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Português 

(English on page 4) 

Projecto: Plano de Implementação da Estratégia para o Desenvolvimento da MAPE 

Levin Sources e ARM em parceria com a Genesis lda  

TERMOS DE REFERÊNCIA –  

Especialista em Serviços De Extensão 

Contexto 
O Ministério de Recursos Minerais e Energía (MIREME) desenvolveu uma Estratégia de Mineração 

Artesanal e de Pequena Escala (MAPE) em 2017 para acompanhar os mineiros artesanais e de pequena 

escala em um processo de legalização e de melhoria da produção por meio de suporte técnico e 

organizacional. A espinha dorsal dessa estratégia é de ajudar os mineiros artesanais e de pequena 

escala a se organizarem em cooperativas, ou outras entidades legais, operantes e apoiar as mesmas 

por meio de serviços de extensão. 

Três organizações (ARM - Alliance for Responsible Mining, Levin Sources Ltd e Genesis Lda) estão a 

trabalhar em conjunto para implementar esta estratégia desenvolvida pelo MIREME e financiada pelo 

programa MAGTAP do Banco Mundial (projecto de assistência técnica para a actividade mineira e gás 

natural em Moçambique). As organizações estão a implementar um projecto de definição e prestação 

de serviços de extensão a associações e cooperativas mineiras artesanais em três províncias: 

Inhambane, Zambézia e Tete. 

O projecto está a ser implementado em parceria com o MIREME a nível local e nacional. Um objectivo 

essencial do projecto é desenvolver processos e sistemas, através do trabalho nas três áreas pilotos, 

para a formalização do sector da MAPE em Moçambique e para permitir ao governo de replicar e 

estender esses processos a todo o sector da MAPE. Para alcançar este objectivo, será necessário 

definir mecanismos institucionais eficientes que permitem a operacionalização dos serviços de 

extensão.  

Para acompanhar este processo, o projecto procura um especialista em serviços de extensão que 

possa apoiar o desenvolvimento de serviços de extensão que os técnicos do governo poderão 

implementar nas áreas de mineração artesanal e de pequena escala em Moçambique.  

Duração do contracto e nível de esforço 
O cargo de Especialista em Serviços de Extensão representa um dos expertos principais do projecto 

financiado pelo MAGTAP, portanto, após a seleção feita pela equipa do projecto, o perfíl terá de obter 

a aprovação do cliente. Idealmente o contrato deveria começar no início de Junho de 2022 e terminará 

em 31 de Outubro de 2022. O nível de esforço esperado para este cargo é entre 80 e 100 dias durante 

o período do contracto. O contracto será uma consultoria. O especialista será baseado em Maputo 

mas terá de demonstrar disponibilidades de fazer viagens nas províncias mineiras (pelo menos, nas 3 

aonde o projecto está a ser implementado). Caso o especialista não estiver em Moçambique, precisa 

considerar passar pelo menos entre 45 e 50 dias no país durante o período do contracto.  
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Supervisão 
O Especialista em Serviços de Extensão será supervisionado pelo Coordenador Nacional do Projecto 

baseado em Maputo e trabalhará também com o apoio da Chefe de Projecto.  

Objectivos e temos de referência  
O Especialista em Serviços de Extensão irá trazer importantes competências na equipa de projecto 

para desenvolver recomendações sobre serviços de extensão e ferramentas de implementação que 

podem ser usadas pelo Ministério. Enquanto o especialista será contractado após o começo do 

projecto, terá a responsabilidade e a oportunidade de aprender dos meses de implementação 

anteriores à sua contratação e utilizar as ferramentas já desenvolvidas (e.g. módulos de formação). 

Portanto, os objectivos deste cargo podem resumir-se em: 

(1) Analisar os sistemas existentes, as capacidades e os desafios principais das autoridades 

provinciais e distritais, para os sectores que já recebem serviços de extensão (e.g., 

agricultura). 

(2) Definir opções para a organização dos sistemas dos serviços de extensão, baseadas sobre a 

experiência do projecto com o apoio às quatro cooperativas mineiras (operações de serviços 

de extensão) e as analises efetuadas ao longo do projecto nas áreas pilotos.  

(3) Envolver as autoridades governamentais na definição de sistemas de serviços de extensão e 

validar as opções propostas durante um seminário com o objectivo de definir recomendações 

para a operacionalização dos serviços de extensão. 

(4) Liderar o desenvolvimento duma proposta de projecto e orçamento geral para o Ministério 

poder operacionalizar os serviços de extensão. 

Para o alcance dos objectivos indicados, o trabalho do Especialista em Serviços de Extensão incluirá 

os seguintes entregáveis: 

1) Avaliação das capacidades institucionais subnacionais  

• Estudo e analise através de entrevistas e recolha de dados dos sistemas de governanças e 

apoio ao setor da MAPE a nível nacional e especialmente nas três províncias pilotos. Isto irá 

informar quais serviços de extensão é preciso priorizar e quais processos ou sistemas viáveis 

precisam se implementar.  

