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TERMO DE REFERÊNCIA N° 09/2021 

Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Assessoria à Agenda da 

Plataforma Movimenta Pantanal 

Período: 5 meses 

Coordenação: Escritório Brasil – Wetlands International  

E-mail para contato e envio de propostas: contato@wetlands-brazil.org 

 

1. Contextualização e justificativa do trabalho 

O presente termo de referência pretende detalhar o conteúdo mínimo requerido para o 

resultado de “Plataforma Movimenta Pantanal contribui para chegar a dois acordos para 

produções mais sustentáveis”. 

Essa consultoria faz parte do Programa Corredor Azul (PCA), um programa regional 

internacional de zonas úmidas de 10 anos (2017-2027), financiado pelo DOB Ecology, que 

visa preservar a saúde e a conectividade do sistema de áreas úmidas do Paraná e do 

Paraguai. O programa está focado em três áreas: o Pantanal, no Brasil e os Esteros de Iberá 

e o Delta do Paraná, na Argentina. Acesso: https://lac.wetlands.org/. 

As áreas úmidas são consideradas patrimônio natural e cultural de importância 

fundamental para o desenvolvimento sustentável da região e são um suporte para os meios 

de subsistência das comunidades que vivem ao longo do corredor de áreas úmidas Paraná-

Paraguai.  

São várias iniciativas para a conservação das áreas úmidas, dentre elas a Convenção de 

Ramsar (Convenção para Conservação de Zonas Úmidas de Importância Internacional), a 

Iniciativa Regional de Ramsar sobre Conservação e Uso Sustentável das Áreas Úmidas 

Fluviais da Bacia do Prata, e o próprio Programa Corredor Azul da Wetlands International.  

Em especial no Pantanal, com profusão de paisagens e beleza cênica encontra-se várias 

modalidades de proteção e reconhecimento, Patrimônio Nacional pela Constituição 

Federal de 1988; Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera, pela Unesco; Sítios 

Ramsar, que hoje somam quatro sítios; além de terras indígenas e comunidades 

tradicionais. Mesmo com essas belezas, diversidades, proteções e reconhecimentos, as 

áreas úmidas encontram-se ameaçadas em diferentes frentes e escalas – dos canais de 
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drenagem ou diques em propriedades para ampliar as áreas utilizadas para agropecuária, 

às grandes obras de infraestrutura para a ampliação e escoamento, hidrovias e rodovias, 

plantas de mineração, geração de energia etc. 

Nessa diversidade de paisagens e proteção, as ameaças e impactos são crescentes, e que 

por vezes a gestão e gerenciamento das áreas úmidas não são práticas cotidianas para os 

gestores locais. Muito se trata de ambientes terrestres e aquáticos, entretanto, as 

singularidades das áreas úmidas diferem, inclusive de entendimentos científicos.  

De forma ampliar e aproximar temas e ferramentas necessárias de aportes junto aos 

diferentes setores – público, privado, sociedade civil e comunidades -, para melhorarem 

suas práticas e aplicabilidade de conhecimentos considerando as especificidades das áreas 

úmidas. 

Nesse sentido, a presente consultoria busca aportar para o fortalecimento da plataforma 

multisetorial Agência de Desenvolvimento Regional Movimenta Pantanal a partir da 

validação de critérios, implantação de dois acordos de práticas sustentáveis, e sua 

aplicação. 

2. Condições gerais 

A conclusão desta consultoria está além de outras concluídas ou em andamento no escopo 

do PCA da Wetlands International. Assim, a coordenação, sob responsabilidade da 

Wetlands International Brasil, indicará contatos com os pesquisadores e parceiros 

envolvidos, bem como responsáveis por outros componentes que puderem subsidiar o 

desenvolvimento da presente prestação de serviços.  

Cabe à Wetlands International fornecer informações de orientação sobre iniciativas e 

estudos, bem como disponibilizar os contatos e combinar reuniões de alinhamento,  

manter a troca de informações entre os membros da equipe e pesquisadores envolvidos 

com os temas. 

A prestadora de serviços selecionada deverá se identificar com a missão e visão da 

Wetlands International, e ter experiência comprovada no desenvolvimento de ferramentas 

e articulações multisetoriais, principalmente com o setor privado – turismo e pecuária, para 

fortalecer a produção sustentável no Pantanal. Caberá a prestadora indicar responsável 

técnico com perfil condizente ao requerido abaixo. 

