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Consultoria para oficinas de capacitação e diagnósticos 
voltados aos indicadores de equidade de gênero e outros temas 
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A. APRESENTAÇÃO 

 

A The Nature Conservancy (TNC) é uma organização global de conservação ambiental dedicada à 

preservação em grande escala das terras e água das quais a vida depende. Guiada pela ciência, a TNC cria 

soluções inovadoras e práticas para os desafios mais difíceis do mundo, para que a natureza e as pessoas 

possam prosperar juntos. Trabalhando em 72 países, a organização utiliza uma abordagem colaborativa, que 

envolve comunidades locais, governos, setor privado e outros parceiros. No Brasil, onde atua há mais de 30 

anos, a TNC promove iniciativas nos principais biomas, com o objetivo de compatibilizar o desenvolvimento 

econômico e social dessas regiões com a conservação dos ecossistemas naturais. 

Para viver nossos principais valores de compromisso com a diversidade e respeito pelas pessoas, 

comunidades e cultura, e para implementar nosso principal método de planejamento de conservação, o 

Conservation by Design 2.0 (CbD 2.0), a The Nature Conservancy (TNC) tem o compromisso de implementar 

políticas e práticas de equidade de gênero tanto dentro de nossa organização e locais de trabalho quanto em 

nosso trabalho de conservação. Em 2015, a TNC atualizou sua estrutura Conservation by Design, que articula 

nossa abordagem em relação ao trabalho de conservação e oferece orientação técnica para implementar 

nossa abordagem científica colaborativa. O Conservation by Design 2.0 (CbD 2.0) recomenda que o gênero seja 

considerado parte de nossa abordagem baseada em ciência para evitar consequências negativas não 

pretendidas relacionadas a gênero, ampliar o impacto de nosso trabalho de conservação, e, quando possível, 

avançar na equidade de gênero e no empoderamento de mulheres e meninas. 

Além disso, outros fatores são essenciais para avaliação dos impactos socioeconômicos de um projeto, 

como por exemplo, faixa etária, escolaridade, a avaliação do aumento e da diversificação de renda, a 

capacitação local, tipos de prática agrícola (convencional ou orgânica), utilização das terras (culturas 

temporárias, cultura permanente, SAFs, outros), acesso à crédito. A seleção ou construção de indicadores 

socioeconômicos por gênero é recomendável e pode ser sugerida.  
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Figura 1 – Área abrangência do Conservador da Mantiqueira 

 
Fonte: Site Conservador da Mantiqueira 

(https://conservadordamantiqueira.org/wp-content/uploads/2020/12/Folder-Plano-Conservador-da-Mantiqueira_baixa.pdf ) 

 

 

O Conservador da Mantiqueira é um exemplo de iniciativa em larga escala de restauração florestal, que poderá 

gerar enorme retorno em termos de serviços ambientais e impactar positivamente a economia em três estados 

(SP, MG e RJ). 

 

B. OBJETIVOS 

 

Geral:  

Definir os indicadores sociais que serão implementados e monitorados, em conjunto com todos os membros 

do Plano Conservador da Mantiqueira e outros atores locais, considerando a abordagem das instituições 

envolvidas; capacitar as equipes envolvidas no tema de equidade de gênero nas agendas da conservação e da 

restauração. 

 

Específicos: 

 

1. Realizar alinhamento inicial para definição de plano de trabalho, cronograma, lista de contatos 

estratégicos. 
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2. Realizar análise do contexto considerando as metas e objetivos do Conservador da Mantiqueira: 

mapeamento de instituições que trabalham com o tema, dados secundários e metodologias disponíveis. 

3. Construir, a partir das contribuições dos workshops, uma proposta metodológica para 

monitoramento de indicadores socioeconômicos. 

4. Elaborar planejamento metodológico e condução de todas as sessões do workshop, de forma 

participativa e que atenda aos objetivos propostos.  

 

 

C. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO TRABALHO 

 

A área de abrangência para o levamento de dados e diagnóstico municipal desta prestação de serviços 

será para todo o Conservador da Mantiqueira Entretanto para as oficinas que serão realizadas, a TNC e 

parceiros informarão os participantes que devem participar. 

 

D. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TRABALHO 

 

O serviço descrito neste Termo de Referência (TDR) deverá ser realizado por pessoa jurídica que tenha 

experiência em projetos socioeconômico bem como aplicação de metodologias participativas.  

