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Termos de Referência  
para 

Consultoria para o desenho da plataforma do Mecanismo de Diálogo e 
Reclamações para o projecto Moz DGM (Mecanismo de Doação dedicado às 

comunidades Locais em Moçambique) 
 
 
 

1. Contextualização 
 
O Mecanismo de Doação Dedicado às Comunidades Locais (DGM) é uma iniciativa 
global desenvolvida no âmbito do Programa de Investimento Florestal (FIP) que visa 
apoiar as comunidades locais no que concerne ao fortalecimento de suas capacidades e 
as iniciativas orientadas para a promoção de sua participação activa  nos processos do 
FIP e em outros processos REDD+1 a nível local, nacional e mundial.  
 
Em Moçambique este mecanismo estrutura-se através do Projecto MozDGM, cuja 
formulação iniciou em 2015 com a mobilização das comunidades locais e sociedade civil 
para divulgação, consulta e engajamento das partes interessadas. Esta acção levou à 
formação em 2017 de um Comité Nacional de Gestão (NSC) do MozDGM, formado por 
representantes das comunidades locais e outros actores relevantes nacionais, que vai 
liderar a implementação deste mecanismo.  
 
Em Julho de 2017 por meio de um concurso público, o NSC seleccionou o Fundo Mundial 
para a Natureza (WWF) Moçambique como a Agência Nacional Executora (NEA) que 
detém um Acordo de Financiamento com o Banco Mundial. A NEA terá como principais 
funções secretariar o NSC, realizar a execução técnica e administrativa das componentes 
do projecto e reportar ao Banco Mundial sobre os aspectos fiduciários e  políticas de 
salvaguardas no âmbito da implementação do MozDGM. 
 
Os projectos financiados pelo Banco Mundial devem estabelecer um mecanismo de 
reclamações para que os beneficiários dos projectos possam encaminhar as suas 
queixas e duvidas. Em Moçambique este mecanismo para os projectos de meio ambiente 
e recursos naturais se denomina Mecanismo de Dialogo e Reclamações. (MDR). 
 
O Mecanismo de Diálogo e Reclamação (MDR) é por tanto um sistema criado para 
responder a perguntas; esclarecer questões; recolher sugestões, responder a 
reclamações  e detectar e resolver os problemas antes que sejam mais sérios ou 
generalizados, mitigar os riscos e combater a corrupção e fraudes antes que sejam mais 
sérios ou generalizados dentro do MOZDGM.  

                                                        
1  Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal e Conservação, Maneio Sustentável das 
Florestas e Aumento dos Stocks de Carbono Florestal nos Países em Desenvolvimento. 
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Um elemento essencial do MDR é a plataforma informática que vai permitir monitorar a 
implementação efectiva do mecanismo, bem como facilitar a comunicação entre 
diferentes partes interessadas e aumentar a transparência durante o seu progresso. O 
WWF, em seu novo papel de NEA, está procurando por um especialista experiente e 
qualificado para desenhar a plataforma digital do MDR que sirva de espaço comum para 
inserir os dados relacionados às queixas e questões do projecto e realizar o seguimento 
da resolução dos casos afim de permitir que diferentes actores possam verificar em tempo 
real as principais queixas e reclamações do projecto e seu estado de resolução bem como 
as estatísticas. 
  
A gestão da plataforma digital de MDR será da responsabilidade da NEA através da 
equipe de salvaguardas. Após a finalização e teste da plataforma on line, a plataforma 
será alojada no servidor do WWF MCO. 
 
2. Objectivos da Consultoria 

 
Os objectivos da contratação do consultor são: 

 

 Desenvolver um plataforma on line (código fonte) do MDR para o projecto MozDGM 
implementado nas provincias da Zambézia e Cabo Delgado 

 Testar e avaliar a implementação do Plataforma on line do MDR; e  

 Treinar a equipe de salvaguardas do NEA na utilização e gestão da plataforma. 
 