Requeridos 
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• Formação superior, preferencialmente com pós-graduação, em ciências agrárias, 

biológicas, administrativas, turismo ou correlatas 

• Pelo menos 5 anos de experiência com articulação multisetorial  

• Conhecimento técnico na elaboração de instrumentos de gestão e diretrizes para 

gestão, manejo e conservação 

• Conhecimento técnico relacionado a legislação ambiental, gestão de projetos e 

plano de ações 

• Experiência com articulação interinstitucional, moderação e organização 

estratégica 

• Experiência em planejamento estratégico e visão sistêmica 

• Conhecimento sobre o Pantanal e questões socioambientais   

• Excelente capacidade de comunicação (escrita e oral) 

• Excelente capacidade de trabalhar remotamente em equipe  

• Excelente capacidade de cumprir sua programação e prazos 

• CNH, categoria B e disponibilidade para viagem 

 

Desejável 

• Interesse em participar de outras atividades do Programa Corredor Azul da 

Wetlands International  

 

3. Objetivos 

Articular junto à plataforma multisetorial Agência de Desenvolvimento Regional 

Movimenta Pantanal para a validação de critérios, implantação de dois acordos de práticas 

sustentáveis, e sua aplicação para fortalecer a produção sustentável no Pantanal, com a 

finalidade de contribuir para a integridade, conservação e uso sustentável na região do 

Pantanal, por meio do Programa Corredor Azul, que compõem o Sistema Paraná-Paraguai 

de Áreas Úmidas. 

1) Participar ativamente junto à Plataforma Movimenta Pantanal para a validação dos 

critérios e a sua aplicação com a implantação de dois acordos de práticas sustentáveis  

2) Identificar e realizar reuniões temáticas no âmbito da iniciativa “Diálogos Pantanal + 

Sustentável”. 
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3) Realizar articulação e mobilização dos membros da Movimenta Pantanal e GT Pantanal 

conforme temáticas e demandas. 

4. Produtos   

Produto 1) Validação de critérios e implantação de dois pilotos com práticas sustentáveis 

para a Movimenta Pantanal. O produto deverá incluir: 

- Reunião com os membros da Movimenta Pantanal para a Validação dos Critérios  

- Sistematização em publicação dos critérios validados 

- Articulações e orientações a dois empresários dos setores de turismo e agronegócio 
(dois pilotos) a implementar experiências-piloto com base nos novos critérios 
sustentáveis adotados pela plataforma. 

- Elaboração de plano específico para a aplicação de cada Piloto 

Produto 2) Realização dos “Diálogos Pantanal + Sustentável”. O produto deverá incluir: 

- Realização de reuniões online “Diálogos Pantanal + Sustentável”, com respectivas 

relatorias identificando ações por tema em discussão;  

- Produção de relatório consolidando ações estratégicas a partir das temáticas para 2022. 

Produto 3) Articulação e mobilização dos membros da Movimenta Pantanal, GT Pantanal 

e gestores municipais e estaduais, conforme temáticas e demandas. O produto deverá 

incluir: 

- Realização de reuniões com os membros do GT Pantanal e da Movimenta Pantanal para 

a consolidação de um plano operacional, a partir das recomendações do “mapeamento das 

ações de prevenção e combate fogo”; 

- Construção de um mapa de decisões para a problemática do fogo no Pantanal com revisão 

periódica pelos membros do GT Pantanal com a identificação de ações estratégicas, a partir 

da temática em questão para continuidade do trabalho em 2022. 

- Estruturação de um plano operacional apontando como, quando, onde e qual o custo das 

ações que podem ser executadas em curto, médio e longo prazo, bem como produzir 
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relatório consolidando estratégias para a continuidade de ações iniciadas com 

planejamento e apoio dos membros do GT Pantanal; 

- Articulação com gestores municipais e estaduais; 

- Identificação de ações estratégicas para ações do PCA junto à Movimenta Pantanal e ao 

GT Pantanal para 2022. 

 

5. Proposta do Plano de Trabalho  

As entregas dos produtos deverão seguir o cronograma proposto atendendo às datas. 

Produtos técnicos* Descrição de atividades e produtos Prazos 

 

Aprovação do Plano de Trabalho e assinatura do contrato** N/A 

- Reuniões mensais, ou sempre que necessário, de alinhamento 

com a coordenação e entre equipes da Wetlands International 

N/A 

- Alinhamento e acompanhamento junto à Movimenta 

Pantanal e GT Pantanal ao longo do período contratual.  

 

Produto 1 – Validação 

de critérios e 

implantação de dois 

pilotos 

- Plano de Trabalho com o detalhamento, metodologias e 
métricas 

• Apresentação do Plano para ajustes e aprovação pela 
Coordenação Wetlands International no Brasil 
(reunião)    

• Entrega dos ajustes após a reunião. 

