
TERMOS DE REFERÊNCIA 

Capacitação de Jornalistas em máterias de legislação, boa governação e maneio florestal em 
Moçambique 

 
1. Introdução 

A WWF através do seu Projecto sobre governação florestal a urgência do momento tem levado 
a cabo uma serie de parcerias com vários actores do processo com destaque para os Mídias. 
Nessa vertente foi criada em 2016 o fórum de jornalistas pro conservação da biodiversidade 
que de outros objectivos visa essencialmente ser um órgão de referência na advocacia para a 
gestão sustentável e transparente dos recursos naturais bem como contribuir para uma 
sociedade consciencializada e comprometida da defesa e conservação da biodiversidade. 
Associada a este panorama e a geração de evidências com base na investigação para a 
obtenção de factos é uma das formas mais recomendadas no sector de advocacia no geral e das 
Mídias em particular.  
 
O Projecto de governação florestal a urgência do momento como uma das suas filosofias de 
trabalho a fundamentação das campanhas de advocacia com base nas evidências e factos 
comprovados e para o efeito viu a necessidade de capacitar os jornalistas membros do Forum 
em matérias de legislação e maneio florestal, jornalismo investigativo e advocacia por forma a 
torna-los dinâmicos, eficazes, eficientes e vibrantes no seu desempenho como profissionais de 
comunicação e agentes dinamizadores de mudanças comportamentais na sociedade.  
 
Moçambique tem nos últimos 10 anos enfrentado grandes desafios no sector de governação 
florestal caracterizado por violações graves da legislação e aos princípios que regem o maneio 
florestal sustentado, o conduz a uma situação de caus total nas florestas com consequências 
económicas, ambientais e sociais extremamente negativas a todos níveis, local, provincial e 
nacional. 
 
Foi através dos Mídias que os casos mais críticos de ilegalidades no sector florestal chegaram a 
maioria da população e em particular os tomadores de decisão e desde então tem se 
multiplicado as alertas para uma governação florestal saudável. 
 
Para que os Mídias continuem a desenvolver com zelo este trabalho é importante que estes 
sejam continuamente capacitados e preparados para melhor interpretação dos complexos 
conteúdos que caracterizam o maneio florestal e a legislação do sector e a sua combinação e 
aplicação no processo de advocacia e influência para uma mudança positiva da sociedade em 
prol da governação sustentável dos recursos naturais e florestais em especifico.   
 
   
 
 



Para o efeito a WWF lança o presentes concurso para a contratação de consultor experiente 
para desenvolver e administrar um programa de capacitação de jornalistas em matérias de 
maneio e legislação florestal, advocacia e divulgação das mensagens/noticias sobre o processo 
de governação florestal em Moçambique para além de técnicas de investigação jornalística para 
a geração de evidências necessárias para as campanhas de advocacia por boa governação 
florestal.  
 
 
2. Objectivos da consultoria 

2.1. Objectivo geral 
Elaborar e implementar um programa de formação de curta duração para jornalistas em 
máterias de maneio e legislação florestal, advocacia e métodos de investigação jornalistica em 
prol da boa governação florestal.  
 
2.2. Objectivos específicos 

• Produzir um plano de conteudos temáticos para a formação de jornalistas em matéria 
de maneio florestal, legislação e governação florestal incluindo os aspectos de 
investigação jornalistica para  a geração de evidencias para o suporte de campanhas de 
advocacia; 

• Produzir os respectivos materiais didactico para a formação; 
• Identificar os potenciais formadores para os diferentes temas propostos no programa; 
• Elaborar o orçamento para a formação; 
• Administrar a formação conforme o plano apravado em coordenação com a WWF. 
• Elaborara os relatórios da formação incluindo a analise do feedback dos formandos. 

 
 

3. Metodologia 
 
Os candidatos devem apresentar em detalhe toda a metodologia que irão usar na elaboração 
do programa bem como no ensino e avaliação. É importante assegurar que o programa reflicta 
os interresses do grupo alvo e para o efeito este deve ser consultado e envolvido no processo. 
 
 
4. Produtos / “outputs” da consultoria 

O consultor deve apresentar os seguintes produtos: 
a) Plano temático/conteúdo da Formação 
b) Plano detalhado e carga horária da formação 
c) Modelo de treinamento: apresentações, team building, estudos de caso, trabalhos em 

grupos, etc.  
d) Proposta do quadro docente/formadores 



e) Orçamento para a formação 
f) Manuais/materiais de formação para os formandos e para os docentes/formandos 

(adequado para qualquer processo de acreditação/ reconhecimento do programa pelo 
ministério da Educação em Moçambique) caso seja necessário  

g) Relatório final dos resultados da formação 
 

5. Duração 

A proposta deve ser elaborada num prazo de duração 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,  o máximo de 90 horas de carga horária, incluindo aulas practicas. Todavia caso se 
justificar poderá se conceder mais 30 horas extras no máximo. 

 
 

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 na área de jornalismo investigativo. 
• Conhecimentos comprovados e domínio da legislação do sector florestal e de 

conservação; 
• Habilidade/ experiência em trabalhar com jornalistas e com equipas de 

multidisciplinares. 
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