
 
 

  
Rewilding Land Scouter - Termos de Referência  
 
A Rewilding Portugal está a trabalhar para tornar o Vale do Grande Côa um local mais 
selvagem em benefício da natureza e das comunidades locais. A Rewilding Portugal 
está à procura de um Land Scouter para expandir o trabalho da associação no Grande 
Vale do Côa e áreas circundantes. 
 
 
Descrição 
A conservação e restauro da natureza é chave para enfrentar os efeitos das mudanças 
climáticas, como inundações, secas, incêndios florestais e, também como meio para 
recuperar a biodiversidade e a bioabundância de vida selvagem perdida. A Rewilding 
Portugal trabalha na vanguarda da conservação e restauro de ecossistemas, uma parte 
importante do trabalho da associação envolve o acesso a terras onde se podem 
desenvolver ações de restauro ambiental com potencial para produzir resultados de 
rewilding, com impacto e escala. 
 
 
Funções 
O Rewilding Land Scouter deverá centrar-se na recolha de informações, contactos e 
oportunidades para o aquisição e/ou arrendamento de propriedades, com potencial 
para rewilding no Grande Vale do Côa e arredores. As responsabilidades incluem: 
 

• Trabalhar com a equipa da Rewilding Portugal para desenvolver a estratégia de 
acesso à terra, mecanismos de avaliação de oportunidades e ajudar o Líder de 
Equipa da Rewilding Portugal no acesso à terra para rewilding. 
 

• Para as zonas com interesse para Rewilding desenvolver uma análise territorial, 
com os limites das propriedades, principais características das áreas e contactos 
relevantes. Inclui recolha de dados sobre vegetação para eventual 
desenvolvimento de projetos de créditos de carbono. 
 

• Estabelecer contacto com parceiros locais de forma a identificar oportunidades. 
 

 

O cargo será preferencialmente sediado na cidade da Guarda ou arredores. O Land 
Scouter trabalhará em estreita colaboração com a equipa e reportará ao líder da 
equipa da Rewilding Portugal.  
 
 



Qualificações 
 

• Experiência professional em tarefas idênticas às descritas na lista de 
responsabildides. 

• Boa rede de contactos na região do Grande Vale do Côa. 

• Experiência em vendas uma vantagem.  

• Formação académica na área de agricultura e/ou florestas uma vantagem. 

• Experiência em Tecnologias de Informação e Comunicação (Google earth, GIS) são 
uma vantagem. 

• Compreender os desafios ambientais ligados à conservação e restauro de 
ecossitemas. 

• Boa capacidade de comunicação – conhecimentos de Inglês é uma vantagem. 

• Carta de Condução (categoria B). 

• Entrada imediata nas funções é valorizada. 
 

 
Competências e habilidades 
 
Capaz de trabalhar de forma pró-ativa, independente, forte capacidade analítica, 
capacidade de traduzir ideias em ações e soluções (resolução de problemas), 
entusiasmo, determinação e alto nível de padrões de qualidade em todo o trabalho.  
 
 
Contrato e Remuneração 
 
A posição é a tempo inteiro (40 horas semanais) com contrato a termo certo pelo 
período de um ano, com possibilidade de renovação.  
 
A remuneração é dependente do nível educacional, formação, especialização e nível 
de experiência do candidato selecionado. 
 
 
Candidatura 
 
As candidaturas devem ser enviadas para info@rewildingportugal.com até dia 15 de 
maio de 2022, incluindo CV e carta de motivação. Quaisquer dúvidas sobre esta 
posição também devem ser enviadas por e-mail.  


