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Termos de Referência para a Elaboração da Estratégia de Capacitação no 

Mecanismo de Doação Dedicado às Comunidades Locais em Moçambique 

(MozDGM) 

 

Contextualização 

Moçambique como signatário da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças 

Climáticas comprometeu-se em contribuir para a redução das Emissões de Gases de 

Efeito de Estufa (GEE) que causam o aquecimento Global. Neste contexto, com a 

criação, a nível Global, do Fundo de Investimento Climático em 2008; do Programa 

de Investimento Florestal (FIP) em 2009 e, do Mecanismo de Doação Dedicado para 

as Comunidades Locais e Povos Indígenas em 2011, abriu-se um quadro Global de 

mobilização de fundos para o combate às mudanças climáticas para diversas 

vertentes e actores. Fruto deste movimento, desde Maio de 2015, Moçambique 

beneficia-se de financiamentos do FIP e, em Dezembro de 2017, o país testemunhou 

a aprovação do Projecto para o apoio do Mecanismo de Doação Dedicado às 

Comunidades Locais (MozDGM) num montante de 4,5 milhões de dólares 

americanos para o período 2018 - 2022, criando-se assim uma oportunidade para que 

as comunidades rurais recebam apoio técnico e financeiro para desenvolverem 

iniciativas visando melhorar as suas condições de vida e ao mesmo tempo contribuir 

nos esforços globais de redução do aquecimento global.  

O objectivo global do MozDGM é fortalecer as capacidades e habilidades das 

comunidades locais e das Organizações Comunitárias de Base (OCB) de modo a 

participarem na gestão integrada e sustentável da Paisagem (ILM), com enfoque nas 

Províncias da Zambézia e Cabo Delgado. Para alcançar este objectivo, o MozDGM 

está estruturado em três componentes que visam essencialmente, Componente 1) 

Melhoria do conhecimento e a compreensão das comunidades sobre a abordagem 

da gestão integrada da paisagem e fortalecimento da sua capacidade de diálogo e 

negociação sobre toda a diversidade de assuntos relacionados à gestão de recursos 

naturais; Componente 2) Assistência técnica e financiamento de Projectos 

Comunitários e; Componente 3) Gestão, monitoria e avaliação do projecto.  

Para facilitar/coordenar a implementação do MozDGM, entre os anos 2015 e 2017, 

foi criado o Comité Nacional de Gestão (CNG) e contratada a Agência Nacional 

Executora (NEA). Por outro lado, foram elaborados alguns instrumentos operacionais 

que irão guiar a implementação do MozDGM, a destacar: i) Estatutos do Comité 

Nacional de Gestão do MozDGM; ii) Regulamento dos Estatutos do Comité Nacional 

de Gestão do MozDGM e; iii) Manual de Implementação do Projecto (PIM). A estes 

instrumentos juntam-se os demais existentes no país no que concerne aos esforços 

de combate às mudanças climáticas, como são os casos de: a) Documento de 

Avaliação do MozFIP (PAD), b) Estratégia Nacional para a Redução de Emissões de 

Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação de Florestas e Aumento de 
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Reservas de Carbono Através de Florestas (REDD+) 2016-2030 e, c) Estratégia 

Nacional de Mudanças Climáticas (2013-2025). 

 
A componente 1 do MozDGM é um reconhecimento de que o desenvolvimento e 
manutenção da capacidade local - processo de mudança pelo qual as pessoas, 
organizações e a sociedade no seu todo libertam, fortalecem, criam, adaptam e 
mantêm a habilidade de gerir com sucesso os seus assuntos ao longo do tempo 
(AusDI, 2011) - é fundamental para o alcance dos resultados estratégicos de médio 
e longo, prazos como seja com relação a gestão de recursos naturais. 
 
No geral, as capacitações visam elevar e/ou criar o conhecimento e as habilidades 
necessárias para que as pessoas realizem suas tarefas com sucesso, alcancem os 
resultados, identifiquem problemas, encontrem soluções e tomem decisões sólidas e 
acertadas com relação ao ambiente profissional onde vivem. Nestas habilidades se 
incluem a análise sistemática, o diálogo construtivo e a documentação contínua dos 
resultados e experiências (Sida, 2010).  
 
Deste modo, o desenvolvimento de capacidades deve ser entendido como um 

processo e incorpora as dimensões, humana (educação e treinamento das pessoas), 

institucional (politicas, estruturas organizacionais) e infraestrutural (equipamentos e, 

tecnologia necessárias). Assim, para abordar efectivamente a capacitação, será 

necessária uma accão multifacetada e baseada em informações adequadas para 

suportar as decisões a tomar.  

