Termo de Referência para Consultoria
Cadeia do Pescado no Amazonas
Consultoria:

Análise da Cadeia de Valor do Pescado no Amazonas e
seu cumprimento de normas legais para sua
sustentabilidade. .

Localização:

Manaus/AM

Divisão:

Programa das Américas, Região Andes-AmazôniaOrinoco, Programa Brasil.

Prazo de candidatura: 05 de maio de 2022
Histórico da Organização:
A Wildlife Conservation Society (WCS) é uma organização sem fins lucrativos
fundada em 1895 que atua na conservação da vida silvestre e paisagens naturais
através da análise e compreensão de questões críticas, da elaboração de soluções
baseadas na ciência e de ações de conservação que beneficiem a natureza e a
humanidade. A WCS possui mais de um século de experiência, adotando
compromissos de longo prazo em dezenas de regiões naturais do planeta,
mantém presença em mais de 60 nações e apoia a gestão de mais de 150 áreas
protegidas em todo o mundo.
A organização acumulou ao longo de sua história, conhecimento biológico,
compreensão cultural e estabeleceu parcerias para garantir que paisagens
naturais e únicas prosperem com sua vida silvestre ao lado das comunidades
locais. Trabalhando com populações e organizações locais, esse conhecimento é
aplicado para abordar questões de conservação e manejo de espécies, habitats e
ecossistemas para melhorar a qualidade de vida das populações tradicionais,
cujos meios de subsistência dependem da utilização direta dos recursos naturais.
Administrativamente a WCS está organizada em um conjunto de programas
regionais que compartilham estratégias comuns de conservação ambiental. Um
desses programas regionais é o Programa Andes-Amazônia-Orinoco (AAO),
composto pelos programas nacionais da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e
Peru.
Visão Geral do Programa Brasil:
A WCS Brasil é uma organização brasileira sem fins lucrativos fundada em 2004.
Desde sua fundação, nos concentramos em esforços de conservação, com especial
foco no bioma Amazônia, no estado do Amazonas, coração da Bacia Amazônica e
o maior estado do Brasil (157 milhões de hectares). A WCS Brasil busca fortalecer
a conservação através do apoio à consolidação de áreas protegidas ao manejo
sustentável de recursos naturais e do suporte à governança em escala de paisagem
para evitar o desmatamento, a fragmentação e a degradação dos ecossistemas
naturais da região.
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Com apoio da USAID, desenvolvemos o Projeto Conservando Juntos que tem
como objetivo principal fortalecer as capacidades da sociedade civil para
promover a conservação da biodiversidade e prevenir crimes ambientais na
Amazônia para contribuir com os objetivos do Programa Ambiental Regional da
Amazônia (AREP/USAID), que busca promover uma economia ambientalmente
amigável, proteger as principais paisagens e espécies e assegurar os direitos,
recursos e saúde das comunidades dependentes da floresta.
Uma das linhas estratégicas do projeto visa promover uma maior compreensão
de povos indígenas, comunidades tradicionais e o setor privado da Amazônia,
sobre os riscos associados a crimes ambientais, a fim de que esses atores apoiem
cadeias de valor sustentáveis através da exploração e consumo legal e
responsável, da implementação de melhores práticas em cadeias comerciais de
recursos naturais, observância a salvaguardas e adoção de padrões pre-definidos
por leis e normas vigentes, para prevenir crimes ambientais e mitigar seus
impactos.
A cadeia de valor do pescado amazônico vem ganhando destaque nacional e
internacional pela sua qualidade e, em muitos casos, pela sua condição de pesca
manejada. Ações para garantir que todos os elos dessa cadeia cumpram as
normas legais vigentes são fundamentais para fomentar novas oportunidades de
mercado e o crescimento da demanda de consumo de regiões fora da Amazônia.
Uma atividade fundamental nesse contexto é identificar os pontos vulneráveis,
ao longo da cadeia de produção e abastecimento do pescado, que facilitem a
ocorrencia de atividades ilícitas, direta ou indiretamente, características de
crimes ambientais que podem ser cometidos por diversos atores que operam ao
longo de toda a cadeia de abastecimento da pesca.
OBJETIVO DA CONSULTORIA:
O objetivo geral da consultoria é desenvolver uma avaliação diagnóstica da cadeia
de produção e abastecimento do pescado nas cidades de Manaus e Manacapuru,
a fim de identificar em seus elos possibilidades para ocorrência de atividades
ilegais e insustentáveis..
ATIVIDADES PREVISTAS:



