
 

Oportunidade de Emprego 
Técnico Marinho 

 
 
Lugar: Projeto Biodiversidade, Ilha do Sal  
Vaga: Técnico Marinho, Programa de Monitorização Marinha 
Responsabilidades:  
Data de início: Agosto de 2022 
Horário: 40 horas/semana. 
Duração: 1 ano, prorrogável. 
Benefícios:  Entre 30.000 e 50.000 escudos líquidos dependendo da experiência, com contrato 
de trabalho nos termos da legislação laboral cabo-verdiana. 
 
Acerca de Projeto Biodiversidade 

O Projeto Biodiversidade é uma associação cabo-verdiana sem fins lucrativos, que visa 
implementar um vasto leque de programas ambientais que contribuirão para um mundo em que 
humanos e natureza possam prosperar em conjunto, em que as comunidades pratiquem o uso e 
gestão sustentável dos recursos naturais e que estejam empenhados em proteger a natureza em 
troca dos seus bens naturais. 
 
Nos últimos anos a associação tem desenvolvido e implementado vários programas a nível de 
conservação costeira e terrestre, incluindo o programa de conservação de tartarugas marinhas, 
o programa de monitorização de aves, e várias iniciativas para a gestão participativa das áreas 
protegidas da ilha; assim como iniciativas junto da comunidade local, como o programa 
Guardiões do Mar, Amudjer do Mar, ou o Homestay, e continuadas atividades de educação e 
sensibilização ambiental junto das escolas, grupos comunitários, e população em geral. 
 
Em 2022, o Projeto irá profundir no estudo, preservação e gestão do meio marinho, com um 
programa focado nessas atividades. 
 
Responsabilidades do Técnico Marinho 

• Realizar regularmente prospecções marinhas para a monitorização de espécies ou habitats 
marinhos para recolha de dados científicos ou biométricos, assim como recolha de 
amostras e marcação, quando pertinente. Estas atividades podem envolver o 
deslocamento em bote, prática de snorkel, natação e/ou mergulho. 

• Preenchimento de fichas técnicas, introdução de dados nas bases de dados, e análise de 
dados. 

• Prestar assistência na organização logística de censos e outras atividades de campo. 
• Elaboração de relatórios periódicos sobre as atividades realizadas. 
• Realização de inquéritos para avaliação do impacto das atividades de conservação 

realizadas. 
• Manutenção de viaturas e equipamentos do programa. 
• Engajamento com parceiros e membros da comunidade. 
• Participar de todas as ações de formação e capacitação sugeridas pela organização. 
• Colaborar com outros programas e participar das atividades da associação quando haja 

atividades conjuntas. 
 
 



 

 
 
Experiência e competências técnicas: 

• Ter mais de 20 anos  
• Formação completa no ensino médio 
• Desejo em trabalhar em conservação marinha 
• Bom nível físico 
• Bom nível de natação 
• Domínio do Excel e bases de dados 
• Domínio falado e escrito de línguas portuguesa (proficiente) e inglesa. 
• Flexibilidade nos horários 
• Adaptar-se a situações imprevistas e mudanças de tarefas 
• Ter capacidade de trabalhar independentemente e ter iniciativa 
• Capacidade para comunicar de forma clara, precisa e assertiva 
• Alta capacidade organizativa 
• Adaptabilidade em ambientes multiculturais 
• Boa atenção para os detalhes 
• Ter habilidades diplomáticas  

Habilidades desejáveis 

- Ter licenciatura em Ciências Biológicas ou áreas afins  
- Ter uma titulação de mergulho 
- Falar a língua inglesa ou outra língua estrangeira 
- Ter experiência em trabalho de campo 
- Ter habilidades ou experiências em mecânica, carpintaria, desenhos ou pinturas 

 
 
Orientações para candidatar 
Todas as candidaturas devem ser em português, e devem incluir o currículo vitae, comprovante 
de qualificação acadêmica, e uma carta de motivação. Devem incluir também os dados de 
contato do candidato, o lugar de residência atual, e os contatos de duas referências. 
 
As candidaturas devem ser enviadas para o seguinte e-mail:  
berta.renom@projectbiodiversity.org até o dia 19 de Agosto, com o assunto “Técnico Marinho 
2022”. 

 