Uma proposta técnica-financeira deverá ser apresentada e será um dos critérios de avaliação para 

seleção de propostas, juntamente com a avaliação da experiência prévia da CONTRATADA.  

 

E. ATIVIDADES 

 

 

E.1 – Elaboração do Plano de Trabalho 

Essa atividade prevê reunião remota entre a consultoria contratada e a TNC para o desenvolvimento 

de um plano de trabalho, pautado na compreensão do contexto do trabalho da TNC na área do projeto; alinhar 

e definir especificidades de abordagem considerando público e produtos por etapas; definir cronograma, 

validações intermediárias, e diretrizes de comunicação com contratante; compartilhamento de documentos 

e contatos relevantes para execução do trabalho. 

 

E.2 - Análise do contexto: mapeamento de instituições que trabalham com o tema, dados secundários, 

metodologias disponíveis, por meio de:  

a. Diagnóstico por meio de dados secundários, como Censo Agropecuário 2006 e 2017 (IBGE), 

LUPA (SP) e outras fontes;  
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b. Aplicação do questionário on-line e tratamento dos dados coletados, junto às instituições 

envolvidas para avaliar as abordagens que vêm sendo implementadas e a percepção 

do tema entre parceiros e prefeituras.  

 

E.3 – Construção da proposta metodológica para monitoramento de indicadores socioeconômicos.  

 

a. Proposta preliminar de indicadores deve incluir: instrumento e fonte de coleta, 

frequência, contribuição às metas. A proposta será apresentada inicialmente ao comitê do GT 

Técnico e Científico.  

b. Validação da proposta durante o workshop, envolvendo os demais parceiros. 

 

 

E.4 - Planejamento metodológico e condução de todas as sessões do workshop, de forma interativa e que 

atenda aos objetivos propostos.  

 

Capacitar equipe interna da TNC (envolvida com o projeto Mantiqueira) e parceiros locais no tema da 

equidade de gênero e indicadores socioeconômicos em projetos de conservação e restauração e construir 

plano de monitoramento dos indicadores socioeconômicos.   

Temas que deverão ser contemplados nos workshops:   

a. Introdução dos Indicadores Socioeconômicos: o que são, como definir, como considerar, 

como mensurar e avaliá-los, metodologias disponíveis.   

b. Como inserir a equidade de gênero nos projetos de conservação e restauração  

c. Compartilhar conhecimento e nivelar informações  

d. Material produzido pode servir de base para avanço dos protocolos em construção (Pacto 

MA e Aliança)  

e. Trazer para a construção do plano de monitoramento parceiros que já atuam no tema na 

região.  

f. Definir indicadores socioeconômicos para o Conservador da Mantiqueira  

  

Público-alvo: gestores plano Conservador da Mantiqueira; organizações implementadoras de projetos na 

região (até 40 pessoas)  

Metodologia Sugerida:  

Pelo menos: 03 oficinas de trabalho, 03 horas cada. 

Definir agenda e forma de condução das sessões em conjunto com o grupo de coordenação da consultoria.  
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E.4 - Entrega do plano de monitoramento dos indicadores socioeconômico, contendo:   

 

 

Entrega do plano de monitoramento dos indicadores socioeconômico, contendo:   

    

    

    

    

  Seção  Descrição  

Título do Indicador  Nome do indicador  

Propósito  Qual aspecto ele mensura? Qual a relevância do indicador?  

Fórmula/Metodologia  Como o indicador é calculado?  

Unidade  Qual unidade é utilizada na métrica?  

Linha de base  Qual o período de base para comparação?  

Escala  Qual a escala de medição adotada?  

Fonte dos dados  Onde residem os dados de entrada?  

Frequência de mensuração  Com que frequência a medida será reportada/atualizada?  

Responsável  Quem/qual instituição responsável por realizar a mensuração?  

Meta  Qual o nível de desempenho esperado?  

Limitações  Quais as limitações, riscos e desafios identificados?  

Indicadores relacionados  Quais indicadores de outros componentes estão relacionados?  

Informações adicionais  Outras informações relevantes que merecem destaque  

  

 

F. PRODUTOS ESPERADOS 

 

Os relatórios técnicos e documentos deverão ser entregues em meio digital, em formato Word (editável para 

revisão), PDF outros formados citados nesse TDR, apresentando qualidade técnica e linguagem compatível 

com sua destinação, em português.  

