
TERMOS DE REFERENCIA PARA PRODUCAO DA ESTRATEGIA DE LOBBY E 
ADVOCACIA PARA O PROJECTO GOVERNACAO FLORESTAL 

 

1. CONTEXTUALIZACAO  

 

O projeto "Governação Florestal – A Urgência do Momento" tem como objectivo capacitar e 
implementar activamente a Governação Florestal, facilitar e promover a conservação e maneio 
sustentável equitativo de florestas em Moçambique. O projeto permite que o WWF trabalhe em 
diferentes escalas (No Campo, a nível das Províncias e a nível Central) com ênfase particular em: 

• Capacitação e conhecimento para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e Mídia sobre 
governação florestal; e  

• Advocacia - acção colectiva, parceria e construção de diálogo entre os actores (Governo, Sector 
Privado, OSCs e Comunidades Locais)  

O projeto foi formulado em resposta ao cenário negativo crítico observado na gestão florestal no 
País, caracterizado pela exploração ilegal de madeira, maneio florestal deficiente, falta de dados 
sobre a exploração florestal, aumento da marginalização e exclusão das comunidades locais nos 
processos de maneio florestal e indiferença ou dificuldades encontradas pelas OSCs contra os 
fenômenos. 

Ao longo de suas atividades, o projeto busca envolver o apoio activo da Sociedade Civil, mídia, 
governo e Setor Privado, para promover uma abordagem integrada para as reformas da 
governação florestal. Além disso, uma variedade de parceiros locais e nacionais estão sendo 
envolvidos para apoiar as intervenções nos locais de trabalho, facilitar a capacitação e 
operacionalizar o projeto como um todo. 

Para assegurar uma parceria forte e garantir o sucesso do projeto, o WWF pretende produzir 
uma Estratégia de Advocacia, para garantir resultados tangíveis, e um relacionamento produtivo 
entre vários actores, nomeadamente, Governo, Sector Privado, e Órgãos de Soberania 
(Assembleia da Republica, Procuradoria-Geral, entre outros), que estejam envolvidos na gestão 
sustentável de recursos naturais com foco em questões florestais e relacionadas. 

Para o Desenho da Estratégia de Advocacia, o WWF está à procura de um Consultor/a 
capacitado/a para este fim.  

 



2. OBJECTIVOS DA CONSULTORIA 

 

2.1. Objetivo Geral 

Elaborar uma Estratégia de Lobby e Advocacia que possa garantir resultados concretos na 
Governação Florestal, através do trabalho e um bom relacionamento entre o WWF e os 
diferentes actores nomeadamente: Governo, Sector Privado, Assembleia da Republica, 
Procuradoria-Geral, Órgãos de Comunicação, entre outros 

 

2.2. Objetivos Específicos 

a) Definir a Metodologia adequada para a elaboração da Estratégia de Lobby e Advocacia 
b) Identificar e analisar a situação indesejável actualmente no processo de execução do 

projecto  
c) Determinar a tabela estratégica (identificar alvos da campanha, selecionar as tacticas 

apropriadas) 
d) Definir a Pesquisa (Analise da situação, consequências, factores contribuintes) 
e) Determinar as áreas e estratégias de intervenção, resultados esperados, impactos  
f) Elaborar um circuito de Comunicação para Advocacia que facilite a relação com os 

diferentes actores que se pretende influenciar 

 

 

3. METODOLOGIA 

A produção da Estratégia de Lobby e Advocacia do Projecto Governação Florestal, está sujeita às 
seguintes atividades: 
 
I) Estudo documental: Revisão das Estratégias de Lobby e Advocacia das OSCs bem-sucedidas 
com resultados concretos, (Rever a literatura), especificamente na área de Gestão dos Recursos 
Naturais, para compreender: 
 
II) Identificar o papel dos principais actores e a sua relação actual com as Organizações da 
Sociedade Civil, na promoção da transparência e boa governação na Gestão dos Recursos 
Naturais de modo a adequar a Governação Florestal 
 
III) Análise da Situação actual do envolvimento dos Tomadores de Decisao, na governação 
florestal em Moçambique; 
 



IV) Recomendar Modelos de parceria/engajamento entre estes actores e Organizações da 
Sociedade Civil e análise de Risco associadas a estas parcerias 
 
V) Pesquisar modelos adequados de Comunicação, usados para promoção das boas relações com 
os diferentes actores 
 
VI) Investigação para definição dos actores imprescindíveis, que tomam decisões e influenciam a 
governação florestal em Moçambique (Base de Dados dos parceiros a ter em consideração) 
 
VII) Pesquisa de modelos e ferramentas para colecta de evidências no campo, que permitam uma 
Advocacia bem-sucedida (aplicação de modelos de colecta de evidencias e direciona-los a 
influencia das Leis, Planos e Politicas no sector florestal). 
 
VII) Identificar modelos de Monitoria e Avaliação, com recomendações claras  
 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS:  
 

a) Produzida a Estratégia de Lobby e Advocacia do Projecto Governação Florestal do WWF 
 

b) Produzida uma Base de Dados dos actores chave influentes em definir uma boa 
governação Florestal no Pais 
 

c) Produzidos modelos e Ferramentas apropriadas para Colecta de Evidencias, que orientem 
uma Advocacia bem-sucedida 
 

d) Produzido o modelo-base de Comunicação com diferentes actores, usado na Estratégia 
de Lobby e Advocacia 
 

e) Produzido o Plano de Monitoria e Avaliação, da Estratégia de Lobby e Advocacia  
 

 
8. ELEGIBILIDADE / QUALIFICACAO DOS CONSULTORES:  
 

• Licenciatura em Analises de Politicas Publicas, Ciências Sociais e Governação  
 

• Sólidos conhecimentos na área Florestal ou em áreas de Gestão dos Recursos Naturais 
 

• Pelo menos 5 anos de experiencia comprovada em trabalho de Consultoria pelas 
Organizações da Sociedade Civil, na componente de Estratégia de Advocacia e 
Comunicação  
 



• Conhecimentos em colecta e análise de dados, e produção de relatórios usando métodos 
qualitativos 
 

•  Ter conhecimento sobre o contexto Nacional, quadro Legal vigente, e Planos e Politicas 
Publicas na área de Florestas, e ou Recursos Naturais 
 

• Excelente capacidade de Comunicação, oral e escrita, em Português e em Inglês 
 
 
 

 
9. ORCAMENTO E PAGAMENTOS 

O proponente fornecerá uma proposta Técnica e Financeira, que inclua um orçamento detalhado 
para a atribuição, mostrando os dias úteis e as taxas / custos esperados diários, bem como as 
necessidades em caso de haver necessidade de deslocação interna, e viagem de / para o ponto.  

O (s) consultor (es) em potencial suportará todos os custos associados à preparação e 
apresentação da proposta; Em nenhum caso, o WWF será responsável por esses custos, 
independentemente da conduta ou resultado do pedido. 

Os candidatos podem manifestar o seu interesse enviando propostas ao escritório da WWF em 
Maputo, Av. Kenneth Kaunda, n. 1174. P. O. Box 4560 ou por e-mail para 
ritomabunda@wwf.org.mz; Jnapido@wwf.org.mz; e lnhamucho@wwf.org.mz, até ao dia 15 de 
Marco de 2017. 

 
 

 


