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Termos de Referência  
para  

Elaboração do Manual de Monitoria e Avaliação  
para 

Mecanismo de Doação Dedicado às Comunidades Locais em Moçambique 
(MozDGM) 

 
 
 

1. Contexto 
 
O Mecanismo de Doação Dedicado (DGM) é uma iniciativa global no âmbito do 
Programa de Investimento Florestal (FIP), criado para melhorar a capacidade das 
comunidades locais nos países-piloto do FIP. Moçambique teve o seu FIP e Mecanismo 
de Doação Dedicado aprovados em 2015 e após várias consultas, foi criado um Comité 
Nacional de Gestão (CNG). Em Julho de 2017, o Escritório da WWF em Moçambique 
(WWF MCO) foi seleccionado num processo competitivo para se tornar a Agência 
Nacional Executora (NEA), que dentre outras funções, deve gerir o projecto MozDGM.  
 
O Objectivo de Desenvolvimento do Projecto do MozDGM é “fortalecer a capacidade 
das comunidades-alvo e organizações comunitárias de base (OCBs devem participar na 
gestão integrada da paisagem”. Para alcançar este objectivo de desenvolvimento, o 
MozDGM definiu três componentes principais: Componente 1 - Aumento da participação 
da comunidade e das OCBs na gestão integrada da paisagem (ILM). Espera-se que 
esta contribuição resulte em uma participação mais activa e melhor informada das 
comunidades e das OCBs em plataformas consultivas multi-participativas e nos 
principais processos de tomada de decisões que lidam com questões de ILM; 
Componente 2 - Fortalecimento da capacidade de implementação do Maneio 
Comunitário dos Recursos Naturais (MCRN). A partir deste investimento, espera-se que 
o MozDGM seja capaz de fornecer financiamento e assistência técnica para apoiar oito 
a dez subprojectos de MCRN que contribuirão para aumentar o rendimento rural e 
reduzir a desflorestação e a degradação florestal. O CNG e a NEA vão seleccionar os 
subprojectos de MCRN a serem financiados com base num processo competitivo, 
incluindo critérios de elegibilidade e selecção já acordados e declarados no Manual de 
Implementação do Projecto (PIM) e; Componente 3: Gestão, coordenação e 
monitoramento de actividades do Projecto. Isto visa garantir que o projecto seja 
implementado com base na eficiência e eficácia, bem como na transparência e 
prestação de contas, seguindo os melhores padrões internacionais.  
 
A monitoria e avaliação são ferramentas importantes de gestão para acompanhar o 
progresso e facilitar a tomada de decisões ao longo da implementação do projecto. Para 
garantir a implementação efectiva da Monitoria e Avaliação (M & A) do MozDGM, bem 
como para facilitar a comunicação entre diferentes partes interessadas durante o seu 
progresso, a WWF, na sua nova função de NEA, está a procura dum especialista 
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experiente e qualificado para elaborar o Manual de Monitoria e Avaliação do Projecto e 
o Manual de Avaliação. O Manual será consistente com o Documento do Projecto, 
Manual de Implementação do Projecto (PIM) e vai fornecer orientações claras e 
detalhadas sobre como os três componentes do projecto, suas actividades, seus 
subprojectos e cada indicador da Estrutura de Resultados será monitorado e avaliado. 
Este Manual estará alinhado com o guião geral de M & A do projecto, requisitos de 
relatórios, bem como instrumentos de salvaguardas (Guião de Gestão Ambiental e 
Social - QGAS e Estrutura de Processos, Mecanismo de Reclamações e Reparação). 
Terá também em conta outras iniciativas em curso, incluindo o MozFIP, o Sustenta, o 
Terra Segura, o MozBio, entre outros.  
 
 
2. Principais Objectivos da tarefa  
 
2.1. Objectivo geral da consultoria 
 
O objectivo geral desta consultoria é desenvolver o Manual de M & A da MozDGM, que 
será uma ferramenta de referência para as várias partes interessadas que vai guiar uma 
M & E participativa, efectiva e eficiente em toda a vida útil do projecto.  
 
2.2. Objectivos específicos da consultoria 
 
Com vista a elaborar o Manual de Monitoria e Avaliação para (MozDGM), os objectivos 
específicos são os seguintes: 
 

 Desenvolver o Manual de M&A em Português; 

 Refinar os indicadores do projecto para descrever detalhadamente cada 
processo de recolha de dados, cálculo e metodologia;  

 Definir e apresentar o método e o tamanho da estratégia de amostra 
estratificada quando necessário por forma a permitir a inferência a partir dos 
dados recolhidos; 

 Apresentar como os indivíduos serão escolhidos para responder aos inquéritos e 
entrevistas quando necessário; 

 Identificar quando e quem estará envolvido na recolha de dados, monitoria, 
avaliação e reporte do andamento do projecto; 

 Esclarecer o âmbito, propósito, uso pretendido, público-alvo, infra-estrutura 
necessária e orçamento para a monitoria e avaliação; 

 Determinar os métodos operacionais de recolha de dados, metodologia, 
frequência, fonte de dados, questionários, inquéritos e ferramentas de monitoria 
e avaliação; 

 Garantir que as ferramentas desenvolvidas para a Monitoria e Avaliação do 
projecto incorporem e abordem efectivamente aspectos de género. 
 

