Descrição de funções

Título:

Técnico de Conservação

Departamento:

Departamento de Conservação Marinha

Localização:

Sede da SPEA (Lisboa, Portugal)

Titular reporta a:

Coordenadora do Departamento

Objetivos gerais do cargo:
O cargo insere-se no trabalho que a SPEA tem desenvolvido sobre o estatuto de
conservação e tendência populacional das aves marinhas e designação de Áreas
Importantes para as Aves (IBA) marinhas em Portugal, assim como no estudo e
minimização das principais ameaças a este grupo de aves.
Este cargo permitirá implementar as ações do projeto ANZOL+ – Inovação e transferência
de conhecimentos entre cientistas e pescadores de anzol e pequenos palangreiros (código
da Operação: MAR-01.03.02-FEAMP-0026), financiado pelo Programa Operacional MAR
2020, e dar apoio às atividades de divulgação e sensibilização ambiental previstas no
projeto.
Funções gerais do cargo:
§

Apoio na definição do referencial de certificação dos produtos da pesca capturados
dentro da área da Reserva da Biosfera das Berlengas.

§

Apoio na caracterização da pesca à linha operada por pequenas embarcações de
pesca local a operar a partir do porto de pesca de Peniche.

§

Acompanhamento dos testes de sistemas de recolha e registo do esforço de pesca
em pequenas embarcações.

§

Acompanhamento da aplicação do referencial de sustentabilidade à atividade de
pesca à linha na área das Berlengas.

§

Apoiar e acompanhar as ações de sensibilização dirigidas à comunidade piscatória
para a importância das parcerias entre pescadores e investigadores e fomentar a
criação de uma rede de processos de certificação/valorização.

§
§

Apoiar a equipa marinha da SPEA noutros projetos e atividades em curso.
Produzir todos os materiais técnicos e/ou relatórios pedidos pela Coordenadora do
Departamento, e cumprir os prazos previstos.
Desenvolver quaisquer outras atividades pontuais que lhe sejam atribuídas por
decisão da Direção Nacional, pelo Diretor Executivo ou pela Coordenadora do
Departamento.

§

Objetivos do cargo:
§

Responsável por:
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§

§

Realizar 40 embarques (que podem durar entre 4 a 14 horas) a bordo das 14
embarcações parceiras a operar anzol na área da Reserva da Biosfera das
Berlengas. As embarcações têm um comprimento de 5 a 7 metros e deverão
operar a partir do porto de pesca de Peniche e/ou da ilha da Berlenga. Os
embarques deverão ser realizados ao longo de todo o ano.

§

Acompanhar o preenchimento dos relatórios de pesca pelos mestres das 14
embarcações parceiras. Os mestres deverão preencher um relatório de pesca
por cada dia de pesca.

§

Assegurar a recolha de informação relativa às descargas por embarcação junto
da Docapesca (folhas de venda).

§

Realizar inquéritos aos 14 mestres das embarcações parceiras e a todos os
outros que operem anzol dentro da Reserva da Biosfera das Berlengas, numa
base trimestral.

§

Assegurar a existência de comprovativos de todas as despesas realizadas no
âmbito do projeto e respeitar o orçamento proposto.

§

Inserir todos os dados recolhidos em bases de dados próprias.

Apoiar:
§ A preparação do referencial de certificação dos produtos da pesca.
§

O contacto regular com os 14 pescadores de anzol envolvidos na parceria.

§

A preparação dos embarques, com especial destaque para a instalação dos
sistemas de recolha e registo do esforço de pesca em cada uma das 14
embarcações parceiras, monitorização do estado dos mesmos ao longo do
projeto e realização do pedido das licenças de embarque na capitania do Porto
de Peniche.

§

A equipa do projeto na preparação dos formulários e dos relatórios de pesca.

§

A aquisição do material necessário à implementação do projeto.

§

As reuniões de preparação e posterior acompanhamento do sistema de
certificação.

§

As ações de divulgação e sensibilização ambiental do ANZOL+ (preparação do
website do projeto, da brochura e de outros materiais de divulgação e
organização de atividades dirigidas aos pescadores).

Outros deveres:
O titular participará na prossecução e na realização da Estratégia da SPEA em vigor, e
assegurará o cumprimento dos seus objetivos.
Espera-se que cumpra as suas tarefas de um modo responsável, assegurando os danos
ambientais mínimos, principalmente quando estiver a desenvolver trabalhos na Zona de
Proteção Especial das Ilhas Berlengas. É política da SPEA que os recursos sejam utilizados
de modo eficaz e eficiente.
Os sócios e os voluntários são um recurso fundamental da SPEA para a conservação das
aves e dos seus habitats. Espera-se que o titular encoraje, desenvolva e apoie o
envolvimento dos sócios, dos voluntários e do público no seu trabalho.
Requisitos:
§

Experiência de embarque em embarcações de pesca comercial.
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§

Experiência em inquéritos ou entrevistas pessoais a pescadores.

§

Conhecimentos sólidos na identificação de espécies de pescado e aves marinhas.

§

Aptidão e capacidade para trabalhar no terreno, por vezes em condições adversas e
no meio de uma comunidade de características particulares.

§

Boa capacidade de comunicação.

§

Capacidade de trabalhar em grupo e de integrar uma equipa com diferentes áreas
de formação.

§

Boa fluência na língua portuguesa.

Condições preferenciais
§

Ter desenvolvido atividades ou ações com a comunidade piscatória de Peniche.

§

Ser residente em Peniche ou na zona envolvente.

§

Aptidão e capacidade para trabalhar com aparelhos GPS e sistemas eletrónicos para
introdução de dados.

§

Boa fluência na língua inglesa.

§

Conhecimentos de processamento e análises de dados.

§

Familiaridade com organizações de âmbito local ou internacional, nomeadamente a
BirdLife International.

Condições de trabalho:
Data de início: 01 de julho de 2019
Duração: 12 meses
Honorários: €1.000 de salário base (acrescidos de 5,75€ de subsídio de refeição,
subsídios de férias e de natal, e seguro de acidentes de trabalho)
Regime: contrato de trabalho a termo certo

Envio de candidaturas:
As candidaturas devem conter curriculum vitae resumido (máximo de 3 páginas) e carta
de motivação, dirigido exclusivamente por correio eletrónico para nuno.oliveira@spea.pt
com a referência “ANZOL+ | Concurso para Técnico de Conservação” no campo do
assunto da mensagem, até ao dia 16 de junho de 2019 inclusive. Não serão aceites
candidaturas após esta data.
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