
 

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A CONTRAÇÃO DE UM CONSULTOR PARA A 

“Refinamento do pacote de treinamento sobre Boa Governação Local, Gestão dos 

Recursos Naturais, Associativismo, Liderança e Educação Ambiental” 

 

1. Contextualização 

Globalmente, a África Austral é uma das regiões mais vulneráveis aos impactos das alterações 

climáticas1 pela sua localização geográfica e o nível de pobreza, ocupando o 156º lugar entre 182 

países, e o mais afectado por condições climatéricas extremas. Enquanto isso, 63% das mulheres 

e 41% dos homens vivem na pobreza, e mulheres e meninas (WAG) têm redes de segurança social 

limitadas e menos capacidade de adaptação ao CC. 

A vulnerabilidade do país é bem reconhecida e aumentada pela sua baixa capacidade de adaptação, 

pobreza, investimento limitado em tecnologia moderna, e debilidades nas suas infra-estruturas e 

serviços sociais. No Registo de Ameaças Ecológicas2 , Moçambique é um dos dois países da África 

Subsaariana que enfrentam uma exposição média a alta aos riscos relacionados com as alterações 

climáticas.  Nota-se que o meio ambiente tem sido largamente negligenciado, apesar da existência 

de um quadro político ambiental e florestal com respectivos regulamentos aprovados ( 

Constituição da República de Moçambique aprovada em 2004, Lei do Ambiente (Lei n.o 20/97, 

de 1 de Outubro) Politica Nacional de Florestas aprovada 10 de Março em 2020 ) de sectores bem 

definidos, poucos programas públicos ambientais são financiados e implementados e quase não há 

esforços feitos no âmbito da educação ambiental para mudança de comportamento da população 

Moçambicana.  

 

Todos os cenários previstos pelo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) 

prevêem que as alterações climáticas terão implicações importantes para Moçambique. Prevê-se 

que os efeitos ecológicos das alterações climáticas nos sistemas marinhos tropicais sejam 

diversos e duradouros (Johnson e Marshall 2007). As observações já apoiam projecções de 

aumento da temperatura do mar e do ar, aumento do nível do mar, acidificação dos oceanos, 

intensificação de tempestades, e alteração dos padrões de pluviosidade e correntes oceânicas.  

Temperaturas máximas mais elevadas, dias mais quentes e ondas de calor significam maior 

incidência de morte e doenças graves em grupos etários mais velhos, maior stress térmico no gado 

e na vida selvagem, uma mudança nos destinos turísticos, e maior risco de danos em várias 

culturas.   

 

Por essas razões que sente-se a necessidade de fortalecer as comunidades locais, doptar as mesmas 

de capacidades e conhecimentos, especialmente as que vivem em zonas de conservação e de 

exploração dos recursos naturais para que conheçam o seu papel e direitos na conservação da 

biodiversidade marinha e terrestre para a implementação de abordagens locais  baseadas no 

ecossistema para a adaptação às alterações climáticas (EbA) como para a redução do risco de 

                                                           
1 1 ND-GAIN Country Index. 2020. https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/ 

 
2 Instituto para a Economia e Paz. Registo de Ameaças Ecológicas 2020: Understanding Ecological Threats, 

Resilience and Peace (Compreender as Ameaças Ecológicas, Sidney, Setembro de 2020) 

https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/
https://clubofmozambique.com/wp-content/uploads/2020/09/ETR_2020_web-1.pdf
https://clubofmozambique.com/wp-content/uploads/2020/09/ETR_2020_web-1.pdf


desastres, uma vez que utilizam a gestão sustentável, conservação e restauração dos ecossistemas 

para reduzir o risco de desastres.  

 

1. Introdução 

Deste modo, surge a necessidade de preparar um pacote de treinamentos em temáticas ligadas 

a: 

1. Boa governação 

2. Gestão dos recursos naturais,  

3. Associativismo e liderança  

4. Educação Ambiental 
 

Na língua portuguesa, mas usando uma linguagem simples e fácil percepção para as 

comunidades locais que residem nos distritos de Matutuine e Ilha de Inhaca. Como forma de 

usar esses pacotes de treinamentos para empoderar as comunidades que vivem na área de 

conservação para compreender as questões ligadas a conservação da biodiversidade marinha e 

terrestre, educação ambiental, resiliência e mudanças climáticas, os riscos de catástrofes que 

enfrentam, e as alternativas de mitigação, adaptação e de redução do risco de catástrofes ao seu 

dispor, e, acima de tudo participação nos processos de governação local, defesa dos seus 

direitos e desenvolvimento local. 

