REF: PCR2016/Moçambic/Estudi
PCR Estudi d’impacte social en comunitats per l’exploració de recursos

CONTEXT DE LA DEMANDA
La indústria extractiva és una activitat emergent a Moçambic gràcies als grans descobriments de
recursos extractius com carbó mineral, arenes hidrocarburs i sulfats, entre d’altres. Aquests recursos
atrauen inversió directa de l’estranger en forma de mega-projectes. Un dels reptes és la bona
governabilitat, transparència i prestació de comtes. Existeix una necessitat de desenvolupar un
enfocament dels models de desenvolupament dels recursos extractius que estiguin en línea amb l’ús
sostenible dels mateixos o el respecte i compliment dels drets de les poblacions locals.
ESF i un dels seus socis a Moçambic, ORAM, estan iniciant un projecte que pretén millorar les capacitats
de la societat civil local en favor de la defensa dels drets de la població. Es pretén analitzar les
debilitats de la societat civil per realitzar formacions ajustades a elles i fer un posterior
acompanyament de la feina de camp. Al mateix temps, es recolliran evidències sobre males pràctiques
d’empreses i govern per ser portades a una trobada conjunta entre inversors, govern i societat civil.
ACTIVITATS
Les activitats aquí proposades estan condicionades a l’evolució del projecte i a l’estat de l’actuació quan
arribi el/la voluntari/a. Es tracta d’un projecte que va iniciar al Novembre 2015 i finalitza al Maig 2016, així
que la flexibilitat d’aquest no permet establir unes línies clares d’intervenció, però sí fer propostes que
s’analitzaran conjuntament entre les organitzacions responsables i la persona voluntària
•

Realitzar estudi d’impacte social en comunitats afectades per l’exploració de recursos.

•

Recollir material per a la posterior difusió tant a nivell de Moçambic com a nivell de Catalunya.

•

Acompanyar el/la tècnic/a d'ESF i les tècniques de ORAM en les tasques diàries del projecte.

DEDICACIÓ TEMPORAL
L’estada serà de 2 a 3 mesos a partir del mes de Febrer o Març de 2016 (dates a acordar conjuntament).
PERFIL REQUERIT
•

Ciències Socials (Antropologia...), 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).
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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
Preferiblement 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 organització@esf-cat.org
Indicant la referència a l'assumpte del mail REF: REF: PCR2016/Moçambic/Estudi
Data límit 14 de febrer

Enginyeria Sense Fronteres C/ Mùrcia 24, bajos. 08027 Barcelona Telf: (+34) 93 302 27 53

C.I.F. G 60910528

REF: PCR2016/Moçambic/Projecte
PCR Recolzament projectes sobre l’àrea de la Indústria extractiva

CONTEXT DE LA DEMANDA
La indústria extractiva és una activitat emergent a Moçambic gràcies als grans descobriments de
recursos extractius com carbó mineral, arenes hidrocarburs i sulfats, entre d’altres. Aquests recursos
atrauen inversió directa de l’estranger en forma de mega-projectes. Un dels reptes és la bona
governabilitat, transparència i prestació de comtes. Existeix una necessitat de desenvolupar un
enfocament dels models de desenvolupament dels recursos extractius que estiguin en línea amb l’ús
sostenible dels mateixos o el respecte i compliment dels drets de les poblacions locals.
ESF i un dels seus socis a Moçambic, ORAM estan iniciant un projecte que pretén millorar les capacitats
de la societat civil local en favor de la defensa dels drets de la població. Es pretén analitzar les
debilitats de la societat civil per realitzar formacions ajustades a elles i fer un posterior
acompanyament de la feina de camp. Al mateix temps, es recolliran evidències sobre males pràctiques
d’empreses i govern per ser portades a una trobada conjunta entre inversors, govern i societat civil.
ACTIVITATS
Les activitats aquí proposades estan condicionades a l’evolució del projecte i a l’estat de l’actuació quan
arribi el/la voluntari/a. Es tracta d’un projecte que va iniciar al Novembre 2015 i finalitza al Maig 2016, així
que la flexibilitat d’aquest no permet establir unes línies clares d’intervenció, però sí fer propostes que
s’analitzaran conjuntament entre les organitzacions responsables i la persona voluntària
•

Recolzar la identificació i elaboració de projectes sobre l’àrea de la Indústria extractiva a
Moçambic.