 
E neste sentido, que o WWF, como NEA, pretende desenhar uma estratégia de 
capacitação ajustada à realidade e necessidades do grupo alvo, de modo que as suas 
intervenções tenham uma sequência e conteúdo adequados para elevar o 
conhecimento e habilidades das comunidades locais, sector privado, ONGs e 
Governo durante os 5 anos de vigência do projecto. Este processo inclui dentre várias 
acções: i) identificação e mapeamento das potencialidades existentes para 
desenvolvimento de projectos baseados na natureza, principais actores (promotores), 
iniciativas e investimentos existentes nas Paisagens da Zambézia e Cabo Delgado; 
ii) Análise dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças dos programas de 
capacitação existentes na gestão de recursos naturais em Moçambique, com 
destaque para o conteúdo e material de treinamento, agentes promotores, nível de 
investimento e sustentabilidade; iii) avaliação participativa das lacunas existentes e 
necessidades de capacitação para responder às prioridades locais com base 
mapeamento e análise FOFA realizada nas alíneas anteriores; iv) elaborar um 
programa de capacitação dirigido a criar e reforçar as capacidades das comunidades 
e outros actores envolvidos directa e indirectamente nas paisagens do MozDGM. 

Por sua vez, a componente 2 do projecto prevê o apoio técnico e financeiro a cerca 

de 10 projectos comunitários nas paisagens de Cabo Delgado e Zambézia. Os 

próximos passos, os quais incluirão o apoio de um consultor consistem num 

levantamento mais profundo e ao nível local das potencialidades existentes em cada 

Província. Assim, a estratégia de capacitação deverá igualmente responder às 
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necessidades de capacitação para que as comunidades locais possam desenhar e 

implementar subprojectos nas áreas prioritárias de intervenção. 

A Estratégia de Capacitação deve servir como o guião para a implementação do 

Componente 1, cobrindo a melhoria do conhecimento e fortalecimento da capacidade 

de negociação e diálogo e a Componente 2, concernente à Assistência Técnica  e 

financiamento de projectos comunitários.  

 

WHAT SHOULD BE ASSESSED? 
Objectivos da Consultoria 

 

Objectivo Geral 

No geral pretende-se criar capacidade para que as comunidades locais possam 

influenciar a Governação e tomada de decisões, bem assim desenhar e implementar 

projectos de gestão de recursos naturais, conducentes a melhoria das condições de 

vida das populações rurais e redução nas emissões devido ao desflorestamento e 

degradação florestal. 

 

Especificamente o/a consultor(a) irá desenvolver uma Estratégia de Capacitação para 

o projecto, baseada num analise robusta das capacidades existentes na área de 

implementação do projecto.  

 

Objectivos Específicos   

De forma específica esta consultoria visa alcançar 2 objectivos, cujo principais tarefas 

são descritas: 

Avaliação das capacidades existente e necessidades de capacitação nas 

comunidades e instituições que intervêm directa ou indirectamente nas 

paisagens do MozDGM  

1) Avaliar o nível actual das capacidades (conhecimento, expertise, 

desenvolvimento institucional, diálogo e negociação) das comunidades 

locais e OCBs abrangidas pelo projecto  

2) Identificar as áreas que carecem de fortalecimento 

3) Avaliar a relevância das áreas prioritárias para treinamento das 

comunidades locais e OCBs, conforme definido no PIM.  

4) Avaliar as diversas opções tecnológicas e metodológicas usadas para 

realizar os treinamentos na região 

5) Determinar as fontes actuais de treinamento/capacitação das comunidades 

locais e sociedade civil 

6) Avaliar os desafios e constrangimentos para o alcance dos objectivos de 

treinamentos e capacitações.  

7) Determinar o papel que deve ser desempenhado pelos actores externos na 

capacitação das comunidades locais e sociedade civil.  
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Elaboração da Estratégia de capacitação das comunidades locais e 

Sociedade Civil no MozDGM 

 Definir os temas prioritários (lista de conteúdos) para capacitação das 

comunidades locais e sociedade civil por grupo destinatário, bem como os 

objectivos, resultados esperados e impactos de curto, médio e longo, prazos. 

Os temas devem incluir: 

o Boa Governação e Organização Comunitária - Direitos de acesso e uso; 

organização comunitária, governação e tomada de decisões; partilha 

equitativa e transparente de benefícios, lobbying, advocacia e 

negociação 

o Desenvolvimento da capacidade humana (competências, habilidades e 

conhecimento), institucional e financeira (mobilização de fundos)  

o Capacitação ligada aos subprojectos para gestão de negocio (cadeias 

de valor, empreendedorismo, acesso a mercados, parceria com sector 

privado, gestão financeira) 

o Capacitação ligada à área de vocação (recursos naturais, turismo, 

agricultura, etc.) 