• Produção dum relatório sobre as capacidades existentes do governo subnacional para 

conduzir serviços de extensão no sector mineiro, detalhando possíveis melhoramentos para 

cada tipo de serviço (legal, cadastral, financeiro, técnico, social, ambiental…). 

• Participação nas sessões de formação realizadas durante o projecto e revisão dos módulos de 

formação que irão informar o desenvolvimento dos serviços de extensão.  

• Transferência de boas praticas e/ou aprendizagens de serviços de extensão implementados 

para outros sectores em Moçambique e outros países, e também para a MAPE a nível 

internacional, para poder informar os serviços de extensão para a MAPE em Moçambique.  

2) Liderança do seminário nacional sobre serviços de extensão para os técnicos do Ministério 

• Organizar e moderar um seminário, ao final da pesquisa de campo, para as autoridades 

validarem as opções de sistemas para os serviços de extensão e definirem recomendações 

para a operacionalização dos serviços de extensão; 
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3) Desenvolvimento duma proposta para operacionalização dos serviços de extensão 

• Apoio à equipa de projecto e aos técnicos do Ministério a definir o projecto o orçamento que 

serão necessários para a operacionalização dos serviços de extensão.  

Requisitos do perfil 
A equipa de projecto está ciente que não existem muitos especialistas com anos de experiências em 

serviços de extensão da área da MAPE em Moçambique. Portanto os seguintes requisitos incluem 

qualificações necessárias e outras desejadas.  

Qualificações e requisitos necessários  

• Diploma universitário em administração publica ou gestão de empresa e comércio ou 

desenvolvimento rural e social ou agricultura ou mineração 

• Experiência previa em desenvolvimento, implementação e formação em serviços de extensão 

no sector da mineração artesanal e de pequena escala ou outro sector relevante para o 

projecto (economia rural como agricultura, temas em relação a desenvolvimento social e 

económico) 

• Experiência internacional 

• Forte capacidade de analise  

• Experiência na redacção de relatórios técnicos complexos, principalmente sobre os sistemas 

governamentais ou administrativos  

• Experiência na organização e liderança de seminários técnicos sobretudo com técnicos 

administrativos 

• Bom nível de Português e Inglês e capacidade de comunicar e produzir documentos nas duas 

línguas 

• Conhecimento pratico da estrutura governamental em Moçambique, sobretudo das agências 

estatais subnacionais como o Serviço Provincial de Infraestrutura (SPI) e o Serviço 

Departamental das Actividades Economicas (SDAE). 

• Experiência previa em implementação de projectos sobre serviços de extensão com 

instituições governamentais 

• Disponibilidade para deslocamento nas províncias mineiras do páis (pelo menos as três 

províncias pilotos que são Inhambane, Tete, Zambezia) 

Qualificações e requisitos desejados  

• Diploma universitário avançado (mestrado ou equivalente) em geologia, mineração 

engenharia, engenharia de processamento ou campos afins; 

• Conhecimentos gerais sobre a mineração artesanal e de pequena escala 

Apresentação de candidaturas  
As candidaturas precisam ser apresentadas até 4/5/2022. Cada candidato tem de enviar um email 

para Rosanna Tufo (rosanna.tufo@levinsources.com) e Nabilah Kesington 

(nabilah.kesington@levinsources.com) incluindo o CV e uma pequena carta de apresentação que 

explique a experiencia do candidato para o perfil procurado.   

mailto:rosanna.tufo@levinsources.com
mailto:nabilah.kesington@levinsources.com
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English  

Project: ASM Development Strategy Implementation Plan 

Levin Sources and ARM in partnership with Genesis lda  

TERMS OF REFERENCE–  

Extension Services Specialist 

Background 
The Ministry of Mineral Resources and Energy (MIREME) developed an Artisanal and Small-scale 

Mining Strategy (ASM) in 2017 to accompany artisanal and small-scale miners in a process of legalising 

and improving production through technical and organizational support. The backbone of this strategy 

is to help artisanal and small-scale miners organise themselves into cooperatives, or other legal 

entities, and support them through extension services. 

Three organisations (ARM - Alliance for Responsible Mining, Levin Sources Ltd and Genesis Lda) are 

working together to implement this strategy developed by MIREME and funded by the World Bank's 

MAGTAP programme (technical assistance project for mining and natural gas in Mozambique). The 

organizations are implementing a project to define and provide extension services to artisanal mining 

associations and cooperatives in three provinces: Inhambane, Zambézia and Tete. 

The project is being implemented in partnership with MIREME at local and national level. A key 

objective of the project is to develop processes and systems, through the work in the three pilot areas, 

for the formalization of the ASM sector in Mozambique and to enable the government to replicate 

and extend these processes to the entire ASM sector. To achieve this objective, it will be necessary to 

define efficient institutional mechanisms that allow for the operationalisation of extension services.  