3. Âmbito do trabalho 
 
O consultor vai trabalhar com a Agência Nacional Executora (NEA), particularmente 
com o Especialista em M & A, na elaboração e finalização do Manual de Monitoria e 
Avaliação que supervisiona todas as especificidades do PIM. A maior parte da recolha 
de dados e o desenvolvimento do Manual de Monitoria e Avaliação serão feitos em 
Maputo em estreita colaboração com o WWF MCO e o Banco Mundial. Se for 
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considerado necessário, o consultor irá viajar para a Província da Zambézia e Cabo 
Delgado para se envolver estreitamente com os membros do Comité Nacional de 
Gestão e visitar alguns locais futuros do projecto e interagir com uma amostra de 
comunidades locais alvo. 
 
 
 
4. Resultados esperados  
 
É esperado que o consultor produza os seguintes resultados: 
 

i. Um Manual detalhado de Monitoria e Avaliação do Projecto MozDGM;  
ii. Resumo das lições aprendidas no processo de desenvolvimento do Manual de 

M & A, bem como discussões com diferentes partes interessadas.  
 
5. Principais componentes 
 
O Manual de Monitoria e Avaliação será desenvolvido levando em consideração o 
Documento do Projecto (PAD) e o PIM seguindo os seguintes componentes: 

 
1. Políticas e estratégias 
2. Recursos humanos: descrição dos intervenientes, as suas funções e 

responsabilidades no processo de M & A; 
3. Gestão de M & A: descrição dos dados e informações necessárias para 

monitorar os indicadores e actividades do projecto, detalhes sobre a recolha de 
dados e instrumentos/ferramentas a serem usadas durante a implementação do 
projecto. 

4. Plano de trabalho/Cronograma e Orçamento; 
5. Equipamentos necessários; 
6. Indicadores: detalhes sobre cada indicador, sua descrição, sua significância, seu 

processo de recolha de dados, plano/método de amostragem e metodologia de 
monitoria escolhida; 

7. Fonte de dados (incluindo mecanismos para avaliação de qualidade de 
informação); 

8. Gestão de informação (fluxo de informação); 
9. Subprojectos: indicação de como estes serão monitorados pela equipa de M&A 

da NEA; 
10. Produtos de informação; 
11. Divulgação de informação; 
12. Uso de dados e informação, Relatórios e Comunicação; 
13. Importância da desagregação de dados por aspectos de Género; 
14. Lições aprendidas. 

 
6. Duração do contracto e planos de reporte 
 
A tarefa vai iniciar no dia 4 de Maio de 2018 e a duração total do contracto é de 1 mês 
para a recolha e compilação de dados, elaboração e finalização da apresentação do 
Manual de Monitoria e Avaliação. O consultor vai reportar ao Gestor de Programa da 
WWF e vai trabalhar directamente com o ponto focal de M & A da MCO da WWF, com o 
Líder da Equipa de Tarefas do Banco Mundial e com o Comité Nacional de Gestão. 
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Embora estes TdRs tenham sido escritos em inglês para permitir uma contribuição mais 
ampla dos membros da equipa no seio do MCO da WWF e do Banco Mundial, o 
relatório será desenvolvido em Português, pois que esta é a língua de comunicação no 
projecto MozDGM. 
 
7. Critérios de Selecção 
 
A WWF como NEA está à procura de um especialista experiente em monitoria e 
avaliação, gestão de projectos e operações que satisfaça os seguintes requisitos: 

 Formação superior (mestrado ou superior) em gestão de projectos e operações, 
área de desenvolvimento, ciências sociais, economia, estatística ou disciplina 
relevante, preferencialmente nas áreas de desenvolvimento comunitário, 
desenvolvimento rural e cooperação, gestão de recursos naturais, conservação 
ou áreas afins; 

 Pelo menos 10 anos de experiência prática em monitoria e avaliação, recolha de 

dados, análise e experiência profissional demonstrada de coordenação, 

supervisão e/ou participação na implementação de recursos naturais, 

conservação e/ou projectos de desenvolvimento comunitário, particularmente em 

operações de projecto e procurement; 

 Fortes conhecimentos de práticas de M&A, enquadramento lógico, 

desenvolvimento e/ou uso de planos de gestão de desempenho, monitoria e 

avaliação de programas, incluindo desenvolvimento de indicadores, concepção 

de estudo, análise de dados e uso de software/base de dados de gestão de 

conhecimento, metodologia de recolha de dados e garantia de qualidade; 

 Experiência no desenvolvimento de manual de operações de projectos, com 

foco na Monitoria, Avaliação e Aprendizagem (MEL) é preferível; 

 Experiência de trabalho com comunidades locais, mídia e organizações da 

sociedade civil na gestão de recursos naturais; 

 Experiência anterior de trabalho com governos e instituições internacionais, 

particularmente o Grupo Banco Mundial; 

 Fortes habilidades analíticas e de elaboração de relatórios na língua Portuguesa 

e Inglesa. 

 