•

Recolzar l’elaboració del Pla Estratègic d’ESF dins la temàtica dels Recursos Naturals a
Moçambic.

•

Acompanyar el/la tècnic/a d'ESF i les tècniques de ORAM en les tasques diàries del projecte.

DEDICACIÓ TEMPORAL
L’estada serà de 2 a 3 mesos a partir del mes de Febrer o Març de 2016 (dates a acordar conjuntament).
PERFIL REQUERIT
•

Estudiants de Ciències Socials, 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).

Enginyeria Sense Fronteres C/ Mùrcia 24, bajos. 08027 Barcelona Telf: (+34) 93 302 27 53

C.I.F. G 60910528

•

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
Preferiblement 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 organització@esf-cat.org
Indicant la referència a l'assumpte del mail REF: REF: PCR2016/Moçambic/Projecte
Data límit 14 de febrer

Enginyeria Sense Fronteres C/ Mùrcia 24, bajos. 08027 Barcelona Telf: (+34) 93 302 27 53
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REF:PCR2016/Moçambic/Sensibilització
PCR Realitzar o revisar material de sensibilització, incidència
CONTEXT DE LA DEMANDA
La indústria extractiva és una activitat emergent a Moçambic gràcies als grans descobriments de
recursos extractius com carbó mineral, arenes hidrocarburs i sulfats, entre d’altres. Aquests recursos
atrauen inversió directa de l’estranger en forma de mega-projectes. Un dels reptes és la bona
governabilitat, transparència i prestació de comtes. Existeix una necessitat de desenvolupar un
enfocament dels models de desenvolupament dels recursos extractius que estiguin en línea amb l’ús
sostenible dels mateixos o el respecte i compliment dels drets de les poblacions locals.
ESF i un dels seus socis a Moçambic, ORAM estan iniciant un projecte que pretén millorar les capacitats
de la societat civil local en favor de la defensa dels drets de la població. Es pretén analitzar les
debilitats de la societat civil per realitzar formacions ajustades a elles i fer un posterior
acompanyament de la feina de camp. Al mateix temps, es recolliran evidències sobre males pràctiques
d’empreses i govern per ser portades a una trobada conjunta entre inversors, govern i societat civil.
ACTIVITATS
Les activitats aquí proposades estan condicionades a l’evolució del projecte i a l’estat de l’actuació quan
arribi el/la voluntari/a. Es tracta d’un projecte que va iniciar al Novembre 2015 i finalitza al Maig 2016, així
doncs la flexibilitat d’aquest no permet establir unes línies clares d’intervenció, però sí fer propostes que
s’analitzaran conjuntament entre les organitzacions responsables i la persona voluntària
•

Realitzar o revisar material de sensibilització, incidència o investigació sobre la temàtica de la
Indústria Extractiva a Moçambic o altres països que es considerin oportuns.

•

Recollir material per a la posterior difusió tant a nivell de Moçambic com a nivell de Catalunya.

•

Ajudar a incloure el material dins la Campanya de Sensibilització Internacional d’ESF “El preu de
l’Abundància: Drets Humans a les fosques” en Coordinació amb el Grup d’Energia i Extractives
d’ESF.

•

Acompanyar el/la tècnic/a d'ESF i les tècniques de ORAM en les tasques diàries del projecte.

DEDICACIÓ TEMPORAL
L’estada serà de 2 a 3 mesos a partir del mes de Febrer o Març de 2016 (dates a acordar conjuntament).
PERFIL REQUERIT
•

Estudiants de ciències socials (Periodisme, Comunicació Audiovisual...), 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;
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•

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
Preferiblement 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 organització@esf-cat.org
Indicant la referència a l'assumpte del mail REF: REF:PCR2016/Moçambic/Sensibilització
Data límit 14 de febrer

Enginyeria Sense Fronteres C/ Mùrcia 24, bajos. 08027 Barcelona Telf: (+34) 93 302 27 53
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