 Estabelecer o quadro ou modelos de treinamento e desenhar programas de 

treinamento por grupo destinatário (estágios de curta duração, troca de 

experiências, treinamento na sala de aulas, “escolas na machamba”, 

incubação de jovens promissores e empreendedores, entre outros), 

privilegiando processos contínuos em vez de acções isoladas, e considerando 

a participação da mulher 

 Elaborar programas de capacitação para cada uma das áreas prioritárias e/ou 

cadeias de valor: Madeira, Produtos florestais não madeireiros (mel, plantas 

medicinais), carnes (pecuária, avicultura), agricultura (arroz, cajú, café, fruta), 

artesanato, Ecoturismo (lodges, caça de safaris em parceria com sector 

privado).  

 Elaborar o modelo e nível para a assistência técnica adequado e continuo para 

os diferentes fases do desenvolvimento dos subprojectos (fase de desenho de 

projecto e elaboração de propostas; estabelecimento de parceria com sector 

privado; elaboração do plano de negocio; implementação....) 

 Definir o perfil dos formadores ou provedor de serviço, por grupo destinatário 

ou tema, que realizariam os treinamentos ou fornecer a assistência técnica 

 Desenhar um sistema de Monitoria, avaliação e aprendizagem (MEL) das 

capacitações/formações (qualidade, quantidade, cronograma) que permite a 

avaliação dos desempenho dos participantes e a adaptação e melhoria 

contínua do programa, para assegurar altos padrões de qualidade e impacto 

na capacidade dos participantes 

 Desenho de um sistema de Documentação: arquivo e disseminação massiva 

da informação gerada nas formações. 
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Âmbito do Trabalho 

Esta consultoria irá se basear nos princípios de treinamento e capacitação que 

defendem que a: i) criação das capacidades e curriculum somente fazem sentido se 

for antecedidas pela avaliação da situação actual, ii) abordagem deve fomentar um 

claro entendimento entre os actores sobre as lacunas e áreas para melhorar. Isto só 

acontece se os actores são envolvidos na avaliação e contribuem para o treinamento; 

iii) sempre que possível, as organizações locais ou regionais deviam ser priorizadas 

na capacitação ou treinamentos visto que têm maior sensibilidade às necessidades 

locais.  

 

Resultados Esperados 

Os principais resultados esperados deste trabalho resumem num relatório composto 

pelas seguintes componentes: 

1. Capacidades existentes e necessidades de capacitação no MozDGM, 

determinadas. 

2. Estratégia de capacitação das comunidades locais e OCBs no MozDGM, 

elaborada.  

 

Abordagem Proposta 

Esta consultoria irá basear-se no uso de ferramentas e metodologias participativas na 

gestão de recursos naturais como seja:  

1. Elaboração e administração de ferramentas para avaliação das necessidades 

de capacitação das comunidades locais e OCBs, com enfoque nas Províncias 

da Zambézia e Cabo Delgado tais como entrevistas semi-estruturadas, 

inquérito, questionários, workshops, matriz de distribuição de poder, matriz de 

participação, matriz de avaliação de capacidade, Quadro de fortalecimento 

organizacional e desenvolvimento institucional, ferramenta de 

desenvolvimento de capacidades 

2. Referir aos documentos existentes do projecto, principalmente o Documento 

de Avaliação do Projecto (PAD) e o Manual de Implementação do Projecto 

(PIM) que servem como base 

3. Revisão de literatura para, dentre outras, avaliar o potencial existe e explorável 

dos recursos naturais e humanos junto das instituições de relevo para o 

assunto: MISAU, MASA (Direcção Nacional de Extensão Rural), MITADER 

(FNDS, DINAF), Banco Mundial 

4. Realização de entrevistas e consultas com:  

i) Empresas de pequena, média e grande escala que intervém nas áreas 

temáticas nas paisagens da Zambézia e Cabo Delgado e além para, 

dentre outras, identificar as oportunidades e desafios de investimentos 

em parceria com as comunidades;  

ii) Instituições académicas existentes nas paisagens (UniZambeze, UCM, 

Instituto Agrário de Bilibiza, UP da Zambézia e Cabo Delgado, Unilúrio, 

Apolitênica de Quelimane, Escola Superior de Ciências Marinhas e 

Costeiras, Escola de Artes e Ofícios do Gurúe, FAEF e Faculdade de 
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Veterinária da UEM) para aferir o enquadramento dos curriculum, a 

