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1. Contextualização 

A Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) em coordenação com a Administração 

Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) está a implementar o Programa de Liderança para 

Conservação de Moçambique (PLCM) que  tem como um dos seus principais objectivos “Motivar e 

atrair jovens qualificados para o sistema de conservação” por meio de diferentes acções, dentre 

as quais, o incentivo aos jovens na formação e investigação em áreas de interesse para a conservação 

da biodiversidade, através do Programa de Bolsas de Estudo para o nível de mestrado.  

 O Programa de Bolsas de Estudo promovido pela BIOFUND, em parceria com a Universidade 

Eduardo Mondlane – UEM (Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal – FAEF e Departamento 

de Ciências Biológicas – DCB), Faculdade de Engenharia Ambiental e Recursos Naturais - FEARN da  

Universidade Zambeze – UNIZAMBEZE e Faculdade de Ciências Naturais – FCN da Universidade Lúrio 

– UNILÚRIO, visa a formação de jovens estudantes em áreas de interesse para o sector da 

Conservação, através da cobertura de custos de formação e  pesquisa científica nas referidas áreas.   

Neste contexto, a BIOFUND e seus parceiros lançam a segunda chamada do Programa de Bolsas de 

Estudo em áreas de interesse para a Conservação da Biodiversidade. 

A presente edição irá abranger quatro faculdades públicas a nível nacional, parceiras do PLCM: 

• Universidade Eduardo Mondlane – Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal – Cidade 

de Maputo; 

• Universidade Eduardo Mondlane – Departamento de Ciências Biológicas – Cidade de Maputo  

• Universidade Zambeze – Faculdade de Engenharia Ambiental e de Recursos Naturais – Cidade 

de Chimoio; 

• Universidade de Lúrio – Faculdade de Ciências Naturais – Cidade de Pemba. 
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2. Critérios de Elegibilidade 

Os candidatos deverão obedecer as seguintes condições: 

• Ser moçambicano (a)  e ter idade igual ou inferior a 35 anos; 

• Ter obtido o nível de licenciatura com média igual ou superior a 14 valores; 

• Ter sido admitido a um dos cursos de mestrado leccionados pelas instituições parceiras que 

conste na lista dos cursos elegíveis pelo PLCM, no ponto 3 (o candidato poderá concorrer a 

bolsa antes da sua admissão ao curso de mestrado no entanto, a sua candidatura só será 

validada após a apresentação do comprovativo de admissão ao curso); 

• Ser estudante a tempo inteiro, ou seja, não exercer nenhuma actividade remunerada;  

• Demonstrar interesse pela conservação e áreas de estudo associadas. 

 

3. Áreas de Formação Aplicáveis  

UEM - FAEF – Cidade de Maputo 

• Mestrado em Maneio e Conservação da Biodiversidade  

• Mestrado em Desenvolvimento Rural  

• Mestrado em Economia dos Recursos Naturais  

 

UEM – DCB – Cidade de Maputo 

• Mestrado em Biologia e Ecologia da Conservação 

 

UNIZAMBEZE – FAERN - Cidade de Chimoio 

• Mestrado em Planeamento Territorial e Conservação da Biodiversidade 

• Mestrado em Gestão Ambiental e Recursos Hídricos  

 

UNILÚRIO – FCN – Cidade de Pemba 

• Mestrado em Ecologia Aplicada 
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• Mestrado em Gestão Corporativa e das organizações  

 

4. Documentos de Candidatura 

I. Formulário de Candidatura à Bolsa de Estudo devidamente preenchido; 

II. Carta de solicitação da Bolsa de Estudo (com justificação da necessidade de bolsa de 

estudo) dirigida ao Director da Faculdade a qual pretende concorrer; 

III. Cópia do documento de identificação; 

IV. Curriculum Vitae; 

V. Cópia autenticada do Certificado do nível de licenciatura com nota igual ou superior 

a 14 valores; 

VI. Comprovativo de admissão ao curso a que se candidata. 

 

5. Processo de Avaliação das Candidaturas 

As candidaturas passarão por duas etapas de avaliação: 

Fase 1 - Avaliação Documental será realizada pelas Universidades Parceiras; 

Fase 2 - Entrevista e apuramento final realizado a nível do PLCM-BIOFUND. 

 

6. Despesas Cobertas pela Bolsa de Estudo1 

• Pagamento, na totalidade das Inscrições e Propinas do Curso; 

• Pagamento de Subsídio para aquisição de Material Didáctico, no valor até 100.000,00 Mts; 

• Atribuição de Subvenção de Pesquisa para a realização do Trabalho de fim de curso, no valor 

até 150.000,00 Mts, devendo a investigação incidir sobre uma temática de interesse e 

desenvolvida em uma Área de Conservação no país (Pública ou privada). 

 

7. Submissão  

A submissão das candidaturas deverá ser feita por via dos endereços electrónicos que seguem: 

• UEM-FAEF: mestrado.faef@uem.mz 

• UEM-DCB: mestrado.bec@uem.mz 

• UNIZAMBEZE: fearnunizambeze@gmail.com  

 
1 Não são cobertas despesas de alojamento 
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• UNILÚRIO: dc.fcn@unilurio.ac.mz 

O assunto do email deve ser: Candidatura ao Programa de Bolsas de Estudo PLCM - Curso (indicar o 

curso para o qual se candidata). Os documentos deverão estar em formato PDF.  

As candidaturas devem ser submetidas até o dia 20 de Dezembro de 2021. 

 

Nota: O PLCM é um programa de oportunidades iguais, assim sendo, encorajamos a 

candidatura de mulheres e homens. 
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