
 
OPORTUNIDADE Nº 019/2021 PARA CONSULTORIA EM ESTRATÉGIA DE FINANCIAMENTO 
E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA PARA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS NO 

AMAZONAS 
 
Título da vaga: Consultoria em desenvolvimento de estratégia para o financiamento e 

sustentabilidade financeira de Unidades de Conservação no Amazonas 

Departamento: Coordenação de Políticas Públicas e Cooperação Internacional  

Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa física ou jurídica 

Período de inscrição:  02 de março a  07 de março de 2021 

Duração do contrato: 11 meses  
 

I. Contexto da agenda 

Ao longo dos últimos anos, avanços têm sido alcançados na estruturação do            

arcabouço político estadual do Amazonas especialmente na criação de leis e           

regulamentações relevantes nas temáticas socioambientais. A exemplo disso, tem-se a          

promulgação da Política do Estado do Amazonas de Serviços Ambientais (Lei N.º            

4.266/2015), por meio da qual são previstos incentivos à provisão e manutenção dos             

serviços ambientais. Nesse sentido, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em          

parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema-AM) e             

uma rede parceiros, tem se voltado ao apoio à construção de uma abordagem             

comunicacional inclusiva e educativa, de modo a ampliar e construir uma agenda            

positiva acerca da temática de Áreas Protegidas (APs).  

Estes esforços foram basilares para a concretização do projeto “Criação e           

Implementação de Áreas Protegidas no estado do Amazonas, Brasil”. Agora, em 2021            

inicia-se uma nova fase deste projeto, que passa a incorporar o apoio a atividades              

práticas de estudos de criação e consolidação de novas APs, estratégicas para a             

conservação dos ativos ambientais e dos modos de vida de comunidades tradicionais e             

povos indígenas. Com a nova fase do projeto, visa-se a inclusão do conceito de              

Bioeconomia Amazônica como ferramenta viabilizadora da manutenção dos serviços         

ecossistêmicos e ambientais, especialmente de áreas sob alta pressão de          

desmatamento e degradação florestal, como a zona de influência da rodovia federal da             

BR-319. 

Assim, este documento apresenta o Termo de Referência (TdR) que para a            

consultoria que estará dedicada à elaboração de uma segunda etapa das abordagens            

econômicas iniciadas na primeira fase deste projeto. Nessa nova fase, procura-se           

aprofundar e tornar aplicável as oportunidades e recomendações geradas previamente          

quanto à sustentabilidade financeira do Sistema Estadual das Unidades de          

Conservação Estaduais do Amazonas.  

 

II. Atividades a serem desenvolvidas 

A consultoria deverá conduzir em estreito alinhamento com a equipe da Fundação: 

Atividade #1: pactuar plano e cronograma de trabalho com a equipe do projeto; 
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Atividade #2: assessorar a equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do             

Amazonas (Sema) e a FAS no acompanhamento dos estudos de criação das Unidades             

de Conservação, identificando eventuais oportunidades de complementação e de         

relações com as políticas no nível federal; 

 

Atividade #3: assessorar e aconselhar a Sema e a FAS para a identificação de sinergias               

entre o Plano Estadual de Sustentabilidade Financeira do Sistema Estadual de           

Unidades de Conservação (SEUC) e os mecanismos de gestão das Unidades de            

Conservação a serem criados;  

Atividade #4: aconselhar a FAS sobre oportunidades de formalizar o compromisso de            

criação das Unidades de Conservação em projetos de cooperação, empréstimos e           

doações internacionais vigentes e negociáveis pelo Estado; 

Atividade #5: apoiar o monitoramento da execução do projeto, especialmente em           

processos de revisão de relatórios e documentos estratégicos. 

 

III. Produtos, cronograma de trabalho e pagamentos 

 

 
 

IV. Remuneração e cronograma de pagamentos 

Serão negociados diretamente entre a contratante e a/o contratada/o. 
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Atividade  Produto esperado  Data de 
entrega 

Remuneração 

Atividade #1  Plano de trabalho, contendo 
método e cronograma 

Março de 
2021 

15% 

Atividade #2  1 Nota técnica de recomendações 
sobre os processos de criação 
das UCs, com base nos 
alinhamentos das reuniões 
técnicas 

Agosto de 
2021 

25% 

Atividade #3  Relatório de atividade, 
contemplando ações, 
documentos revisados, 
participação de reuniões   

Setembro de 
2021 

25% 

Atividade #4 
e #5 

Relatório final contendo as 
contribuições ao plano estadual 
de sustentabilidade financeira de 
Áreas Protegidas 
 
e Relatórios de revisão de 
documentos estratégicos do 
projeto 

Novembro de 
2021 

35% 
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V. Habilidades e experiências do/a consultor/a 

● Pessoa física ou jurídica com graduação em área relacionada à economia,           

relações internacionais e outras relacionadas, com experiência ou        

especialização na área ambiental (conservação ambiental, fundos verdes,        

sustentabilidade e áreas correlatas); 

● Experiência comprovada em trabalhos prévios na área de conservação         

ambiental; gestão de Unidades de Conservação e administração pública; 

● Facilidade de interação com gestores públicos, privados e tomadores de          

decisão; 

● Didática e boa habilidade em comunicação com equipes multidisciplinares. 

 

VI. Equipamentos e infraestrutura 
 

Os equipamentos necessários e a infraestrutura são de propriedade e de 

responsabilidade do(a) consultor(a). 

 

VII. Propriedade 

Todos documentos produzidos pelo(a) contratado(a), fruto deste Termo de         

Referência, inclusive originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes            

da data de término do contrato e pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados             

pelo consultor para outros fins após autorização do Contratante.  

 

VIII. Candidatura 

Para candidatura à vaga de consultoria, o/a candidato/a deve preencher o formulário            

de vaga (neste hiperlink-Formulário da vaga) 
● O (A) contratado (a) deverá enviar:. 

o Currículo e comprovação de atividades similares (portfólio) - caso a          

consultoria seja via PJ, fornecer currículos da equipe envolvida na proposta; 

o Proposta técnica e orçamentária, incluindo: 

- Dados da pessoas física ou jurídica 

- Data da proposta 

- Método de trabalho sugerido 

- Cronograma de trabalho previsto 

- Proposta orçamentária. 

 

● As propostas deverão ser enviadas até a data de 07 de março de 2021 

 

O retorno será dado a todas consultorias cujas propostas foram recebidas para o             

processo seletivo e o início previsto da consultoria é março de 2021. 
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Manaus, 02 de março de 2021 
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