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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Elaboração de conteudo e  preparação de materiais didacticos para formação de 
parlamentares em máterias de maneio e legislação florestal em Moçambique 

 
1. Introdução 

Para uma boa governação florestal em Moçambique é importante que todos os actores 
envolvidos estejam tecnicamente capacitados para melhor interpretação dos fenómenos e 
consequente intervenção adequada. Dada a especificidade das matérias que dominam o sector 
de gestão e governação florestal, há necessidade de garantir que o nível de preparação dos 
intervenientes seja adequado e actualizado. Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 
surgem cada dia novos desafios para os profissionais dos diferentes sectores que actuam em 
prol da boa governação florestal e portanto a capacitação mostra-se cada vez mais 
indispensável.  
Foi no sentido de assegurar melhores modelos de gestão florestal que foi introduzido o 
regulamento para exploração florestal que inclui a modalidade de concessão florestal cujo 
objectivo é de garantir maior responsabilidade do operador na gestão florestal. Para reforçar 
ainda mais o processo em 2012 através do decreto 30/2012 foi melhorado o processo de 
exploração em regime de licenças simples com a introdução de requisitos mais apropriados 
para assegurar uma exploração sustentável. Porém a pesar desses esforços, os resultados 
obtidos ficam ainda aquém do desejado, pois com a abertura do mercado internacional dos 
produtos florestais no geral e madeireiros em particular, Moçambique virou um lugar 
preferencial para a busca desses recursos numa dinâmica acima dos níveis recomendados, 
contribuindo desde modo para a proliferação de ilegalidades no processo de governação 
florestal. 
 
A sociedade civil intrigada com a situação desencadeia uma corrente em prol da restauração da 
boa governação florestal e como um dos resultados nasce o projecto liderado pela WWF 
intitulado Governação florestal em Moçambique – a Urgência do momento, como que a 
determinar que esta na hora de mudar o cenário dos acontecimentos. 
 
O projecto tem como enfoque mobilizar a sociedade civil em acções de advocacia que levam a 
mudanças de comportamento dos operadores florestais ilegais e chamar a razão o governo na 
qualidade de responsável máximo na tomada de decisões através produção de evidências por 
meio de pesquisa que mostram o quão crítico é o cenário.  
 



 

 

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 

Como já se referiu, o estado é um parceiro chave do projecto e, para que este melhor participe 
é fundamental que este esteja por dentro do projecto, tendo sido para tal já estabelecidos 
mecanismos de colaboração com as diferentes instituições do estado com destaque para a 
Assembleia da Republica, a Procuradoria-Geral da Republica, a Autoridade Tributária, o 
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural através da Direcção Nacional de 
Florestas e da Agencia Nacional para o Controle da Qualidade Ambiental, entre outros. A 
parceria com o estado visa essencialmente assegurar a capacitação dos agentes responsáveis 
por vários processos no sistema de gestão e governação florestal e garantir que decisões certas 
sejam tomadas no momento correcto. 
 
Estes termos de referência surgem como resposta a solicitação feita para capacitação dos 
parlamentares em matérias de gestão de recursos naturais e governação para conservação com 
enfoque para os recursos florestais madeireiros. Mas porque a conservação é um processo 
transversal temas referentes a indústria extractiva, sector marinho, águas e fauna bravia serão 
passados em revista.  
 
 

2. Objectivos da consultoria 

2.1. Objectivo geral 
Contratar um consultor (individual/em grupo ou empresa) para a elaboração e implementação 
de programas de formação de curta duração em máterias de maneio e governação florestal 
para parlamentares.  
 
 

2.2. Objectivos específicos 
• Produzir um pragrama de formação cobrindo os conteúdos temáticos propostos no 

anexo 1 e outros que se julgarem relevantes; 
• Produção de material didactico exaustivos e com direito a certificação para todos os 

niveis e conteudos de treinamento previstos; 
• Identificar os docentes para cada grupo de materias propostas; 
• Produzir todo mapa orçamental para a conclusão da formação tendo como referência 

25 beneficiários incluindo toda logistica de formação com excepção de transporte, 
alimentação, acomodação, perdiem e salas durante os treinamentos (essa logistica 
ficará na responsabilidade do cliente); 

• Executar as actividades da consultoria conforme o plano apravado e contratado. 
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3. Metodologia 
 
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. Os métodos devem 
incluir entre outros: 
• A auscultação dos sectores visados para determinação das prioridades de formação 
• Formação de equipas de coordenação com cada instituição do processo de elaboração e 

realização das formações; 
• Definição e acordo definitivo das datas e locais para formação podendo ser em uma das 10 

capitais provinciais do Pais.  
 

4. Produtos da consultoria 

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

grupos, etc.  
d) Proposta do quadro docente 
e) Orçamento da formação 
f) Manual de treinamento elaborado 
g) Relatório da Formação  
h) Declaração de capacidade para ministrar a formação ou recomendação duma instituição 

para o efeito 
 

5. 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. 
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6. 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 com a conservação 

da natureza e em particular com o sector florestal. 
• Conhecimentos comprovados e domínio da legislação do sector de conservação e em 

particular de florestas; 
• Conhecimento sobre o sector da indústria extrativa, sector marinho, fauna bravia e 

gestão de água constitui uma vantagem 
• Habilidade/ experiência em trabalhar com parlamentares. 
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