Todas as versões dos produtos passarão por avaliação da equipe técnica da TNC em conjunto com o  grupo 

técnico cientifico do Conservador da Mantiqueira, que deverá aprová-las antes da elaboração das versões 

finais. 

PRODUTO 1: Plano de trabalho do projeto contendo cronograma, lista de contatos estratégicos. 

PRODUTO 2: Plano da proposta metodologia para workshop e sumário executivo contendo resultados 

da atividade E2, planilhas e dados compilados da análise de contexto. 
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PRODUTO 3: Realização do workshop, gravação, lista de presença e relatório técnico com os objetivos 

alcançados. 

PRODUTO 4: Plano de indicadores validado entre parceiros, conforme atividades listadas no item E.3 

e 4. 

 

G. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO 

 

Todas as atividades descritas neste Termo de Referência deverão ser realizadas em 120 dias, considerando a 

assinatura do contrato como referência para o primeiro dia, respeitando os prazos por atividade citados 

anteriormente. 

 

H. VALORES / REGIME DE PAGAMENTO 

 

O valor total da proposta deverá cobrir todos os gastos para a execução das atividades.  

A proposta deverá apresentar valores por produto. 

A TNC não pagará valor adicional ao contratado referente a gastos extras, durante a execução dos serviços. 

 

I. COMUNICAÇÃO E COORDENAÇÃO 

 

O acompanhamento e a avaliação dos trabalhos descritos nesse termo de referência estarão a cargo da equipe 

técnica da TNC. Esta será constituída por técnicos especialistas em conservação e coordenadores de equipe 

designados para acompanhar o trabalho. 

A proposta deverá ser enviada em meio digital, no formato PDF, até o dia 10 de agosto de 2021, para 

mribeiro@tnc.org C/C maite.montalvao@TNC.ORG. A mensagem deverá conter no item “Assunto” o seguinte 

texto: “Proposta – Socioeconômico Mantiqueira” 

 

J. REQUERIMENTOS BÁSICOS PARA O TRABALHO 

A proposta técnica-financeira deve conter: 

a) Portfólio de projetos realizados 

b) Currículo vitae resumidos da equipe técnica envolvida no projeto  

c) Proposta metodológica e plano de trabalho a partir das especificações constantes neste Termo de 

Referência 

d) Cronograma de execução das atividades 

e) Proposta financeira  

 

Formatado: Fonte: Negrito, Realce

Excluído: 30 de julho



 
 

Página 8 de 8 
 

 

L. Considerações acerca das medidas para mitigar riscos de contágio de COVD19 

De forma a contribuir à mitigação e contenção de transmissão de COVID19, serão seguidas as seguintes 

medidas: 

• Toda a comunicação entre a contratada e a contratante ocorrerá por meios virtuais (correio eletrônico, 

teleconferência ou telefone) 

• O compartilhamento de informações ocorrerá por meio eletrônico (correio eletrônico armazenamento 

na nuvem)  

• As reuniões de trabalho ocorrerão por via virtual, preferencialmente por teleconferência ou então por 

telefone 

• O desenvolvimento dos trabalhos deverá prezar pelo respeito às determinações para contenção da 

COVID19 vigentes no local onde a empresa contratada está situada 

• Nas atividades presenciais todos os pontos seguintes deverão ser cumpridos: 

ü Distanciamento de 1,5 m entre os participantes. 

ü Acesso de todos os participantes à lavagem das mãos ou álcool em gel. 

ü Utilização de máscara por todos os participantes. 

 

• Para o caso de intercorrências na execução das atividades do TDR devido a caso presumido ou 

confirmado de COVID19 em algum membro da equipe executora, a contratada deverá comunicar a 

contratante sobre o ocorrido. Para os casos de afastamento de membro da equipe em decorrência da 

doença que implique em ajustes de execução, a contratada deverá enviar, se necessário, proposta de 

ajuste de cronograma para aprovação. 

 

 

Dados e materiais que serão entregues a consultoria:  

Apresentação do guia Integração de Equidade de Gênero nos Projetos de Conservação.  

Apresentação ao grupo de coordenação.  

Questionário socioeconômico.   

Proposta inicial de Indicadores Socioeconômicos.  

Treinamento de acesso ao Portal Mantiqueira 

 


