
Anúncio para Gestor de Projeto – LIFE Maronesa (LIFE19 GIC/PT/001285) 

 

O LIFE Maronesa é um projeto de Governança, Informação e Ação Climática que tem como 

objetivo desenvolver, testar e avaliar atividades de comunicação, governança e demonstração 

com vista a aumentar a adaptação climática em zonas de montanha, por via do fomento da 

pecuária extensiva e subsequente aumento da capacidade de retenção de carbono no solo e 

redução dos incêndios rurais. A Aguiarfloresta – Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca 

de Aguiar, entidade coordenadora do projeto, abre concurso para um Gestor de Projeto. 

 

Cargo: responsável pelas funções de Gestor Geral do Projeto LIFE MARONESA, com acrónimo 

LIFE19 GIC/PT/001285 

Descrição sumária da função: 

 Gestão administrativa, técnica e financeira, monitorização e relatórios da execução do 

projeto; 

 Gestão da parceria de projeto, incluindo reuniões com parceiros e com entidades 

externas (partes interessadas); 

 Coordenação dos trabalhos operacionais sob responsabilidade da Aguiar Floresta, em 

especial na área da cartografia e monitorização de resultados, e apoio aos parceiros em 

idênticas tarefas; 

 Planificação e dinamização de reuniões e atividades de envolvimento e governança, no 

sentido de potenciar a alavancagem de resultados e governança/envolvimento 

 Identificação e correção de quaisquer desvios ou problemas, incluindo articulação com 

a EASME e a equipa de acompanhamento LIFE para os resolver, de forma a permitir o 

cumprimento integral dos objetivos e resultados; 

 Identificação / implementação de atividades pós-LIFE que aumentem a sustentabilidade 

dos trabalhos do projeto e esforços contínuos para demonstração, replicação e 

transferência; 

Qualificações mínimas: 

Licenciatura, preferencialmente numa das seguintes áreas: ciências agrárias, gestão ou 

economia, ordenamento do território, marketing ou vendas; 

Experiência requeridas: 

Experiência em participação em projetos de inovação, desenvolvimento e/ou investigação 

aplicada na área das ciências agrárias; 

Conhecimento territorial da área geográfica nos concelhos abrangidos pelo projeto: Vila Pouca 

de Aguiar, Vila Real, Ribeira de Pena e Mondim de Basto; 

Conhecimentos e experiência em utilização de ferramentas web-ESRI; 

Domínio da língua inglesa, escrita e falada (requisito obrigatório)Competências pessoais: 

Capacidade de organização e método de trabalho; 

Facilidade de relacionamento com interlocutores diferenciados; 



Excelentes capacidades de comunicação e relação interpessoal. 

Critérios de Avaliação: Realização de entrevista aos/às candidatos/as com avaliação curricular 

igual ou superior a 14 valores - A classificação final será a média ponderada da avaliação 

curricular, que assumirá um peso de 70%, e da entrevista, que representará 30%. - Seleção do/a 

candidato/a com melhor classificação final. - O júri reserva-se o direito de não selecionar 

qualquer candidato/a, se concordar que nenhum dos candidatos/as possui o perfil exigido. 

Condições: O(A) Responsável da Gestão do Projeto LIFE Maronesa terá direito a um contrato de 

trabalho com um salário fixo anual correspondente ao nível TRU15 (na versão atualizada nos 

termos do Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 23 de março), por um período de 3 anos, de acordo 

com o curriculum vitae e a experiência apresentada e comprovada. No que respeita à carga 

horária, o responsável deverá cumprir um total de 40 horas semanais, com flexibilidade de 

horário, e dedicação exclusiva, a 100%, às funções e tarefas a executar no âmbito do Projeto 

LIFE MARONESA.  Disponibilidade imediata. 

Local de trabalho: Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Ribeira de Pena e Mondim de Basto.  

Submissão de candidatura: 

Enviar o curriculum vitae, certificados de habilitações, carta de motivação e outros documentos 

que considerar necessários para a análise da candidatura para os e-mails 

geral@aguiarfloresta.org e geral@lifemaronesa.eu 

Júri: 

Duarte Marques – Presidente da Direção da Aguiarfloresta – Entidade Coordenadora do Projeto 

Carlos Aguiar – Parceiro do IPB 

Joaquim Costa -  Parceiro da ACM 

Data: 04/11/2022 a 16/11/2022 
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