
 
 
 

Termos de Referência – Patrulha de Campo 

 

Rewilding Portugal  

 
A Rewilding Portugal é uma organização privada sem fins lucrativos, estabelecida 

na Guarda, cuja missão é promover a conservação da natureza por meio de 

medidas de rewilding em Portugal. A Rewilding Portugal está neste momento a 

implementar um projeto de conservação da natureza focado no lobo ibérico e está 

à procura de pessoas para formar uma equipa de vigilância que irá patrulhar áreas 

importantes para a conservação da natureza na região e ajudar na prevenção de 

incêndios durante os meses de verão.  

 

Posição: Patrulha de campo 

Referência: PC 

Reporta a: Diretor Executivo da Rewilding Portugal  

Localização: Sede da Rewilding Portugal , Guarda 

Tipo de contrato: Contrato a tempo inteiro 

 

 

Principais relacionamentos dentro da Rewilding Portugal: 

 
1. Diretor Executivo 

2. Gestora de Projetos 

3. Técnica de Conservação 

 

 

Responsabilidades/Atividades 
 

• Definição, em conjunto com os restantes membro da equipa da Rewilding 

Portugal, de um plano de vigilância para áreas chave a sul do rio Douro 

(Distritos da Guarda e Viseu), como áreas chave para a conectividade ao 

longo do Vale do Côa, entre outros; 

• Execução de procolos de comunicação e colaboração com entidades locais 

relevantes, como a GNR-SEPNA e a proteção civil, entre outros; 

• Coordenação com outras entidades locais durante os meses de verão para 

definição de áreas a vigiar no âmbito da prevenção e deteção rápida de 

incêndios rurais; 



 
 

• Patrulhamento das áreas prioritárias identificadas durante o período de 

trabalho (de mota); 

• Coordenação com a equipa da Rewilding Portugal em termos de recolha 

de informação e comunicação com autoridades e comunidades locais. 

 

 

Qualificações Chave 

• Interesse pela natureza e vida selvagem; 

• Pro-atividade e capacidade de trabalhar de forma independente; 

• Boa capacidade de gestão de tempo e capacidade de gerir prioridades; 

• Excelentes capacidades de estabelecer e manter relacionamentos 

interpessoais; 

• Forte senso de responsabilidade; 

• Disponibilidade para viajar na área do projeto; 

• Carta de condução de motociclo válida. 

 

 

Indicação salarial 

• Contrato a tempo inteiro, com a duração de um ano (renovável até dois 

anos); 

• Disponibilidade para começar a trabalhar em setembro de 2020; 

• Salário base de 800 Euros. 

 

 

Candidatar-se 

As candidaturas, incluindo o CV e carta de motivação devem ser enviadas até 

dia 15 de Julho de 2020 para info@rewilding-portugal.com. 
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