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1. CONTEXTO  

 

 
 

A The Nature Conservancy (TNC) é uma organização sem fins lucrativos, fundada 

em 1951, tendo como missão conservar as terras e águas das quais a vida depende. Atua em 

35 países e conta com mais de um milhão de membros, recebendo apoio da comunidade 

empresarial e de diversas organizações bilaterais. Com quase 50 milhões de hectares 

conservados no mundo, os projetos da TNC ajudam a conservar a vida nas principais regiões 

do planeta em consonância com o desenvolvimento econômico e social e com respeito aos 

costumes das comunidades locais. No Brasil, a TNC implanta projetos de conservação em 

parceria com organizações não governamentais, empresas e órgãos governamentais 

federais, estaduais e municipais, contribuindo com a proteção de cerca de dois milhões de 

hectares. No contexto do Programa Brasil, em especial na Amazônia, a TNC atua há mais de 

15 anos e tem se focado na consolidação de metodologias, ferramentas e instrumentos 

visando à implementação de políticas de controle do desmatamento e à responsabilidade e 

sustentabilidade das práticas agrícolas em larga escala; bem como atua fortemente na 

conservação e o bem-estar de Povos e Terras Indígenas por meio do incentivo à gestão 

territorial em bases ambientalmente responsáveis como ferramenta de planejamento e ação 

estratégica das comunidades indígenas, promovendo a conservação efetiva da biodiversidade 

e sociodiversidade.  

Mais recentemente, a TNC oi eleita pelo Estado do Pará como sua parceira no âmbito 

da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas – GCF Task Force, para 

implementação do Projeto Estruturando uma Economia de Baixo Carbono no Pará, tendo 

entre seus resultados centrais o estabelecimento de um marco regulatório para a Política 

Estadual de Mudanças Climáticas; a implantação de um Plano de Investimentos para ações 

Prioritárias de REDD+ do Pará elaborado e um Modelo de Inteligência Territorial de Baixo 

Carbono para as cadeias produtivas no Estado do Pará, todos desenvolvidos e validados no 

âmbito do Fórum Paraense de Mudanças Climáticas e de suas instâncias de trabalho. Para 

que alcance os seus objetivos o projeto deverá ser desenvolvido de forma participativa com 

todos os setores envolvidos, devendo promover a participação equitativa entre setores assim 

como o equilíbrio de gênero.  
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 Para que seja assim, a implantação do projeto deverá adotar um conjunto de práticas 

inclusivas que garantam a representatividade feminina nos processos de consulta e de 

participação envolvidos durante toda a implementação do projeto e após ele, a partir da 

adoção de ações concretas que garantam a participação qualificada de mulheres nas diversas 

etapas do projeto e entender as vulnerabilidades e sensibilidades das relações gênero no 

processo de formulação e implementação de políticas de mudanças climáticas no Estado do 

Pará. 

 

 
2. OBJETIVO 

  
 

Contratação de consultoria especializada em gênero com o objetivo de revisar e 

propor melhorias nos indicadores de processo e de resultado utilizados no Projeto 

Estruturando uma Economia de Baixo Carbono no Pará; avaliar e fortalecer as capacidades 

da equipe da TNC e das organizações membro do Fórum Paraense de Mudanças Climáticas 

em trazer a perspectiva de gênero nas suas ações no âmbito da construção e implementação 

da Política Estadual de Mudanças Climáticas no Estado do Pará.  

 

 
3. PRODUTOS, ATIVIDADES E PRAZOS:  

 
 

• Produto 1: Plano de trabalho das atividades  
 

Atividade 1.1 – Reunião de alinhamento com a equipe da TNC;  
 

Atividade 1.2 – Elaboração do Plano detalhado de atividades;  
 

Prazo: 15 de maio de 2019  
 

 

• Produto 2: Revisão dos indicadores de desempenho e impacto utilizados no 
Projeto Estruturando uma Economia de Baixo Carbono no Pará e elaboração 
de recomendações.  

 
Atividade 2.1 – Análise e revisão dos indicadores de desempenho e impacto de 
gênero do Projeto Estruturando uma Economia de Baixo Carbono no Pará.  

 
Atividade 2.2 – Elaboração de recomendações para o fortalecimento da perspectiva 
de gênero no âmbito da implementação do projeto.  

 
Prazo: 30 de maio de 2019  
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• Produto 2: Diagnóstico das relações de gênero no âmbito do Fórum Paraense 
de Mudanças Climáticas; elaboração de recomendações ao processo de 
construção da Política Estadual de Mudanças Climáticas e seus instrumentos e 
fortalecimento de capacidades de Membros do Fórum Paraense de Mudanças 
Climáticas em equidade de gênero.  

 
Atividade 3.1 – Elaboração de questionário rápido a ser aplicado junto às 
instituições membro do Fórum Paraense de Mudanças Climáticas e realização de 
entrevistas;  
 
Atividade 3.2 – Elaboração de relatório com sistematização do resultado e 
recomendações e de proposta de programação para capacitação de membros do 
Fórum Paraense de Mudanças Climáticas com base no resultado das entrevistas;  
 
Atividade 3.3 – Realização de oficina de capacitação de membros do Fórum 
Paraense de Mudanças Climáticas visando o fortalecimento da equidade de gênero 
no âmbito formulação da Política Estadual de Mudanças Climáticas e seus 
instrumentos de implementação;  
 

Prazo: 20 junho de 2019 
 
 
• Produto 4: Capacitação da equipe da TNC visando o fortalecimento da 
perspectiva de gênero em suas ações e estratégias;  
 
Atividade 4.1 – Realização diagnóstico rápido com atores chave da TNC (formuladores 
de estratégia e coordenadores de projeto) quanto à percepção da perspectiva de gênero 
em suas ações e estratégias atuais;  
 
Atividade 4.2 – Elaboração de Elaboração de relatório com sistematização do resultado 
e recomendações e de proposta de programação para capacitação de membros do 
Staff da TNC Brasil;  
 
Atividade 4.3 – Realização de oficina de capacitação de membros do Staff da TNC 
Brasil visando o fortalecimento da perspectiva de gênero em suas ações e estratégias;  
 
Prazo: 15 de julho de 2019 
 
 
 
5. PROPOSTA, ORÇAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO  
 

A proposta técnico-financeira acompanhada do curriculum do(a) proponente deverá 

ser encaminhado até 30/04/2019, relacionando as etapas do trabalho; a metodologia a ser 

adotada; cronograma e orçamento por produto. Os custos de deslocamento e permanência 

do proponente deverão ser incluídos no orçamento.  
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6. CONTATOS  
 
Propostas deverão ser enviadas para Teresa Moreira, pelos e-mails: tmoreira@tnc.org  

mailto:tmoreira@tnc.org

