Mapatge circuit residus urbans
Millora de la Gestió dels Residus Sòlids
Urbans

CONTEXT DE LA DEMANDA
El districte de Ka Maxaquene es troba situat al primer anell dels barris informals de la ciutat de Maputo i
es veu afectat per diverses problemàtiques: falta d’accés a serveis de sanejament, ineficient gestió dels
residus urbans, densificació urbanística i vulnerabilitat davant de processos urbanístics que són decidits i
executats aliens a la realitat del barri.
La gestió de residus sòlids urbans és una de les principals deficiències que viu el districte, i es tracta
d’una responsabilitat del municipi, de les autoritats locals i de la població. Les empreses de recollida
primària i les estratègies que adopten són insuficients, i per altra banda, la població no està
sensibilitzada sobre l’impacte que la mala gestió té en la seva vida.
Es pretén tractar aquesta problemàtica des de les dues vessants; millorar l’eficiència de la recollida
primària i treballar en la conscienciació per a la bona gestió.

ACTIVITATS
L’activitat principal que es preveu és:


Realització del mapatge dels compradors i venedors de residus urbans reciclables de les cuitats
de Maputo i Matola.

Paral·lelament també es preveu la participació en les activitats que estiguin desenvolupant-se al moment
de l’arribada del o la voluntari/a, que seran al voltant de;


Consolidació del projecte, trobades i formacions amb les associacions



Activitats per promoure la millora en la gestió de residus sòlids urbans



Participar del creixement del teixit associatiu del districte

DEDICACIÓ TEMPORAL
L’estada serà de 2 a 3 mesos a partir de meitat del mes de Juliol de 2016 (dates a acordar conjuntament).

PERFIL REQUERIT


Estudiants universitaris de diverses branques, des de les ciències, enginyeries i altres. Al mateix
temps, estudis africans, cooperació i desenvolupament o carreres i postgraus similars.



Experiència o interès per la cooperació.



Personalitat extrovertida, responsable i de caràcter amable.



Capacitat per adaptar-se i desplaçar-se a terreny.



Assistir de forma regular a les reunions del grup d'ESF a Barcelona abans i després del
desplaçament a terreny (imprescindible).



Assistir a les formacions prèvies oferides per ESF (imprescindible).



Coneixement de la llengua portuguesa (recomanable però no imprescindible).

CONDICIONS
La persona voluntària es vincularà a la organització i al grup de Moçambic des del dia de la seva selecció.
Això implica participar en les reunions periòdiques que es realitzen i preparar les tasques amb antelació.
Això es farà en coordinació amb el/la tècnic/a expatriat/da a terreny.
ESF no disposa de casa d’acollida a Moçambic, pel que la persona haurà d’assumir els costos. ESF es
compromet a recolzar a la persona en la recerca de fons per a la seva estància, tot i que haurà de ser
iniciativa de la persona voluntària
Es busquen persones amb interès en formar part de l’entitat un cop acabada la intervenció al projecte.

Referencies de contacte
Les persones interessades poden enviar carta de motivació i CV a organitzacio@esf-cat.org
Indicant la referència a l'assumpte del mail REF: PCR2016/Moç/COE/Mapatge

Data límit 20 de març de 2016

