
 

 

WWF Mozambique Cell: +258 82 31 222 50 
Av. Kenneth Kaunda e-mail: info@wwf.org.mz 
Nº 1174  Website: www.wwf.org.mz 
P.O BOX: 45 60 International Website: www.panda.org 
Maputo, Moçambique Facebook.com/wwfmoz 

A missão do WWF é prevenir a degradação do ambiente natural da 
Terra e construir um futuro em que os Humanos vivam em 
harmonia com a Natureza. 
 

President Chief: Yolanda Kakabadse 
Director General: Marco Lambertini 
President Emeritus: HRH the Duke of Edinburgh 

Registered as: 
WWF-World Wide Fund For Nature 
WWF-Fondo Mondiale per la Natura 
WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza 
WWF-Fonds Mondial pour la Nature 
WWF-Welt Natur Fonds 
Also known as World Wildlife Fund 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

Capacitação das Organizações da Sociedade civil em máterias de Maneio e Legislação 
Florestal e Advocacia sobre Governação Florestal em Moçambique 

 
1. Introdução 

O papel das organizações da sociedade civil (OSC) na monitoria e supervisão do processo 
governativo do País não constitui mais dúvida, pois esta prevista na constituição da República 
de Moçambique o direito a liberdade de associação para todos os cidadãos.      
 
As OSC tem portanto o papel crucial no processo de governação em qualquer sistema de 
governação democrático e para o efeito estas devem estar devidamente preparadas para 
desempenhar um papel activo, vibrante e participativo no processo. 
 
Para uma boa governação florestal em Moçambique é importante que as OSC estejam 
capacitadas em matérias de maneio e legislação florestal bem como preparadas para conduzir 
campanhas de advocacia orientada a gestão e governação florestal sustentável e, por se tratar 
de temas complexos e bastante técnicos, para o seu bom domínio é crucial um treinamento 
adequado com especialistas nessas matérias. 
 
Ciente dessa necessidade a WWF através do seu Projecto de governação florestal a urgência do 
momento, pretende organizar uma serie de treinamentos para as OSC sobre maneio e 
legislação florestal, advocacia e lobby para uma boa governação florestal com o objectivo de 
combater a crescente onda de exploração ilegal de produtos florestais com destaque para a 
madeira que assola o Pais e que nos últimos 10 anos tomou proporções desastrosas que 
perigam a existência das florestas produtivas conduzindo o Pais a um caus ambiental e social 
sem precedentes. 
 
Para o efeito é lançado o presente concurso para a contratação de consultor para a elaboração 
do programa de capacitação das OSC em matérias acima referidas e outras afins cuja enfase 
deve centrar na sua capacitação para geração de evidências e matérias de prova que irão em 
última análise sustentar todo o processo de militância contra os actuais demandos vividos no 
sector florestal em Moçambique.  
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Objectivos da consultoria 
1.1. Objectivo geral 
Elaborar e implementar um programa de formação de curta duração para OSC em máterias de 
maneio e legislação florestal, advocacia e lobbing para boa governação florestal.  
 
 
1.2. Objectivos específicos 

• Produzir um plano de conteúdo para a formação que cobre todos os conteúdos 
temáticos relevantes para que as OSC capazes de conduzirem por si e de forma eficiente 
e ficaz as campanhas de advocacia para a boa governação florestal; 

• Produzir todos materiais didactico necessários para o treinamento; 
• Identificar os facilitadores por tema; 
• Conduzir os treinamentos conforme o acordo a ser estabecido entre o consultor e a 

WWF; 
• Produzir um plano de orçamento necessário para a realização das formações nas 

condições ideais na visão do consultor. 
 
 

2. Metodologia 
 

a) Os candidatos devem apresentar em detalhe toda a metodologia que irão usar para a 
elaboração do programa bem como a metodologia para ensino e avaliação. O consultor 
deve comprovar a sua capacidade para ministrar a formação ou recomendar na sua 
proposta uma instituição para o efeito. 

 
3. Produtos da consultoria 

O consultor deve apresentar os seguintes produtos: 
b) Programa (s) de Formação 
c) Plano das formações e carga horária 
d) Modelo de treinamento: apresentações, team building, estudos de caso, trabalhos em 

grupos, etc.  
e) Lista de facilitadores por tema 
f) Orçamento 
g) Manuais/brochuras de treinamento elaborado 
h) Relatório final Formação 
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4. Duração 

A proposta deve ser elaborada num prazo de dez (10) dias a contar da data de assinatura do 
contrato pelo consultor. O duração maxima de cada curso não deve exceder 15 dias, ou seja,  
um máximo de 90 horas de carga horária, incluindo as aulas practicas. Todavia caso se justificar 
mais 30 horas extras no maximo poderão ser concedidos. 

 
 

5. Qualificações do consultor  

O consultor responsável para a elaboração do programa de formação deverá ter as seguintes 
qualificações: 

• Nível mínimo de Mestrado em desenvolvimento curricluar ou equivalente; 
• Experiência mínima de cinco anos de trabalho com aspectos ligados a conservação e 

advocacia civil,  gestão dos recursos naturais e em particular os recursos florestais; 
• Conhecimentos comprovados e domínio dos conceitos de maneio e legislação florestal e 

de conservação no geral; 
• Habilidade/ experiência em trabalhar com equipas multidisciplinares e com 

comunidades locais. 
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