Expa/Inhambane_Moçambic

CONVOCATÒRIA PLAÇA DE COOPERANT – Expatriat/da a Moçambic
CONTEXT DE LA DEMANDA
L'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres - ESF, compte amb una experiència de més de 25 anys de
treball orientat a la justícia i igualtat social. ESF treballa a Moçambic des de l’any 2006. Seguint amb la feina de
tots aquests anys, es disposa a continuar un projecte iniciat a l’Octubre del 2017.
CONTEXT
La província d’Inhambane, situada a la meitat sud de Moçambic, està formada per 14 districtes dels quals
Funhalouro és un dels que presenta una cobertura d’aigua més baixa. Les pròpies característiques de la regió a
nivell geogràfic (difícil accés), climatològic (llargs períodes de sequera i temperatures mitjanes anuals superiors
a 24oC), hidrològic (no existència de rius, aigua subterrània localment salada i nivell freàtic a elevades
profunditats), comunitari (dèbil resposta dels comitès d’aigua i limitada representativitat de la dona) i
institucional (una dèbil administració local en recursos humans i materials) dificulten les possibilitats de
desenvolupament de les comunitats rurals a mig i llarg termini.
Tenint en consideració totes les premisses esmentades es decideix treballar en el desenvolupament
socioeconòmic a través del sector de l’aigua i el sanejament (aigua pel consum humà i productiu), i de sobirania
alimentària millorant les pràctiques agropecuaries, reforçant les associacions locals de camperols i
l’apoderament de la dona amb el suport i implicació dels governs locals.
El projecte:
"Enfortiment de les capacitats de les autoritats locals, de la UNAC i de la població de la Província d'Inhambane
per a la bona governança dels recursos hídrics i de sobirania alimentària, amb perspectiva de gènere.
El projecte contribuirà a reduir la vulnerabilitat econòmica, social i ambiental de la població local de la
Província de Inhambane, contribuint a la millora de la qualitat de vida dels seus habitants a través de
l'enfortiment dels capacitats de gestió per a la bona governança sobre els seus recursos hídrics i de la sobirania
alimentària, amb perspectiva de gènere.
En la primera fase ja realitzada, s’ha treballat per enfortir les capacitats de gestió de d’autoritats locals i tècnics
del govern a nivell provincial i districtal, membres de la UNAC i organitzacions de la societat civil, de les quals
almenys la meitat son dones; a través del disseny de programes específics de formacions, encabits dins del
marc de l’Estratègia Nacional de Gènere al Sector Agrari. En una segona fase, els agents formadors duran a
terme la implementació de les formacions específiques, fent rèpliques de les mateixes en les comunitats rurals,
dels districtes de la provincia de Inhambane.
D'altra banda, es garantirà l’augment a l'accés als recursos bàsics d'aigua i sanejament, i dret a la sobirania
alimentària des d'una perspectiva basada en l'enfortiment de la dona camperola i que garanteixi la
sostenibilitat i gestió dels seus recursos hídrics.
FUNCIONS A DESENVOLUPAR:
● Coordinació de les activitats a ser implementades.
● Establiment del funcionament del projecte amb tots els actors intervenients.
● Comunicació amb tots els actors, tant a nivell Moçambic (Província d’Inhambane i Maputo) com a
nivell Barcelona.
● Seguiment econòmic i tècnic del projecte.

●
●
●

Formulacions per altres projectes
Elaboració d’informes i justificacions per als finançadors del projecte.
Coordinació amb la resta de l’equip tècnic d’ESF al país.

PERFIL REQUERIT
● Formació universitària superior.
● Coneixements i experiència en projectes de cooperació, mínim 3 anys.
● Coneixement i experiència en organització de seminaris i trobades de treball i debat.
● Coneixements específics en Enfocament basat en gènere i DDHH
● Coneixements elevats en ofimàtica.
● Bon nivell de portuguès, parlat i escrit.
● Sensibilitat envers la Cooperació, el Desenvolupament i el Dret a la Ciutat. Es valoraran experiències
en països dels Sud, especialment en el context geogràfic de l’Àfrica Austral.
● Capacitat de treball, iniciativa i, especialment, autonomia. Es requereix persona motivada per treballar
amb persones de diferents cultures i formes de pensar. Gran disponibilitat i flexibilitat.
● Es valorarà experiència com a soci/a actiu de ESF o organitzacions afins.
● Identificació amb els principis i metodologies de treball d'ESF.
● Es valorarà tenir DIRE o permís de residència a Moçambic
CONDICIONS DE L'OFERTA
Període inicial a Barcelona per preparar el projecte amb el grup de voluntaris encarregat. Posteriorment,
desplaçament a Moçambic a jornada completa.
Duració del contracte: 12 mesos
Incorporació: 1 de febrer 2019
Remuneració: Segons taula salarial d’ESF.
REFERÈNCIES PER A CONTACTAR
Les persones interessades poden enviar una carta de motivació i el seu Currículum Vitae a:
organitzacio@esf-cat.org indicant la referència REF: 2019/FunhaMOÇAMBIC
DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT: 6 de gener de 2019