10 dias 

 

 

 

5 dias  

- Reunião com os membros da Movimenta Pantanal para a 
Validação dos Critérios 

30 dias 

- Articulações, definição e orientações a dois empresários dos 
setores de turismo e agronegócio (dois pilotos) a implementar 
experiências-piloto com base nos novos critérios sustentáveis 
adotados pela plataforma. 

60 dias 

- Sistematização em publicação dos critérios validados 100 dias 

- Elaboração de plano específico para a aplicação de cada 
Piloto 

150 dias 

Produto 2 – Diálogos 

Pantanal + Sustentável 

- Realização de reuniões online “Diálogos Pantanal + 
Sustentável”, com respectivas relatorias identificando ações 
por tema em discussão;  

 

- Produção de relatório consolidando ações estratégicas a 
partir das temáticas para 2022. 

90 dias 

Produto 3 – Articulação 

e mobilização dos 

membros da 

- Realização de reuniões com os membros do GT Pantanal e 
da Movimenta Pantanal para a consolidação de um plano 
operacional, a partir das recomendações do “mapeamento 
das ações de prevenção e combate fogo”. 

60 dias 
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Movimenta Pantanal, 

GT Pantanal e gestores 

públicos 

- Construção de um mapa de decisões para a problemática do 
fogo no Pantanal com revisão periódica pelos membros do GT 
Pantanal com a identificação de ações estratégicas, a partir da 
temática em questão para continuidade do trabalho em 2022. 

90 dias 

- Articulação com gestores municipais e estaduais.  

- Estruturação de um plano operacional apontando como, 
quando, onde e qual o custo das ações que podem ser 
executadas em curto, médio e longo prazo, bem como 
produzir relatório consolidando estratégias para a 
continuidade de ações iniciadas com planejamento e apoio 
dos membros do GT Pantanal. 

120 dias 

- Identificação de ações estratégicas para ações do PCA junto 
à Movimenta Pantanal e ao GT Pantanal para 2022. 

150 dias 

*Os Produtos devem ser alinhados com os descritos nos demais Termos de Referência do 

Programa Integrado de Capacitação de Gestores em Áreas Úmidas.  

**A assinatura do contrato não é considerada um produto. 

  

6. Prazos e pagamentos 

Este termo de referência tem a duração de 5 meses.  

Pagamentos  Prazo/dias Valor 

Aprovação do Plano de Trabalho e assinatura do contrato 0 -  

Entrega dos produtos 1 – Reunião com os membros da Movimenta 

Pantanal para a Validação dos Critérios 

30 20% 

Entrega dos produtos 1 – Articulações, definição e orientações a dois 

empresários dos setores de turismo e agronegócio (dois pilotos) 

60 25% 

Entrega dos produtos 1 – Produção de relatório consolidando ações 

estratégicas a partir das temáticas para 2022 

90 10% 

Entrega dos produtos 1 – Elaboração de plano específico para a 

aplicação de cada Piloto 

150 20% 

Entrega dos produtos 2 – Produção de relatório consolidando ações 

estratégicas a partir das temáticas para 2022 

90 10% 

Entrega dos produtos 3 – Estruturação de um plano operacional 120 15% 

 

Os pagamentos serão realizados mediante aprovação dos produtos, e emissão de nota 

fiscal, identificando o número do contrato, número e descritivo do produto, para:  

Mulheres em Ação no Pantanal – Mupan  

CNPJ: 04.073.705/0001-90  
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Rua do Marco nº 1.160, Vila Carlota, Campo Grande/MS, CEP 79.051-191  

 

8. Responsável pelo Contrato  

Rafaela Nicola, Coordenadora do Programa Corredor Azul para o Pantanal e Diretora 

Executiva da Wetlands International Brasil  

Áurea da Silva Garcia, Coordenadora de Políticas da Wetlands International Brasil 

 

9. Processo de seleção 

Interessados/as devem enviar até 24 de agosto de 2021, à Coordenação do Programa 

Corredor Azul (contato@wetlands-brazil.org), uma carta de interesse com a pretensão de 

remuneração, portfólio e currículo suscinto (máximo duas páginas, com o link do currículo 

Lattes quando houver), destacando experiências e atividades que se correlacionam com o 

objeto do presente TdR, com a identificação do número e nome do mesmo.  

A seleção da consultoria será realizada mediante análise de proposta técnica de aptidões e 

todos os candidatos receberão comunicado do processo de seleção por e-mail até o dia 

31/08/2021. 
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