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Termos de Referência para o Treinamento dos Membros do Conselho 
Deliberativo do Comité Nacional de Gestão em Informática 
 

Contextualização 

Moçambique como signatário da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas comprometeu-se a 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 de 5 anos, 2018 - 2022, criando-se assim uma oportunidade para que as 
comunidades rurais recebam apoio técnico e financeiro para desenvolver iniciativas visando 
melhorar as suas condições de vida e contribuir nos esforços globais de redução do 
aquecimento global.  

O objectivo global do MozDGM é fortalecer a capacidade das comunidades locais e das 
Organizações Comunitárias de Base (OCB) para participar na gestão integrada 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) Melhorar o conhecimento e a compreensão das comunidades sobre a 
abordagem da gestão integrada da paisagem e fortalecer a 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, em 
Moçambique foi criado o Comité Nacional de Gestão (CNG) e foi contratada a Agência 
Nacional Executora (NEA). Por outro lado, foram elaborados os seguintes instrumentos 
operacionais que irão guiar a operacionalização do MozDGM: 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 seja, 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 Reservas de Carbono Através de Florestas (REDD+) 2016-2030 e, 
c) Estratégia Nacional de Mudanças Climáticas (2013-2025). 
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À luz dos Estatutos do CNG; do acordo assinado entre o WWF e o Banco mundial, assim 
como o Manual de Implementação do Projecto (PIM), anualmente o CNG sob secretariado 
do NEA irá realizar, semestralmente, duas assembleias gerais Ordinárias, visando planificar 
as actividades do semestre seguinte e avaliar do progresso alcançado no período anterior. 
Neste contexto, a 2ª Assembleia Geral Ordinária do Comité Nacional de Gestão, realizada no 
Hotel Grand Plaza, na Cidade de Nampula, nos dias 17 e 18 de Maio de 2018, determinou 
que membros do conselho deliberativo do CNG irão beneficiar de um treinamento em 
tecnologias de informação e comunicação e, receberão equipamento informático, compostos 
por computadores portáteis. Com este equipamento os membros das comunidades do grupo 
deliberativo irão contribuir na recolha e disseminação d informação, servindo de ponte de 
ligação entre o CNG e as Organizações Comunitárias de Base (OCB)/Comités de Gestão de 
Recursos Naturais (CGRN) que representam.  

Objectivos da Consultoria 
Objectivo Geral 
 
No geral pretende-se criar capacidade nos membros do Conselho deliberativo do CNG para 
usar de forma independente as Tecnologias básicas de Informação e Comunicação 

 
Objectivos Específicos 
 
De forma específica este treinamento visa: 

1. Dotar aos participantes de conhecimento sobre o vocabulário e características básicas 
do computador (teclado, ecrã, caracteres, fontes, menu, sistema operativo).  

2. Fortalecer o domínio dos principais programas para redigir textos, fazer 
apresentações e cálculos, nomeadamente, Word, Excel e PowerPoint.  

3. Criar capacidade de comunicação e interacção com recurso às redes sociais, dentre 
eles, o Skype, zoom, Workplaces, Facebook e WhatsApp.  

4. Habilitar aos membros do conselho deliberativo para utilizar eficientemente o correio 
electrónico e Internet (criação de contas de email e gestão dos desafios mais comuns 
que surgem no uso de emails).  

 
Âmbito do Trabalho 
 
A entidade individual ou colectiva seleccionada para realizar esta consultoria realizará, dentre 
outras, as seguintes tarefas:  

a) Identificar as lacunas no conhecimento nos membros do conselho deliberativo, antes 
e durante o treinamento.  

b) Elaborar o material necessário e adequá-lo ao grupo alvo: membros das comunidades 
locais.  

c) Elaborar e administrar exercícios prácticos que permitam aos membros uma maior e 
rápida familiarização com os equipamentos e programas propostos  

d) Administrar uma prova de qualificação sobre a absorção dos conhecimentos 
adquiridos e atribuir um certificado de participação. 

e) Elaborar um manual de treinamento simples e práctico para uso fácil por membros 
das comunidades locais.  

 



3 
 

Resultados Esperados 
 
Os principais resultados esperados deste trabalho incluem: 

1. Conhecimento sobre o vocabulário e características básicas do computador (teclado, 
ecrã, caracteres, fontes, menu, sistema operativo), acrescido.  

2. Domínio dos principais programas para redigir textos, fazer apresentações e cálculos, 
nomeadamente, Word, Excel e PowerPoint, melhorado.  

3. Capacidade de comunicação e interacção com recurso às redes sociais (Skype, 
zoom, Workplaces, Facebook, WhatsApp), criada.  

4. Habilidades de utilização de correio electrónico e Internet (criação de contas de email 
e gestão dos desafios mais comuns que surgem no uso de emails), criadas e/ou 
melhoradas.  

5. Manual de treinamento (que contem o conteúdo do treinamento apresentado de forma 
simples e práctica) distribuído pelos participantes.  

 
Abordagem Proposta 
 
Esta consultoria irá basear-se no uso de tecnologias de informação e comunicação mais 
actualizadas e na conciliação da teoria e práctica. Entretanto, o nível de ensino deve ser 
apropriado ao nível de habilidade dos participantes. 

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, bem como, os contactos dos membros do CNG, de modo a 
permitir que a consultoria decorra sem percalços significativos.  

Local e Duração da Consultoria 
 
Esta consultoria terá a duração de 20 dias de trabalho, sendo 5 dias dedicados ao 
treinamento. 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.  
 
Para facilitar a logística e assegurar que os participantes sejam expostos ao mais alto nível 
de qualidade em termos informação e contacto com equipamento informático, bem como 
oportunidade de troca de experiência, o evento terá lugar na cidade Maputo.  

 
Qualificações, Habilidades e Experiência Profissional do Consultor  
 
A equipa ou individualidade procurada para esta consultoria deve ter um registo de 
habilidades, experiência profissional e formação académica que possibilitem que esta tarefa 
com os melhores padrões de qualidade.  
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Qualificações, Habilidades e Experiência Profissional: 
 
A Entidade selecionada deverá mostrar registo dos seguintes: 
• Evidências de pelo menos 10 anos de experiência na realização de avaliação das 

capacidades e necessidades de treinamento, bem como capacitação das 
comunidades locais.  

• 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.  

• Experiência na administração de treinamentos em TICs  
 
Formação Académica 
 
O (a) consultor (a) deverá no mínimo reunir os seguintes:  

•  Licenciado ou Mestrado nas áreas de TICs. 
 
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.  

 

 


