
Termo de Referência  

Contratação de consultoria técnica para facilitação e mediação do Seminário de 
Lançamento da PPA no Pará em novembro de 2019 

1. Plataforma Parceiros pela Amazônia

A Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) é um coletivo de empresas e organizações

unidas para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia, de acordo com os

princípios e valores estabelecidos por seus membros. A PPA não constitui pessoa jurídica e

os trâmites de contratação dos serviços especificados neste Termo de Referência serão

conduzidos por uma das organizações que compõem sua Coordenação Executiva (Instituto

de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia - Idesam, Equipe de

Conservação da Amazônia - ECAM, Instituto Peabiru, Centro Internacional de Agricultura

Tropical - CIAT e Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional - USAID).

A PPA tem por missão liderar a construção de soluções inovadoras para o desenvolvimento

sustentável, conservação da biodiversidade, florestas e dos recursos naturais da Amazônia

junto ao setor privado.

As principais atividades da PPA são:

 Catalisar investimentos sociais e ambientais na Amazônia;

 Compartilhar boas práticas e aprendizados sobre projetos de desenvolvimento

sustentável e conservação ambiental, baseado em resultados e evidências;

 Facilitar a visibilidade e liderança do setor privado no desenvolvimento sustentável

e conservação na Amazônia;

 Promover novas parcerias e relações entre membros da PPA, e da PPA com

parceiros e comunidades amazônicos.

1.1. Governança e Grupos temáticos da PPA 

Os Grupos Temáticos (GTs) formam a instância de atuação prática e direta dos 

membros da PPA. Têm como objetivo desenvolver as linhas de atuação definidas para 

cada um deles e compartilham seus resultados na Assembleia que reúne todos os 

membros da Plataforma uma vez ao ano. Este nível é composto pelas empresas, 

associações empresariais e outras organizações que manifestaram interesse em juntar-

se a um determinado Grupo Temático. Cada grupo tem autonomia para definir sua 

agenda e modelo de trabalho, respeitando sempre o alinhamento com o tema definido. 

As aprovações são feitas pelos membros integrantes e de acordo com as necessidades 

específicas de seus projetos e atividades e, quando relevante, em articulação com a 

Coordenação Executiva.  

A PPA conta atualmente com 4 Grupos Temáticos, sendo eles: 

GT 1 - Empreendedorismo, investimento de impacto e aceleração de negócios 



sustentáveis;  

GT 2 - Desenvolvimento de Novos Negócios em Bioeconomia e Oportunidades 

Estratégicas de Investimento e Incentivos fiscais;  

GT 3 - Parcerias entre empresas e comunidades em cadeias de valor locais;  

GT 4 - Relações com comunidades, iniciativa privada e políticas públicas  

Este Termo de Referência versa sobre a contratação de Estudo sobre compras 

corporativas na Amazônia Brasileira definido entre os resultados esperados do GT 3 - 

Parcerias entre empresas e comunidades em cadeias de valor locais. 

1.1.1. Seminário de Lançamento

A Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA) é uma rede do setor privado que 
tem a missão de fomentar a construção de soluções inovadoras para o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia. Composta por empresas e 
associações, a PPA catalisa investimentos e congrega esforços através de 
projetos conjuntos que promovem a conservação da biodiversidade, das 
florestas e dos recursos naturais amazônicos. Como parte de suas ações no 
estado do Pará a PPA convida para o Seminário Parcerias do Setor Privado pela 
conservação da Amazônia que acontece no Hotel Radisson, no dia 7 de 
novembro, a partir das 13h30. O Seminário visa compartilhar experiências 
socioambientais, construir parcerias e desenvolver agendas conjuntas a partir do 
setor privado para o desenvolvimento sustentável e a conservação da 
biodiversidade. A programação contará com uma palestra de abertura, quatro 
painéis temáticos, lançamento oficial da PPA no Pará e do Althelia Biodiversity 
Fund Brazil (FIP), além de coquetel para os participantes. 

2. Objeto da contratação

Como parte do processo de mobilização das empresas do PPA a secretaria executiva do
programa composta pela ECAM e pelo Instituto Peabirú procura uma empresa para apoiar
no desenho e facilitação de evento  que ocorrerá em  Novembro de 2019 em Belém.
O processo de curadoria se divide nas seguintes atividades/produtos, dentro de 3 etapas:

Etapa 1 - Design do evento em conjunto com Ecam e Peabiru

- Reunião	de	trabalho	para	refino	da	agenda;
- Detalhar	as	sessões	já	incorporando	possibilidades	de	casos	a	serem	incluídos;
- Participar	da	reunião	de	validação	junto	à	USAID	em	Brasília	ou	por	call;
- Realizar	reuniões	de	alinhamento	pós	reunião	de	validação.

Etapa 2 - Preparação do evento 

- Apoio	na	definição	dos	palestrantes	e	casos	de	cada	sessão;
- Elaborar	 a	 partir	 da	 agenda	 aprovada	 o	 briefing	 sobre	 os	 participantes	 de	 cada
sessão	para	os moderadores de cada uma das 4 mesas.



- Com	 o	 convite	 feito	 pela	 secretaria	 executiva	 aos	 participantes	 e	 moderadores,	
caso	 os moderadores	 desejem,	 contratada	 poderá	 ser solicitada a participar	 das	
reuniões	de	briefing	dos	moderadores	com	os	participantes	de	sua	mesa.	

- Facilitação	e/ou	mediação	de	uma	sessão	da	grade	no	dia	do	Evento.
- No	 dia	 do	 evento	 ter	 uma	 pessoa	 presente	 assistindo	 às	 sessões,	 capturando	
insights, aprendizados e informações relevantes para compor um documento 
simples que sistematize os principais conhecimentos do seminário em 
formato ppt/pdf que será enviado para Peabiru/Ecam até três semanas após o 
evento. 

Etapa 3 - Facilitação de sessões do Evento e Sistematização

3.Prazos

O contrato terá vigência de 3 meses a partir da contratação. O pagamento está condicionado 

à emissão de nota fiscal pelo prestador do serviço de consultoria e requer 10 dias uteis para 

programação pelo contratante.

4. Seleção

A seleção será feita por meio de análise das propostas enviadas, apresentados em 

língua portuguesa, onde fiquem demonstrados experiência e conhecimentos do 

proponente e estejam indicados os termos para exequibilidade do trabalho de acordo 

com os itens listados neste TDR. As propostas deverão ser enviados 

para o e-mail: contato@ecam.org.br até o dia 11 de outubro de 2019, até às 

22h (horário de Brasília).




