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Maputo – Moçambique

SUMÁRIO

Formação em Geografia, experiência em Higiene Segurança e meio Ambiente, Cartografia e
sistemas de informação geográfica, pesquisas sócias e econômicas.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO


Abordagem Prática da norma ISO 14001 e Abordagem prática da norma 18001 (OHSAS) (INNOQ Junho 2015)



Formação em procedimentos de segurança para actividades criticas (trabalhos em altura, espaços confinados,
elevação de cargas e trabalhos a quente (Certiflor/ Cimentos de Moçambique, fevereiro 2015);



Carta de condução Ligeiro-pesado (2014)



Licenciatura em Geografia na (UEM) com orientação - Meio ambiente e desenvolvimento (2014)



formação em SPSS software estatístico, e em técnicas de inquérito pelo CAP (Centro de analises políticas da UEM
– (Setembro a Novembro 2010)



Formação em Informática na óptica do Utilizador: Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint – No Centro de
Formação Profissional 25 de Junho (2009)



Curso de Inglês 2ͦ Nível, (Instituto de Línguas 2009);



Formação em saúde sexual e reprodutiva nas escolas pela geração Biz Formação como activista para prevenção de
acidentes rodoviários no seio escolar (INAV e escola de condução internacional);

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Cimentos de Moçambique
Técnico Junior de higiene segurança e meio ambiente

Dez. 2014/Jun.2015

• Responsável pela implementação do plano de Gestão de resíduos na fabrica da Matola 2
• Supervisão de do cumprimento das normas de segurança na fabrica;
• Disseminação e formação aos colaboradores sobre as normas de segurança e gestão ambiental;
• Gestão dos equipamentos de protecção individual.

Centro de analises politicas da UEM
Assistente de Pesquisa

Jul./Nov. 2014

• Auxiliar de pesquisa no estudo sobre investimento estrangeiro em Maputo, Kings College of London
• Inquiridor na pesquisa sobre segurança alimentar urbana, Waterloo University/ UEM

1

Petromoc
Estagiário na Área de meio ambiente

Abril / Junho 2014

• Inspeção e controle de derrames;
• Gestão de extintores medidas de prevenção de incêndios
• Inspeção da ETAR

Direção Nacional de Geologia
Estagiário no departamento de Cartografia

Março/ Abril 2014

• Actualização e digitalização das cartas geológicas
• Uso do arcgis 9.3

INFORMAÇÃO ADICIONAL
 2011: (Abril) Digitador no Inquérito sobre o reassentamento das populações abrangidas pelas obras de alargamento da Av.
Joaquim Chissano – Cidade de Maputo, (CAP)- centro de analises politicas da UEM


2010: (Setembro a Novembro) Digitador no inquérito sobre mercado de terras na cidade de Maputo, Centro de análises
políticas (CAP) da faculdade de letras e ciências sócias (UEM)

 2009: Activista na campanha de prevenção de acidentes rodoviários – Escola Secundaria de Malhazine
 2007 – 2008: Activista da Associação Nomo (Bairro de Nsalene) e Conselho Distrital da Juventude – CDJ – no D.U. 5, na
área de Saúde Sexual e Reprodutiva, com ênfase no combate ao HIV/SIDA

REFERÊNCIAS
 Dr Andrew Brooks - Lecturer in Development Geography (King’s College London)
Contact: Telephone 020 7848 2571, Fax 020 7848 2026, Email andrew.brooks@kcl.ac.uk
 Dra. Belmira- técnica superior de Cartografia na Direcção Nacional de Geologia, Contacto: 844349480
 Eng. Belindo Manhiça – Técnico de higiene, segurança e meio ambiente na Petromoc, Contacto: 827220490
 Inês Raimundo Ph.D.- Docente universitária e pesquisadora do CAP/ UEM, Contacto: 828688760
 Maria Daniel – Técnica de Higiene e segurança na Cimentos de Moçambique, Contacto: 843125750

