de água doce, gestão integrada das bacias hidrográficas, hidrologia ou 
gestão de água doce, caudais ecológicos para manter os ecossistemas estuarinos e 
de água doce) 

 ä Conservação das espécies (incluindo tartarugas marinhas, elefantes e rinocerontes)
 ä Avaliações ecológicas rápidas de temas marinhos e terrestres
 ä Ciências sociais relacionadas com o desenvolvimento económico sustentável
 ä Gestão dos recursos naturais baseada na comunidade, das florestas, dos recifes, dos 

estuários e de outras áreas costeiras e de água doce
 ä Adaptação às alterações climáticas, particularmente para as comunidades e os 

habitats marinhos e costeiros
 ä Políticas, direito e/ou economia
 ä Oceanografia física e modelação hidrológica

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
 ä Tem de ser cidadão e residente permanente legal de Moçambique.
 ä Tem de ter pelo menos dois anos de trabalho ou de investigação relacionados com 

conservação.
 ä Tem de possuir um compromisso demonstrado para com o trabalho no domínio da 

conservação em Moçambique.
 ä O seu programa académico ou de investigação tem de abranger uma das áreas de 

concentração indicadas.
 ä Tem de estar matriculado, inscrito ou ter apresentado a sua candidatura a um 

programa de mestrado ou de doutoramento em qualquer parte do mundo.
 ä Tem de planear começar os seus estudos o mais tardar até Janeiro de 2017.
 ä Tem de comprometer-se a trabalhar durante pelo menos dois anos no seu país de 

origem após terminar os seus estudos de licenciatura ou doutoramento.
 ä Não pode ter recebido anteriormente nenhuma bolsa para graduação ou pós-

graduação Russell E. Train.
 ä Tem de contactar a EFN [Educação para a Natureza] se for funcionário, consultor 

do WWF ou tiver recebido anteriormente uma subvenção da EFN.
 ä Tem de apresentar todos os documentos exigidos até ao prazo limite para a 

apresentação do pedido.

Os candidatos/requerentes podem obter acesso ao formulário de candidatura online em  
www.worldwildlife.org/efn. O prazo para a apresentação do pedido é 1 de Março de 2016. Os candidatos/
requerentes interessados são convidados a visitar o website em www.worldwildlife.org/efn para obter 

mais informações ou o envio por email para a EFN em efn@wwfus.org.
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