 

Para melhor responder a essa necessidade de preparação das comunidades e transferência de 

conhecimentos e capacidades, pretende-se contratar um consultor para com base nos pacotes 

de treinamentos já existentes, possa refinar e melhorar os mesmos para serem usados dentro do 

projecto. Esta consultoria enquadra-se no programa “Adaptação com base em ecossistemas” 

e se concentra na melhoria da governação da área marinha protegida e na conservação, 

restauração e uso sustentável dos ecossistemas (florestas nativas e manguezais, ervas marinhas, 

recifes de corais e sistemas de dunas), bem como na elevação dos meios de subsistência e 

resiliência às mudanças climáticas e no aprimoramento do conhecimento e da experiência para 

uma melhor gestão sustentável da zona costeira. Este programa está a ser implementado nos 

distritos de Matutuine nos postos administrativos de Machangulo, Zitundo, Bela Vista, e 

comunidades de Inguane, Ribjene e Nhaquene, no distrito de Inhaca. 

 

1. Objectivo de consultoria 

a. Geral  
i. Refinar o pacote de treinamento para o fortalecimento das capacidades das 

comunidades locais e preparação para a conservação da biodiversidade marinha a 

terrestre e mitigação/redução de riscos de desastres, focalizando em particular na 

experiência de trabalho com comunidades que vivem nas áreas de conservação e 

usando abordagens sensível ao género e às necessidades das comunidades 

(mulheres homens e pessoas com deficiência) e uma compreensão dos impactos e 

riscos futuros. 

De salientar que a Livaningo já tem no seu arquivo algumas temáticas desenhadas e que 

tem usado no seu trabalho de engajamento e fortalecimento das comunidades e pretende-

se que os mesmos sejm aprimorados e melhorados olhando para o foco do programa, área 

geográfica, etc. 

 



2. Produtos esperados 

Um pacote de treinamento elaborado na língua portuguesa que engloba temáticas ligadas a; 

(Boa governação, Gestão dos recursos naturais, Associativismo e liderança e educação 

Ambiental) 

 

 

2. Qualificações do consultor 

- O consultor deve possuir grau de mestrado ou pós-graduação e licenciatura nas áreas de 

Gestão ou Engenharia Ambiental, Governação Florestal, Adaptação as Mudanças Climáticas, 

Desenvolvimento Comunitário, Ciências Sociais e áreas afins; 

- Experiência no trabalho com comunidades locais, nas áreas de conservação e sinergias com  

organizações da sociedade civil ou ONGs. 

- Experiência comprovada na elaboração de trabalhos na área de governação e gestão 

ambiental, boa relação com as comunidades rurais, no âmbito da democracia, governação, 

direitos humanos e resiliência das comunidades. 

3. Prazo 

Espera-se que o pacote de treinamento esteja pronto num prazo de 30 dias a contar a partir da 

data de assinatura do contrato entre a Livaningo e o Consultor. Sendo que o primeiro draft será 

apresentado em 20 dias. 

4. Requisitos para submissão da proposta 

4.1.Proposta técnica (abordagem e metodologia proposta, incluindo plano de trabalho) 

e financeira 

4.2.CV do consulto/res principais; 

4.3.Experiência dos trabalhos anteriores;  

 

5. Submissão das Propostas de contratação 

As propostas devem ser entregues até o dia 03 de Março de 2023, através do email: 

livaningoong@gmail.com 

Com assunto: Consultoria p/ desenho de pacote de treinamento. 

 

5.1. Avaliação da proposta 

As propostas técnicas e financeiras deverão ser apresentadas na língua portuguesa. As 

propostas devem ser detalhadas e especificas porque a avaliação de cada uma delas terá em 

conta a originalidade da proposta e obedecerão quatro (4) principais critérios de avaliação; 1) 

Qualificação do consultor/equipe chave; 2) Metodologia do trabalho. 3) 

Conhecimentos/experiência e capacidades e 4) competividade dos preços. 

 

Para quaisquer questões adicionais por favor enviar para os emails: olinda.cuna@gmail.com 

ou sheila.marisa18@gmail.com  

mailto:livaningoong@gmail.com


P.S: A Livaningo distancia-se de qualquer tipo de negociação não oficial, os contactos devem 

ser apenas para tirar dúvidas sobre o processo pelos meios referidos no presente documento.  

 


