Termos de Referência para colaboradores e consultores
A IMPACTO CAPITAL é uma start-up, sedeada em Maputo, que promove o investimento em
empreendedores, projectos e empresas com elevado potencial de impacto económico, social ou ambiental.
A IMPACTO CAPITAL pretende contribuir para um novo modelo económico (mais inclusivo, equilibrado e
sustentável) aplicando melhores práticas e elevada experiência em matéria de gestão de negócios,
investimentos, capital de risco (venture capital), fundos de investimento, fusões e aquisições (M&A),
angariação de capital e financiamento (corporate, project e grant finance), consultoria estratégica,
financeira e comercial.
Para reforçar a nossa equipa, procuramos colaboradores e consultores com talento, competência e
motivação, que acreditem num modelo económico mais inclusivo, equilibrado e sustentável.

Modelo de colaboração
§
§

Regime permanente (em Maputo) ou flexível (colaboração por projecto ou em actividades específicas).
Outras condições a negociar.

Requisitos (perfil do colaborador / consultor)
Procuramos profissionais alinhados com a nossa filosofia de investimento e de desenvolvimento
económico, social e ambiental. Uma grande motivação para se dedicar à causa do desenvolvimento
económico, social e ambiental é requisito obrigatório.
Outras competências procuradas:
§ Experiência relevante nas áreas de Investimentos, Capital de Risco, Gestão de Fundos, Fusões e
Aquisições, Análise de Investimentos, Consultoria Financeira ou Estratégica.
§ Alternativamente experiência como empreendedor ou a trabalhar com start-ups.
§ Experiência ou conhecimento do sector do desenvolvimento social e ambiental é uma mais-valia.
§ Formação nas áreas de gestão, economia ou finanças. Outras áreas de formação poderão ser
consideradas.
§ Sensibilidade a questões relacionadas com sustentabilidade, desenvolvimento social e preservação
ambiental.
§ Boas competências analíticas, capacidade de resolução de problemas, raciocínio e discurso
estruturado, capacidade de tomada de decisão.
§ Capacidade de analisar criticamente um negócio e um mercado face à sua situação presente e às
perspectivas futuras.
§ Capacidade de diagnosticar situações, sintetizar informação e estruturar soluções.
§ Capacidade de diálogo construtivo e facilidade em comunicar soluções e raciocínios complexos de
forma clara e estruturada.
§ Capacidade de trabalhar sob pressão, à distância, com autonomia e utilizando meios digitais.
§ Boa capacidade de trabalhar em MS Excel, MS Word e MS Powerpoint.
§ Domínio da língua inglesa e, idealmente, da língua portuguesa.
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Funções e responsabilidades
§

§

§

Os colaboradores serão envolvidos em uma ou mais das seguintes actividades:
§ Integrar ou gerir equipas na análise de informação financeira, de gestão e de impacto relativa a
empresas ou projectos, e no desenvolvimento de modelos financeiros, planos de negócio,
apresentações de investimento, memorandos de informação para investimento;
§ Integrar ou gerir equipas ao longo do processo de gestão de transacções (“originação”,
estruturação, due diligence, etc);
§ Integrar ou gerir equipa responsável pela criação e gestão de um fundo de investimento em
Pequenas e Médias Empresas e start-ups (estruturação, estratégia de investimento, fund raising,
gestão de investimentos, apoio à gestão das empresas, reporte aos investidores e exit).
Deverão participar proactivamente no desenvolvimento de novo negócio e da rede de parceiros da
IMPACTO CAPITAL. Identificar negócios e oportunidades de investimento, identificar e estabelecer
contacto com investidores, financiadores e outros potenciais parceiros dos sectores público, privado e
social.
Deverão colaborar activamente no crescimento e desenvolvimento da IMPACTO CAPITAL,
contribuindo proactivamente com trabalho, partilha de ideias, coaching e mentoring de colegas,
promovendo um espírito de entreajuda, ética no trabalho e participando nas reuniões periódicas da
equipa.

O que a IMPACTO CAPITAL oferece
§
§
§

§
§
§

Integração numa start-up jovem, dinâmica, profissional e com elevado sentido de responsabilidade
social e ambiental;
Oportunidade de participar numa fase inicial de desenvolvimento de um sector com enorme potencial;
Desenvolvimento de competências de investimento social (impact investment, social venture capital,
social impact bonds), análise financeira (estruturação de financiamentos e transacções), métodos de
trabalho (competências analíticas, processuais e comerciais), avaliação e monitorização de impacto
social e ambiental;
Exposição a uma grande variedade de negócios em diversos sectores e geografias (especialmente nos
países lusófonos);
Compensação com base em objectivos e resultados;
Colaboração com uma equipa multidisciplinar e altamente motivada na sua missão de contribuir para
um mundo melhor.

Como se candidatar
Contacte-nos através do email info@impacto-capital.com enviando a seguinte informação pessoal:
§
§
§
§
§

Breve apresentação (percurso pessoal e profissional, local de residência, situação profissional);
Objectivos e motivações para a colaboração com a IMPACTO CAPITAL;
Como poderá acrescentar valor à IMPACTO CAPITAL e ao desenvolvimento do sector de capital de impacto
em geral;
Disponibilidade para colaboração (em termos de tempo, termos e condições);
Curriculum Vitae.
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