LINA IVETTE BUQUE
Curriculum Vitae

DETALHES DE CONTACTO
Nome da Empresa

Coastal & Environmental Services Mozambique Lda – (CES)

Designação

Consultora Ambiental Senior

Profissão

Consultora ambiental

Tempo na Empresa

2 meses

E-mail

lina@cesnet.co.za

Contacto do Escritório

+258 873591856

Nacionalidade

Moçambicana

Principais áreas de
especialização






Avaliações de impacto ambiental e social
Planos de Acção para Reassentamento
Participação pública e facilitação social
Envolvimento das partes interessadas

PROFILE
Lina é consultora ambiental com mais de 10 anos de experiencia em Estudos de Impacto ambiental (EIA) e na
conduçåo de processos de facilitacao de consultas publicas e envolvimento das partes interessadas. Ela também
ganhou experiência notável em gestáo de performance social para o setor de mineração. Esses EIAs cobriram
diferentes regioes do país com as suas diferentes características permitindo adquirir um conhecimento
privilegiado do ambiente biofísico do território, das populações e sua cultura. Possui um mestrado em ciências
ambientais pela Universidade de São Paulo, Brasil. Sua área de pesquisa foi em Conservação e Desenvolvimento
Socioambiental, com foco em políticas ambientais, incluindo educação ambiental, análise de ambientes rurais e
urbanos do ponto de vista do planejamento e desenvolvimento socioambiental, impactos ambientais e seus
efeitos na saúde e no meio ambiente, gestão e controle ambiental. Lina tem experiência em desempenho e
gerenciamento de melhores práticas ambientais e sociais. Sua especialidade inclui gerenciamento de projetos,
avaliações de impacto ambiental, incluindo engajamento público e facilitação social, monitoramento de
conformidade ambiental, relatórios de AIAS, avaliação de impacto social e planejamento de reassentamento.
Como consultora ambiental sênior, ela trabalhou em vários projetos de Due diligence e monitoramento de
conformidade, Gestão de resíduos e infraestruturas, Agricultura comercial, plantações e biocombustíveis;
Mineração e Recursos, planos de Ação de Reassentamento e Estudos Socioeconômicos de Base. Completou um
curso prático de formação em Aquisição de terras, Reassentamento e Sustentabilidade, que promove a
compreensão e o desenvolvimento de habilidades na gestão dos riscos e impactos sociais associados ao
desenvolvimento de projetos de investimento público e privado e particularmente questões relacionadas à
aquisição de terras e reassentamento. Curso administradoo pelo Banco Mundial. Lina tem

EXPERIÊNCIA DE
TRABALHO

Consultora Ambiental Sênior, CES
Janeiro 2019 – Ate a data
 Apoio na preparação de propostas e desenvolvimento de negócios
 Avaliações de impacto ambiental e social
 Participação pública e facilitação social
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Gestora de Desempenho Social, Twigg Exploration and Mining Lda
Maio 2016 -Dezembro 2018






Desenvolver e implementar programas de investimento comunitário
Preparação e monitoramento de orçamentos de programas
Engajamento e envolvimento das partes interessadas
Implementaçåo do processo de reassentamento
avaliações de risco social.

Consultora Ambiental Sênior, CES
Janeiro de 2014 a outubro de 2015




Apoio na preparação de propostas e desenvolvimento de negócios
Avaliações de impacto ambiental e social
Participação pública e facilitação social

Docente nas disciplinas de Impacto Ambiental em Projetos de Mineração e Gestão
de Resíduos Industriais e Perigosos, Universidade Politécnica de Moçambique Escola de Administração, Ciência e Tecnologia
Junho de 2014 a junho de 2015
Consultora Ambiental, Impacto Lda – Projectos e Estudos Ambientais
Março de 2008 a Julho de 2013




QUALIFICAÇÕES
ACADÊMICAS

CURSOS

Avaliações de impactos ambientais e desenvolvimento de planos de gestão
ambiental
Processos de participação pública e engajamento de partes interessadas
Procedimento de compensação