 
3. Características técnicas da base de dados (plataforma online) a ser construída  
 
 
As características do portal da base de dados on line (plataforma) deve ser de fácil acesso 
e uso, com componente lógicas separadas fisicamente e interligadas numa única 
plataforma. O aplicativo deve ter padrões internacionais aceitáveis tanto com 
especificações para o acesso para o sistema web em qualquer computador, telemóveis 
ou tablets, através de internet. As diferentes componentes lógicas da plataforma devem 
estar sujeitas a actualização e configurações sempre que necessário. 
 
A arquitectura da plataforma deve obedecer várias camadas que serão baseadas em 
componentes do software modulares executadas num servidor de aplicações com as 
seguintes interfaces: 

 Camada de apresentação (nível superior ou nível do cliente): que fornecerá 
serviços para o usuário final, de modo a relacionar a interface com o usuário, que 
pode ser baseado na web. Vários clientes serão suportados pelo navegador e 
podem ser executados simultaneamente num determinado momento. 

 Camada Business Logic (nível intermédio ou nível de gestão de processos) que 
ira lidar com as solicitações dos clientes para a execução de processos sendo 
considerado o coração do sistema, suportando as aplicações de software 
executados do lado do servidor. As aplicações do servidor do web actuarao como 
proy redireccionado pedidos para o servidor de aplicações. 

 Camada de dados (camada de computação) será composta pelas estruturas de 
dados como bancos de dados, sistemas de armazenamento de arquivos, 
repositores de dados de disseminação entre outros. Esta camada colecta e lida 
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com dados de negócios, como dados de servidores, solicitações de informações 
e monitoramento da informação. 

 

 A plataforma deve garantir que seja usado por 4 níveis de utilizadores 
nomeadamente: (1) usuário primário (Oficiais de campo), (2) usuário secundário, 
(Coordenador do projecto e o ponto focal do MDR do WWF) (3) usuário terciário 
(Banco Mundial, FNDS, NSC e parceiros de implementação)  e (4) publico. Os 
usuários primários são os que podem fazer o registo das queixas e reclamações, 
bem como podem modificar antes da sua certificação (validação) os usuários 
secundários são considerados administradores e são os gestores da plataforma ; 
os usuários terciários podem verificar os diferentes processos em curso na 
plataforma e sem competência para a sua alteração ou registo das queixas e 
reclamações tais como o NSC e o BM ; o publico só deve ter o acesso as 
informações geradas pelas estatísticas da plataforma em relação ao projecto e 
fica na categoria de usuários de quarta categoria. 

 
O alojamento da plataforma pode será feito em um servidor VPS ou em um outro servidor 
sugerido pelo consultor em concordância com o cliente e em principio a base de dados 
da plataforma será alojado pelo WWF (web do cliente).  
Os formulários e variáveis que irão compor o plataforma on line do MDR pode ser 
consultado em anexo. 
 
 
4. Principais Tarefas a Desenvolver 
 
O consultor desenvolverá seu trabalho em duas fases principais. A fase 1 será dedicada 
ao desenvolvimento da plataforma. A fase 2, reservada a fornecer suporte técnico e de 
monitoramento. As principais actividades a serem desenvolvidas pelo consultor são 
especificado aqui abaixo. 
 
Fase 1: Desenho da plataforma (30 dias uteis) 
 
1. Realizar a reunião de inicio da actividade com o coordenador do projecto e o ponto 
focal do MDR no WWF para o alinhamento das etapas envolvidas no processo para o 
levantamento dos requisitos necessários (recolha e analise das necessidades reais) para 
o desenvolvimento da plataforma; 
2. Discussão e alinhamento das características da base de dados para a construção do 
MDR com o cliente; 
3. Apresentação detalhada (workflow) pelo consultor para o WWF, definindo a estrutura 
e arquitectura da navegação do sistema para o desenvolvimento do layout (imagem do 
programa) do sistema; 
4. Desenvolver a base de dados e da aplicação, incluindo o código fonte de acordo com 
as discussões e alinhamentos previamente acordados; 
5. Apresentação, testagem e alinhamento intercalar da plataforma do MDR elaborado 
com o cliente para medir o grau de adequação e verificar se o processo estar a caminhar 
em direção desejada e por fim realizar o teste final; 
 
