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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Elaboração e implementação dum pacote para formação de fiscais comunitários de florestas 
e fauna bravia 

 
1. Introdução 

A fiscalização das actividades de uso e aproveitamento dos recursos florestais é uma das etapas 
essências no processo da governação florestal. A estratégia para a Fiscalização Participativa de 
Florestas e Fauna Bravia em Moçambique elaborado por Bila (2005) apresenta de forma 
exaustiva e clara o papel de cada actor no processo, onde os principais intervenientes são o 
Estado, as Organizações da Sociedade Civil (OSC) e as Comunidades Locais.   
 
O estado tem o papel de maior responsabilidade no combate de actividades ilegais no sector 
florestal, enquanto as ONGs e as comunidades locais desempenham o papel de intervenientes 
auxiliares no processo. Conforme indicado por Bila (2005) as ONGs tem o papel de denunciar as 
actividades ilegais no sector florestal, na educação das comunidades e público em geral sobre 
boas práticas de maneio, conservação e uso racional dos recursos naturais e no cumprimento 
da lei. E as comunidades locais já são claramente reconhecidas na legislação do sector como 
elementos chaves no controle da exploração e uso dos recursos florestais e faunísticos em suas 
zonas de residência, para além de reconhecer o direito ao livre acesso para exploração para 
autoconsumo e partilha de benefícios resultantes da exploração comercial desses recursos por 
terceiros.  
 
A WWF no cumprimento do seu papel como OSC para conservação e em resposta a crescente 
fenómeno de exploração ilegal de recursos florestais no Pais em particular a madeira, e no 
âmbito do seu projecto no sector intitulado Governação Florestal em Moçambique: A Urgência 
do momento, pretende apoiar na formação de fiscais comunitários nas províncias onde o 
projecto possui maior intervenção nomeadamente Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, 
Tete, Manica e Sofala. 
 
Os presentes termos de referência visam a elaboração dum pacote completo de treinamento 
para fiscais comunitários por forma a empoderar as comunidades locais no desempenho das 
sua obrigação fiscalizadora e dessa forma salvaguardar seus direitos sobre os recursos florestais 
nas suas comunidades.  
 
 

2. Objectivos da consultoria 

2.1. Objectivo geral 
Contratar um consultor (individual/em grupo ou empresa) para a elaboração e implementação 
dum pacote de formação de para fiscais comunitários com natureza para militar.  
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2.2. Objectivos específicos 

• Produzir o plano de treinamento detalhado com as componentes teorica e  practica 
básicas para esta tipo de formação conforme as melhores prácticas disponiveis na 
actualidade; 

• Apresentar o custo detalhado da formação e o tamanho ideal do grupo em cada 
formação;  

• Apresentar uma proposta de diferentes opções de formação e o quadro tecnico de 
formadores. 
 
 

3. Metodologia 
 
Os candidatos devem apresentar em detalhe toda a metodologia que irão usar para a a 
formação solicitada. A metodologia deve conter as abordagens técnicas, teóricas e practicas 
para as componentes de legislação e para-militar. O consultor deve assegurar que na sua 
proposta incluia instrutores que trabalharam na escola de formação de fiscais do Parque 
Nacional de Gorongosa ou em outras escolas similares reconhecidas ao nivel da região com 
destaque para Tanzania e Kenia. 
 
 

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) Modelo de preparação para militar incluindo os possíveis locais para o efeito; 
e) Proposta do quadro docente 
f) Orçamento 
g) Manual de treinamento elaborado 
h) Relatório da Formação para cada grupo alvo 

 
5. Duração 

A proposta deve ser elaborada num prazo de duração de dez (15) dias a contar da data de 
assinatura do contrato pelo consultor.  
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6. Qualificações do consultor  

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

• Nível superior nas áreas de gestão de recursos naturais; 
• Experiência mínima de dez anos em trabalho relacionados com a fiscalização florestal e 

ou de conservação. 
• Conhecimentos comprovados e domínio da legislação do sector de conservação e em 

particular de florestas; 
• Habilidade/ experiência em trabalhar com comunidades locais. 
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