Universidade de São Paulo, Brasil
2013 – M.Sc. in Environmental science focused on Conservation and SocioEnvironmental Development
2007 – B.Sc. Biological Science
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Conservação e Desenvolvimento Socioambiental (Brasil). 2011
Aquisição de terras, Reassentamento e Sustentabilidade (Moçambique). 2017
Resíduos sólidos urbanos e seus impactos ambientais e sociais (Brasil) 2011.
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Brasil) 2011.
Avaliação, Comunicação e Gestão de Riscos Ambientais (Brasil) 2011.
Caracterização da Vegetação para licenciamento ambiental. (Brasil). 2011
Inter-relação entre Ambiente e Saude. (Brasil) 2011
Reabilitação de Áreas Degradadas (Maputo). 2008

2019

Page 2 of 4

LINA IVETTE BUQUE
Curriculum Vitae







EXPERIÊNCIA DE
CONSULTORIA

Fundamentos e Métodos de Avaliação de Impacto Ambiental. (Maputo). 2011
Oficial do Terreno Ambiental e Oficial de Ligação Comunitária (Maputo). 2008
Ambiente e Prospecção de Hidrocarbonetos (Maputo). 2007
Monitoramento da nidificaçåo de Tartarugas Marinhas (Maputo). 2007
Curso prático de ecologia terrestre. Programa de Desenvolvimento do Ensino
Superior na África do Sul (SANTED), (Namíbia). 2007.

Avaliaçåo de Impacto Ambiental



















AIASS para estrada Pilivili-Namalope do projecto de areias pesadsa da
Kenmare, (2019 - em andamento). (facilitação da participação pública)
Avaliação Simplificada para fabrica de processamento de madeira em Nacala
Porto. Green Resources AS. (assistência ambiental e social e facilitação da
participação pública)
Avaliaçåo de Due Deligence Ambiental e Social para as operações da
Chikweti Florestas do Niassa (Fundo de Solidariedade Global da Floresta) em
nome de um potencial investidor, Lichinga, Província do Niassa,
Moçambique;
Projecto de mineração de grafite da Syrah Resources, Balama, Província de
Cabo Delgado, Moçambique (Planos de Ação de Reassentamento e Estudos
Socioeconômicos de Base);
Projecto de mineração de minério de ferro da Baobab Resources, Tete,
Moçambique ( AIASS- assistência ambiental e social e facilitação da
participação pública);
Projecto Florestal Niassa Green Resources, Lichinga, Província do Niassa,
Moçambique (ESIA);
Projecto de cultivo de cana-de-açúcar orgânica da EcoFarm Moçambique
(Ltd), distrito de Chemba, Província de Sofala, Moçambique (ESIA);
Projecto mineiro Graphex Limitada Nicanda Hill, Província de Cabo Delgado,
Moçambique (AIASS para PS do IFC);
Projeto de biocombustível Eleqtra Envalor para etanol, Sena, Província de
Sofala, Moçambique (SEBS).
Projeto de expansão da Rede de Abastecimento de Água de Maputo, FIPAG
- implementação do plano de gestão ambiental.
Estudo Pré-Viabilidade e Escopo do projeto da Barragem de Mphanda
Nkuwa. (avaliação da flora e facilitação da participação pública).
FIPAG Expansion project of the Maputo Water Supply Network implementation of the environmental management plan. (Health and safety
monitoring).
Estudo Pré-Viabilidade e Escopo do Projeto de barragem deBoroma e
Lupata. (Avaliação da flora e facilitação da participação pública).
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Eu, abaixo assinado, certifico que, tanto quanto é do meu conhecimento e crença, este CV descreve-me
correctamente, as minhas qualificações e a minha experiência. Entendo que qualquer distorção intencional
descrita neste documento pode levar à minha desqualificação ou demissão, se envolvida.

Lina Ivette B. Buque

Coastal & Environmental Services

Date: Janeiro de 2019
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