qualidade do corpo docente e avaliar a experiencia de trabalho de 

campo com comunidades nas áreas temáticas relevantes;  

iii) Instituições financeiras e doadores que apoiam programas de 

empreendedorismo e desenvolvimento comunitário (Embaixada da 

Holanda, Embaixada da Suécia, PMA, Embaixada da Suiça, Embaixada 

da Espanha e; Banco Mundial; standard Bank, BAD, Greg Car);  

iv) ONGs que têm expressão na capacitação de comunidades locais no 

empreendedorismo, gestão comunitária de recursos naturais e 

desenvolvimento sustentável para avaliar o nível de suporte existente e 

potencial: a) a nível das duas paisagens (WWF, CTV, AMA, Forúm 

Terra, RADEZA, ORAM) e b) a nível nacional (ADEL Sofala, MICAIA, 

FONGA, ITC, Hlevetas/LUPA);  

v) Entidades Governamentais para avaliar o nível e qualidade de apoio 

providenciado e potencial para as iniciativas comunitárias de geração 

de rendimento e;  

vi) Lideranças comunitárias, membros do Comité Nacional de Gestão 

(CNG), plataformas provinciais de desenvolvimento para confirmar ou 

actualizar os diferentes dados sobre capacidade existente, principais 

actores, investimentos existentes e potenciais. 

 

Suporte do WWF (NEA)  

O WWF MCO, na qualidade de NEA, irá facilitar ao consultor (a) o acesso a todos os 

relatórios e documentos estratégicos, literatura relevante, bem como, os contactos 

dos membros do CNG e comunidades locais, de modo a permitir que a consultoria 

decorra sem percalços significativos. O WWF MCO também desempenhará um papel 

significativo na elaboração da Estratégia de Capacitação, em estreita colaboração 

com o consultor.  

Duração da Consultoria 

Esta consultoria terá a duração de 60 dias de trabalho. Para o efeito o consultor será 

solicitado a providenciar um plano de trabalho com o detalhe das actividades e metas 

previstas durante o cumprimento do acordo.  

 

Qualificações, Habilidades e Experiência Profissional do Consultor  

A individualidade procurada para esta consultoria deve ter um registo de habilidades, 

experiência profissional e formação académica que possibilitem que esta tarefa está 

realizada com os melhores padrões de qualidade.  

 

Qualificações, Habilidades e Experiência Profissional: 

A Entidade selecionada deverá mostrar registo dos seguintes: 
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 Evidências de pelo menos 10 anos de experiência na realização de avaliação 

das capacidades e necessidades de treinamento para as comunidades, a 

elaboração dos manuais de capacitação, bem como capacitação das 

comunidades locais  

 Prova de habilidade de análise critico e a construção de estratégias de maneira 

colaborativa com diversos actores 

 Domínio do uso de ferramentas e metodologias participativas na recolha e 

análise de informação junto a ONGs e comunidades locais; 

 Excelentes habilidades de facilitação de encontros com grupos 

multidisciplinares com realce para as mulheres e jovens.  

 Prova de larga experiência no desenvolvimento, gestão de recursos naturais e 

acompanhamento de negócios de pequena escala nas zonas rurais.  

 Prova de habilidade de sistematizar informação, propor ideias estratégicas e 

apresentar relatórios de consultorias dentro dos prazos estabelecidos.  

 

Formação Académica 

O (a) consultor (a) deverá no mínimo reunir os seguintes:  

  Mestrado ou Doutoramento nas áreas de desenvolvimento organizacional, 

administração pública, ciências sociais, Direito, Gestão financeira, Economia, 

Gestão de Recursos Naturais e outras áreas afins.  

 

Domínio da Língua e Outras Habilidades 

 Domínio das línguas, portuguesas e inglesa. O relatório será redigido em 

língua portuguesa.  

 Excelente capacidade de apresentar relatórios escritos e orais.  

 

Orçamento e Pagamento da Consultoria 

O (a) consultor (a) irá elaborar uma proposta financeira detalhada compreendendo 

todas as actividades previstas, indicando as tarifas e dias de trabalho, bem como os 

custos de viagem de e para o local de origem. Para facilitar a implementação das 

actividades de campo o WWF irá cobrir todos os custos do terreno tais como 

transporte, acomodação e alimentação. Entretanto, os consultores irão cobrir todos 

os custos relacionados à preparação e submissão das propostas de projecto, 

independentemente do resultado do concurso.  