6. Workshop de apresentação da plataforma do MDR a nível dos stakeholders do Moz 
DGM (NEA, NSC, Banco Mundial, FNDS, etc.) para a apresentação, aprovação e 
divulgação da plataforma do MDR; 
7. Acompanhamento na implementação da plataforma do MDR na fase piloto.  
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Fase 2: Suporte técnico divididos ao longo de 3 meses 
 
8. Apresentar a proposta para a realização da manutenção e supervisão da base de 
dados durante um período de 3 meses faseados. O contracto esta sujeito a ser renovado, 
mediante o acordo das partes. 
 
O consultor não se pode limitar nestas tarefas mencionadas, podendo este usar de sua 
criatividade e expertise para melhor responder ao objectivo central da consultoria. 
 
 
 
5. Resultados Esperados 
 
Com a implementação dos serviços especificados espera-se atingir os seguintes 
resultados: 
 

 Estabelecida a plataforma on line do Mecanismos de Dialógo e Reclamações para 
o projecto implementado a nível do NEA nas provincias de Zambézia e Cabo 
Delgado, bem como o código fonte;  

  

 Testada e avaliada a implementação do Plataforma on line do MDR;  

 Treinada a Equipe do MDR do NEA na utilização da plataforma; 

 Providenciada a assistência técnica durante três meses, para apoiar na utilização 
e monitoria da plataforma. 

 
 
6. Produtos  
 
Todos os resultados e produtos decorrentes desta consultoria são reservados ao cliente 
e devem ser entregues ao cliente. Os principais produtos a serem entregues no final desta 
consultoria são: 

 Software e base de dados da plataforma online do MDR (aplicação web do MDR) 
e o código fonte; 

  

 Relatório do Workshop de apresentação da plataforma do MDR; 

 Relatório de capacitação dos intervenientes – chave no uso da plataforma do MDR 

 Proposta para a realização da manutenção e supervisão da base de dados; e   

 Entre outros produtos 
 
 
7. Duração do Contracto 
 
O contracto tem a duração de seis meses dos quais 3 meses serão para o 
desenvolvimento da base de dados, formação ou capacitação dos autores chaves, 
produção do manual e acompanhamento na fase de testagem. Os restantes 3 meses 
serão para a manutenção da plataforma, onde o consultor será chamado mediante a 
necessidade para intervir em casos específicos (ineficiência da base de dados, entre 
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outros) e que nesta fase serão celebrados contratos posteriores mediante a solicitação 
do consultor.  
 
 
8. Qualificações e experiência do consultor 
 
O consultor deve possuir no mínimo 10 anos de experiência na área que se pretende 
candidatar, bem como experiencia no desenvolvimento de base de dados (plataforma on 
line) e em particular de plataforma para a implementação do MDR. 
As principais qualificações e experiencia do consultor são: 

 Licenciatura na área de Informática ou Engenharia Informática ou área afim 

 Mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento de bases de dados (incluindo 
plataforma on line), sistemas e análise; 

 Experiencia comprovada em coordenar equipas envolvidas em trabalhos 
complexos; 

 Experiência no desenvolvimento de uma base de dados similar a que se pretende 
é uma vantagem; 

 Experiência em acompanhamento na implementação e manutenção de base de 
dados; 

 Experiência na redação de manuais e realização de capacitações é uma 
vantagem 

 
9. Detalhes para entrega da candidatura 
 
As candidaturas devem incluir: (1) CV completo e actualizado, incluindo referências que 
possam testemunhar o trajecto profissional; (2) uma carta de candidatura que descreve 
a motivação e o interesse pela vaga, devendo ser enviadas para os seguintes endereços: 
concursos@wwf.org.mz  e consultoria@wwf.org.mz ou fisicamente, no seguinte 
endereço: Escritórios do WWF Moçambique, Rua Faralay, casa nº 108, Bairro da 
Sommerschield, até 13h00 de xx de Agosto de 2018. Apenas os candidatos selecionados 
serão contactados e as entrevistas terão lugar em Maputo 
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