Termo de referência para contratação de serviço de mapeamento de cenário e público alvo.
1. O projeto
O Amapá tem 71% de território ocupado por áreas protegidas. Essas áreas incluem
Terras Indígenas, Parques Nacionais, Reservas Extrativas, Florestas Nacionais, entre outros. De
diferentes formas, cada uma colabora para a conservação dos biomas do estado.
Hoje, a gestão dessas áreas enfrenta diversos desafios. Um deles é a inclusão das
comunidades da região nas discussões que buscam por modelos socialmente responsáveis e
ecologicamente sustentáveis. Isso é fundamental, já que a existência de áreas protegidas não
deve ser entendida como um entrave ao desenvolvimento econômico. Ao contrario, elas estão
associadas a outro tipo de desenvolvimento, que faz uso da floresta ao mesmo tempo em que
a conserva.
Para colaborar com esse desafio, a Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam), o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Universidade Federal do
Amapá (Unifap), a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Amapá (Sema – AP) e a
Associação de Guarda-Parques do Amapá (AGPA) desenvolvem o projeto Capacitar para
Conservar, cujo objetivo é aprimorar a gestão de Unidades de Conservação por meio da
capacitação de guarda-parques e gestores. Essas ações têm o apoio do Fundo Amazônia,
gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Pelo projeto já foram realizados quatro cursos de Formação de Guarda-Parques e mais
dois estão previstos para realização em 2017. Além destes está prevista a realização de dois
cursos intitulados ‘Cursos Guarda-Parque: intercâmbio de experiências para gestão territorial’.
Esses cursos, pensados em um novo formato, pretendem avançar na experiência de formação
e promover a troca de experiências para a Gestão Territorial. A capacitação será voltada para
gestores de UCs e Guarda-Parques já formados, que são, portanto, o público alvo dos cursos e
possuem experiência de atuação na área.
O desenho dos planos de aula e as metodologias a serem aplicadas nesta nova formação
foram discutidos durante a Oficina de Concepção de Formação, realizada em Brasília, em
novembro de 2016.
Com o objetivo de buscar uma sinergia entre os aspectos que compõem essa nova
proposta de capacitação e a realidade do público alvo, torna-se necessário realizar um

mapeamento do cenário bem como das expectativas de capacitação do público alvo. Assim,
espera-se obter condições de abordar, durante os cursos, temáticas compatíveis com as
necessidades e as oportunidades dos(as) Guarda-Parques do estado do Amapá.

2. Objetivo
Contratação de consultoria técnica especializada para realização de mapeamento do
cenário de atuação para Guarda-Parques (campo de trabalho, oportunidades, entraves,
políticas públicas, etc.) e perfil do público alvo do Curso Guarda-Parque: intercâmbio de
experiências para gestão territorial, incluindo suas expectativas de capacitação, conforme
presente termo de referência.

3. Requisitos para contratação
Consideramos requisitos indispensáveis para contratação:
- Profissional com formação em Ciências Sociais, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas e
áreas afins;
- Boa capacidade de comunicação por meio de entrevistas e elaboração de relatórios;
- Boa capacidade de interação multidisciplinar;
- Experiência com metodologias colaborativas;
- Disponibilidade para trabalho nos períodos de 07/02/2017 a 01/03/2017 e 06/03/2017 a
06/05/17;
- Boa capacidade para relatoria analítica.

4.

Requisito Esperado

Preferencialmente profissionais que residam em Macapá e região.

5. Realização do trabalho
O trabalho será realizado em Macapá/AP e em regiões amapaenses que se mostrarem
importantes no campo de trabalho do público alvo, bem como para as necessidades e
expectativas dos mesmos. Será indispensável ter disponibilidade para promover encontros

com atores estratégicos no contexto de trabalho dos(as) Guarda-Parques e Gestores de UCs, o
que envolve entes públicos, organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias.
Será necessária disponibilidade para três encontros, de duas horas cada, para
orientações e avaliação do trabalho e três horas destinadas à comunicação com a coordenação
do projeto.

6. Produtos a serem entregues
Produto 01 - Plano de trabalho contendo uma proposta metodológica e orçamento
logístico referente à realização do trabalho a ser realizado em duas etapas, sendo a primeira
realizada no período de 23 dias corridos de 07/02/17 a 01/03/17 e a segunda no período de 60
dias corridos de 06/03/17 a 06/05/17;
Produto 02 – Relatório contendo as oportunidades e entraves para a atuação de guardaparques e gestores de UCs no estado do Amapá, expectativas de capacitação do público alvo
consultado e análise de como estes resultados podem ser contemplados no projeto
pedagógico do curso.
Produto 03 - Relatório contendo as oportunidades e entraves para a atuação de guardaparques e gestores de UCs no estado do Amapá, expectativas de capacitação do público alvo
consultado e análise

de como estes resultados podem ser contemplados no projeto

pedagógico do curso, contemplando áreas não pesquisadas no primeiro relatório.

7. Especificação dos produtos
O plano de trabalho deve ser redigido a partir de modelo fornecido pela Ecam
contendo o detalhamento da proposta metodológica para a realização da pesquisa, bem como
os prazos e os recursos necessários.
Os produtos 02 e 03 devem ser apresentados em documento editável e em
conformidade com o plano de trabalho apresentado. Sendo o produto 03 extensão do produto
02, estes deverão seguir a mesma metodologia e redigidos no mesmo formato.
8. Entrega dos produtos
O produto deverá ser entregue em arquivo editável, enviado por e-mail para
muryel@ecam.org.br e wesley@ecam.org.br. A contratante deverá acusar recebimento do

produto de imediato. A Ecam tem o prazo de três dias úteis para solicitar alterações no
material e o contratado mais 3 dias úteis para as correções conforme solicitação. Na entrega
final o produto também deverá estar em formato de arquivo editável, constando de todos os
seus anexos.

9. Dos materiais empregados na prestação do serviço
O contratado deverá possuir computador para realização do trabalho.

10. Honorários
Os honorários serão combinados previamente com o profissional e atenderão os valores de
mercado. O pagamento do serviço fica condicionando à aprovação dos Produtos.

11. Acompanhamento da Execução
O acompanhamento do desempenho das ações previstas no serviço a ser contratado será feito
pelo Coordenador do Projeto, Wesley Luis Pacheco, a fim de monitorar o atendimento dos
compromissos constantes na relação contratual com o BNDES - Fundo Amazônia.

12. Processo Seletivo
Os candidatos devem encaminhar currículo e carta de apresentação para os endereços de email ecam@ecam.org.br no período de 27/01/17 a 02/02/17. O envio incompleto dos
documentos solicitados implicará na desclassificação da candidatura. O resultado da seleção
será comunicado ao selecionado em 03/02/17.

13. Outras considerações
É de responsabilidade da contratada a contratação de seguro de vida e saúde.

Brasília, 27 de janeiro de 2017.

