
 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

Para a contratação de um investigador pós-doutorado 

A Cátedra Oliver Tambo é uma iniciativa do programa Oliver Tambo Research Chair Initiative 

(OTARChI), uma das Cátedras designada “Ecosystem-based Adaptation (to climate change) in 

Arid and Semi-arid zones (ESORCCAS)”. O projecto é financiado através do Fundo Nacional de 

Investigação (FNI) e será implementado na região do Vale do Limpopo através da Universidade 

Eduardo Mondlane (UEM) e terá a participação de parceiros nacionais (p.e. Instituto Superior 

Politécnico de Gaza, Instituto Nacional de Gestão de Desastres, Ministério da Terra e Ambiente) 

e internacionais (p.e. University of Cape Town, Universit of Pretoria, University of Namibia. O 

foco principal do projecto é promover o ensino, investigação e o suporte à sociedade pelo 

conhecimento científico.  

Assim, a Cátedra pretende contratar um investigador pós-doutorado, que irá trabalhar directamente 

com o Professor Almeida Sitoe, Titular da Cátedra. O investigador irá trabalhar na integração dos 

diferentes elementos sócio-ecológicos na região do Corredor de Limpopo, Moçambique, sob o 

ponto de vista de adaptação baseada em ecossistemas. O objectivo do projecto de investigação da 

Cátedra é avaliar sistematicamente as interacções sócio-ecológicas das zonas áridas e semi-áridas 

do Corredor do Limpopo, com vista a produzir conhecimentos de base científica que apoiem 

políticas e o desenvolvimento. A hipótese global do projecto é que os serviços ecossistémicos e as 

organizações locais são os factores primários que determinam as estratégias locais de adaptação e, 

portanto, aumentam a resiliência da comunidade a um custo relativamente baixo. Quatro pacotes 

de trabalho são sugeridos para abordar o problema, com enfoque nas interacções entre natural 

(clima e interacções ecosistémicas - WP1) e social (sistemas humanos em instituições formais e 

informais: WP2), padrões de utilização de recursos para a prestação de serviços ecossistémicos 

(WP3), e a integração dos sistemas sociais e ecológicos, incluindo as tecnologias utilizadas para 

obter a prestação de serviços ecossistémicos (WP4). Detalhes adicionais do projecto podem ser 

encontrados no site: www.olivertambo.uem.mz  
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Descrição da investigação:  

O foco dos 5 anos iniciais desta Cátedra de Investigação é compreender os serviços dos 

ecossistemas e organizações locais na redução da vulnerabilidade às alterações climáticas nas 

zonas áridas e semi-áridas do Corredor do Limpopo. O projecto de investigação irá explorar o 

potencial das estratégias de Adaptação Baseada no Ecossistema para reduzir a vulnerabilidade a 

nível da comunidade local em regiões semiáridas. A motivação final da investigação é apoiar as 

políticas locais e nacionais que podem melhorar os processos de tomada de decisão em relação às 

comunidades resistentes que vivem em regiões propensas à seca. Embora as condições sociais e 

ecológicas variem de uma região para outra, o quadro metodológico desenvolvido através desta 

investigação pode ser extrapolado para outras regiões comparáveis propensas à seca de 

Moçambique e da África em geral. A novidade desta investigação é a abordagem integrada de 

processos sócio-ecológicos que permitem ou limitam as opções de adaptação às alterações 

climáticas ao nível da acção das comunidades locais. 

 

Língua de trabalho 

Os candidatos devem ter um bom domínio da língua inglesa e habilidades para escrita académica. 

Apesar de não ser um requisito, eles são encorajados a se comunicarem em Português como língua 

opcional. 

Duração e Expectativa salarial 

A posição do Post-doc é por um período máximo de 36 meses sujeitos a uma avaliação anual de 

desempenho. A expectativa salarial é de MZN60 mil sujeito a impostos aplicáveis em 

Moçambique. 

 

Requisitos de candidatura: 

• Conclusão, nos últimos 2 anos, de doutoramento (PhD) ou grau comparável, experiência 

em teorias das ciências naturais ou sociais com domínio de métodos de investigação 

transdisciplinar, métodos qualitativos e quantitativos, análise institucional, resiliência, 

desenvolvimento e análise de cenários, bem como ciência do sistema terrestre; 



• Conhecimentos das discussões globais sobre mudanças climáticas, com foco para 

adaptação baseada em ecossistemas; 

• Competências de liderança demonstradas por experiência inicial em cargos de liderança 

e/ou referências apropriadas; 

• Publicações científicas em revistas com um sistema de revisão por pares, de acordo com 

normas internacionais; 

• Três cartas de recomendação de supervisores académicos ou de outros académicos 

qualificados para prestar comentários bem fundamentados sobre as qualificações e 

capacidades investigação do candidato; 

• Disponibilidade para trabalhar em sítios remotos nas zonas rurais de Moçambique e países 

parceiros; 

Candidatos do género feminino são particularmente encorajados a submeterem as suas 

candidaturas. 

 

Submissão da candidatura 

O candidato deverá submeter uma carta de candidatura, uma carta motivacional sobre as suas 

habilidades para ocupar a vaga, e um curriculum vitae completo (em inglês), incluindo a lista de 

publicações e os nomes e contactos de pelo menos três referências. 

As candidaturas devem ser submetidas até o dia 28 de Fevereiro de 2023, através do endereço 

electrónico catedra@olivertambo.uem.mz 

Data proposta de início das funções: 01 de Abril de 2023 

Informações adicionais poderão ser obtidas através do email: catedra@olivertambo.uem.mz 
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