Elaborar um plano de trabalho detalhado, em conjunto com a equipe da
WCS Brasil, para orientar o desenvolvimento da consultoria.
Compilar e sistematizar informações primárias e secundárias relevantes
sobre a cadeia de produção e abastecimento de pescado para as cidades de
Manaus e Manacapuru, com foco nos aspectos legais da atividade, a fim de
identificar as possíveis ocorrências de atividades ilegais considerando
sempre as leis e normas estabelecidas e jurisprudências na participação de
organizações de pescadores em relação à proteção de espécies e em
Unidades de Conservação, Terras Indígenas, acordos de pesca e em áreas
sem proteção.
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Elaborar questionários e realizar entrevistas com agências de governo
responsáveis pelo controle, monitoramento e fomento da cadeia da pesca
e empreendimentos de beneficiamento de pescado, tais como SEPROR,
IPAAM, IBAMA e MAPA a fim de identificar as principais ocorrências de
irregularidades e/ou falhas que venham a caracterizar-se por crimes
ambientais ligadas ao setor e as necessidades de melhoria na cadeia de
abastecimento da pesca.
Realizar mapeamento da origem e períodos de captura de espécies
beneficiadas pela indústria e relacionar com medidas de proteção e manejo
existentes.
Elaborar questionários e realizar entrevistas com representantes das
indústrias de beneficiamento de pescado e mercados locais de peixe das
cidades de Manaus e Manacapuru, para identificar e mapear os elos na
cadeia de abastecimento, desde a captura (regiões de origem do pescado,
embarcações, pescadores envolvidos, tipos de peixes, relações com
associações, entre outros), estrutura física e de controle (entrepostos,
embarcações, capacidade de beneficiamento, rastreabilidade, entre
outros) e os possíveis pontos da cadeia onde estão as oportunidades para
a prática de atividades ilícitas e/ou irregulares que possam se caracterizar
como crimes ambientais e fazer recomendações de medidas para sua
redução ou eliminação (protocolos de boas práticas).
Elaborar relatórios técnicos com os resultados das atividades acima
citadas.

PRODUTOS
1. Plano de trabalho
2. Questionários para as entrevistas com as agências de governo,
representantes das indústrias de beneficiamento e mercados locais de
pescado.
3. Relatório com a relação das empresas de beneficiamento e comercialização
de pescado no Amazonas e, para as indústrias localizadas em Manaus e
Manacapuru, suas especificações técnicas, localização e identificação dos
pontos que oferecem oportunidades para a ocorrência de crimes
ambientais. Caracterizar os tipos de irregularidades e potenciais crimes
ambientais passíveis de ocorrência em cada ponto identificado.
4. Relatório com mapeamento dos elos da cadeia de indústrias de
beneficiamento de pescado e identificação dos pontos que oferecem
oportunidades para a ocorrência deirregularidades ou crimes ambientais.
Caracterizar os tipos de crimes ambientais passíveis de ocorrência para
cada ponto identificado.
5. Relatório consolidado com identificação e caracterização de possíveis
crimes ambientais de ocorrência ao longo da cadeia de valor do pescado e
os protocolos de boas práticas recomendados para sua diminuição e
erradicação.
6. Base de dados das pessoas e instituições entrevistadas.
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PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTORIA
As atividades deverão ser executadas entre maio e agosto de 2022.
REQUISITOS CHAVE:






Pós-graduação em Engenharia de Pesca, Conservação e Manejo de
Recursos Naturais ou em Administração e Negócios.
Experiência com análises e/ou estruturação de cadeias de valor de
recursos naturais
Experiência com manejo pesqueiro na Amazônia.
Experiência com processos de abastecimento e beneficiamento de
indústrias de processamento de pescado.
Conhecimento da legislação relativas à conservação e uso de recursos
naturais, gestão de unidades de conservação, e licenciamento ambiental
de indústrias de beneficiamento de pescado.

PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Envie por e-mail para wcsbrazil@wcs.org até 05 de maio de 2022, a seguinte
documentação (por favor, incluir “Consultoria Mosaicos” como assunto do email).
1. Proposta metodológica e cronograma de trabalho para cumprir com os
objetivos da consultoria
2. Descrição da experiência da empresa/consultor em atividades aos
requisitos relacionadas a cadeia de valor do pescado no Amazonas.
3. Proposta financeira para a consultoria.
AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas serão avaliadas de acordo com os critérios de pontuação descritos
na Tabela 1 abaixo, bem como pela compatibilidade da proposta financeira com
o orçamento disponível.
Tabela 1 - Critérios de pontuação das propostas
Componente

Medida

Sem experiência
Experiência com análises
e/ou
estruturação
de Alguma
cadeias de valor de experiência
recursos naturais
Ampla experiência
Experiência com processos
Sem experiência
de
abastecimento
e

Pontos

Pontuação
Máxima

0
1

3

3
0

3
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beneficiamento
indústrias
processamento
pescado.

de Alguma
de experiência
de
Ampla experiência
Sem experiência

Experiência com manejo Alguma
pesqueiro na Amazônia.
experiência

Proposta Financeira

1
3
0
1

Ampla experiência

3

Acima do limite
orçamentário

0

Dentro do limite
orçamentário

2

3

2

Serão desclassificadas:



Propostas que tenham pontuação abaixo de 5
Propostas financeiras com valor superiro à 25% do orçamento disponível.

Em caso de empate, a proposta com menor valor financeiro será selecionada.