To accompany this process, the project is looking for an Extension Services Specialist to support the 

development of extension services that the Ministry could implement in the artisanal and small-scale 

mining areas in Mozambique.  

Contract duration and level of effort 
The Extension Services Specialist is one of the key experts of the MAGTAP funded project, and 

therefore after the selection made by the project team, the profile of the successful candidate will 

have to get the client's approval. Ideally the contract should start in early June 2022 and will end on 

31st October 2022. The expected effort level for this position is between 80 and 100 days during 

throughout the contract duration. The contract will be a consultancy. The specialist will be based in 

Maputo but will have to demonstrate willingness to travel in the mining provinces (at least the 3 where 

the project is being implemented). If the specialist is not in Mozambique, they need to be able to 

spend between 45 to 50 days in the country throughout the duration of the contract. 

Supervision 
The Extension Services Specialist will be supervised by the Maputo-based National Project Coordinator 

and will also work with the support of the Project Team Leader.  
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Objectives and terms of reference  
The Extension Services Specialist will bring important skills to the project team to develop 

recommendations on extension services and implementation tools that can be used by the Ministry. 

Considering that the specialist will be hired after the start of the project, they will have the 

responsibility and opportunity to learn from the implementation months prior to their involvement 

and use the tools already developed (e.g. training modules).  

The objectives of this position can be summarised as: 

• Analyse existing systems, capacities, and main challenges of provincial and district authorities, 

for the sectors already receiving extension services (e.g., agriculture). 

• Define options for the organisation of extension service systems, based on the experience of 

the project supporting four mining cooperatives (extension service operations) and the 

analyses carried out throughout the project in the pilot areas.  

• Involve government authorities in the definition of extension service systems and validate the 

proposed options during a workshop to develop recommendations for the operationalization 

of extension services. 

• Lead the development of a project proposal and high-level budget for the Ministry to 

operationalise the extension services. 

To achieve the stated objectives, the work of the Extension Services Specialist will include the 

following deliverables 

1) Assessment of sub-national institutional capacities  

• Assessment through interviews and data collection of the governance and support systems of 

the ASM sector at national level and especially in the three pilot provinces. This will inform 

which extension services need to be prioritized and which viable processes or systems need 

to be put in place.  

• Development of report on existing sub-national government capacities to conduct extension 

services in the mining field, detailing possible improvements for each type of service (legal, 

cadastral, financial, technical, social, environmental...). 

• Participation in the project training sessions and review of training modules that will inform 

the development of extension services.  

• Transfer of good practices and/or learning from implemented extension services to other 

sectors in Mozambique and other countries, and to ASM at international level, to be able to 

inform extension services for ASM in Mozambique.  

2) Lead the national workshop on extension services for government officials 

• Organise and deliver a workshop at the end of the assessment for the authorities to validate 

system options for extension services and define recommendations for operationalization of 

extension services. 

3) Development of a proposal for the operationalisation of extension services. 

• Support the project team and government officials to define the project design and budget 

that will be required for the operationalisation of the extension services.  
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Profile Requirements 
The project team is aware that there are not many specialists with years of experience in extension 

services in the ASM sector in Mozambique. Therefore, the following requirements include mandatory 

and some desired qualifications.  

Mandatory qualifications and requirements 

• University degree in public administration, business and trade management, rural and social 

development, agriculture or mining. 

• Previous experience in development, implementation and training in extension services in the 

artisanal and small-scale mining sector or other sector relevant for the project (rural economy 

like agriculture, social and economic development issues) 

• International experience 

• Strong analytical skills  

• Experience in writing complex technical reports, mainly on government or administrative 

systems  

• Experience in organizing and leading technical seminars with government officials  

• Advanced level of Portuguese and English and ability to communicate and produce documents 

in both languages 

• Working knowledge of the government structure in Mozambique, especially the sub-national 

state agencies such as the Provincial Infrastructure Service (SPI) and the Departmental Service 

for Economic Activities (SDAE). 

• Previous experience in implementation of projects on extension services with government 

institutions 

• Availability to travel to the mining provinces of Mozambique (at least the three pilot provinces 

which are Inhambane, Tete, Zambezia) 

Desired qualifications and requirements  

• Advanced university degree (Masters or equivalent) in geology, mining engineering, 

processing engineering or related fields 

• General knowledge of artisanal and small-scale mining 

Submission of applications  
Interested candidates should submit their application by 04/05/2022. Candidates should send their 

application to Rosanna Tufo (rosanna.tufo@levinsources.com) and Nabilah Kesington 

(nabilah.kesington@levinsources.com), including a CV and short cover letter outlining the main 

experiences that make the candidate fit for the role.  

mailto:nabilah.kesington@levinsources.com

