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Consultoria:

Implementação da ferramenta de monitoramento SMART
(Spatial Monitoring and Report Tool) em Unidades de
Conservação do estado do Amazonas.

Localização:

Manaus /AM

Divisão:

Programa das Américas,
Orinoco, Programa Brasil.

Região

Andes-Amazônia-

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. 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.
Projeto Conservando Juntos:
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A WCS Brasil é um dos sócios do Projeto Conservando Juntos financiado com recursos da
USAID – United States Agency for International Development, e que tem como objetivo
principal fortalecer as capacidades da sociedade civil para promover a conservação da
biodiversidade e prevenir crimes ambientais na Amazônia, através de uma abordagem
estratégica em três frentes: 1) promoção do engajamento de empresas privadas e comunidades
tradicionais em atividades econômicas legais e sustentáveis; 2) fortalecimento das capacidades
de populações tradicionais para gerenciar e defender seus territórios; 3) fortalecimento de
organizações civis para que promovam o engajamento cívico ativo no combate a crimes
ambientais.
Considerando que:




Uma das áreas foco do projeto é a região do interflúvio entre os rios Madeira e Purus.
A WCS já prioriza essa região desde 2017, quando passou a integrar a rede de
organizações da sociedade civil que compõe o Observatório da BR-319.
Em 2020, a SEMA-AM publicou uma portaria adotando a ferramenta SMART como
meio oficial do estado para monitoramento de suas Unidades de Conservação.

A WCS Brasil pretende viabilizar a implementação da ferramenta SMART em pelo menos duas
Unidades de Conservação (UC) sob a gestão do estado do Amazonas na região do interflúvio
entre os rios Purus e Maderia . A iniciativa visa coletar e armazenar dados sobre atividades
ilegais na região do entorno na BR-319, fortalecendo as capacidades das populações
tradicionais que residem nessas áreas no monitoramento e defesa dos seus territórios.
OBJETIVO DA CONSULTORIA:
A presente consultoria tem o objetivo geral de planejar e executar as ações de implementação
da ferramenta SMART em pelo menos duas unidades de conservação estaduais do interflúvio
dos Rios Purus e Madeira, no Amazonas. Os objetivos específicos são:







Planejar e articular com a SEMA-AM os escopos e geografias prioritárias para
implementação da ferramenta SMART na região de interesse, bem como os requisitos a
serem cumpridos para transmissão, armazenagem, integração e uso dos dados.
Identificar comunidades, associações ou pessoas chave para atuarem como parceiros e
agentes locais no monitoramento.
Identificar as necessidades de aquisição de equipamentos para a ferramenta SMART.
Planejar e executar a(s) ação(ões) de formação de monitores locais.
Conduzir a preparação, coleta e análise de um primeiro conjunto de dados nas unidades
de conservação selecionadas.
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ATIVIDADES PREVISTAS:







Identificar as necessidades de comunicação e logística para a realização das atividades da
consultoria nas UCs selecionadas.
Participar de reuniões técnicas (virtuais e presenciais) com a equipe da WCS Brasil,
entidades parceiras, representantes das comunidades tradicionais e agência
governamental.
Elaborar uma proposta de plano de trabalho e validar em oficina com as entidades
parceiras, representantes das comunidades locais e agência governamental envolvidas
para implementação da ferramenta SMART nas UCs selecionadas.
Coordenar e participar de oficinas de capacitação e supervisão de monitores
comunitários no uso da ferramenta SMART nas UCs selecionadas.
Acompanhar e dar suporte a agência de governo e monitores locais durante a
implementação da ferramenta SMART nas UCs selecionadas pelo projeto.
Realizar análises abrangentes dos dados coletados nas RDS selecionadas pelo projeto
com a ferramenta SMART.

PRODUTOS
1. Proposta de plano de trabalho para formação e supervisão para implementação da
ferramenta SMART em pelo menos duas UCs da região do interflúvio entre os rios Purus
e Madeira.
2. Relatório das oficinas de capacitação e supervisão de monitores locais para o uso da
ferramenta SMART.
3. Primeiro relatório analítico dos dados coletados nas RDS selecionadas pela WCS Brasil
para a implementação da ferramenta SMART.
PERFIL DESEJADO DO CONSULTOR:






Formação Superior.
Experiência de mais de 5 anos em projetos de conservação na Amazônia.
Experiencia na construção e/ou implementação de base de dados e ferramentas de
Monitoramento ambiental.
Disponibilidade para viajar para região do entorno da BR-319, região do interflúvio
entre os rios Purus e Madeira, durante a vigência da consultoria.
Experiência com ferramentas e sistemas de informação geográfica.

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTORIA
O prazo para essa consultoria é de 8 meses a partir da assinatura do contrato.
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PROCESSO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Envie por e-mail para wcsbrazil@wcs.org a seguinte documentação: (por favor, inclua
“Consultoria SMART” no assunto do e-mail.
1. Proposta metodológica e cronograma de trabalho para cumprir com os objetivos da
consultoria
2. Currículo e descrição da experiência do postulante em atividades relacionadas à:
a. Processos de monitoramento e construção de base de dados de variáveis
socioambientais na região Amazônica; incluir relação dos processos em que já
esteve envolvido, duração e função exercida.
b. Participação em projetos de cunho socioambiental na região do interflúvio dos
rios Purus e Madeira.
3. Proposta financeira para essa consultoria.
Observações:
a. Especificar o honorário solicitado para a realização dos serviços de Consultoria.
b. Incluir a parte orçamento orientativo com gastos de logística e demais custos
previstos necessários para que a equipe de consultoria entregue os produtos
solicitados. Esses gastos deverão estar especificados em um orçamento a parte
dos honorários de consultoria. A WCS Brasil reembolsará os demais gastos da
equipe de consultoria mediante documentos comprobatórios dos gastos
efetuados.
c. O orçamento logístico deve considerar a contratação de seguros de viagem para
a equipe de consultoria para as eventuais viagens a campo.
d. Informar categoria de faturamento: autônomo, MEI, simples nacional ou outros.
4. Responder as perguntas no formulário do link:
FORMULÁRIO CONSULTORIA SMART

Whatsapp: +55 92 982460002

