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Termo de Referência (TdR) 

Prestação de serviço para o registro textual de 06 seminários 
online sobre o Código Florestal e produção de relatório final. 

 

1. OBJETO  

Contratação de pessoa jurídica para o registro textual de 06 Webinars online e produção 

de relatório síntese. Os Webinars serão realizados pelo Diálogo Florestal em parceria com 

o Observatório do Código Florestal e a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e 

terão como tema central a implantação do Código Florestal e a regulamentação dos 

Programas de Regularização Ambiental (PRAs) nos Estados de Pernambuco, Santa 

Catarina, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins e Goiás. 

Em 2021, o Diálogo Florestal, organizou a primeira série de seminários online, onde foram 

realizados 10 webinars, abrangendo os estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, Rondônia e Mato Grosso do Sul, 

além de edição para o contexto da União. Os principais resultados desta ação originaram 

a publicação “Desafios para ganhar escala na restauração florestal e o papel da sociedade 

civil” e todos os webinars estão disponíveis no canal YouTube do Diálogo Florestal. 

O objeto do presente Termo de Referência, portanto, refere-se à segunda série de 

Webinars, visando ampliar a discussão para outros estados, dar maior visibilidade a esta 

importante temática e dar continuidade ao trabalho iniciado em 2021. 

 

2. SOBRE A INSTITUIÇÃO CONTRATANTE  

2.1 Amigos da Terra – Amazônia Brasileira (AdT): A AdT é uma organização não-

governamental brasileira, sem fins lucrativos, com mais de 25 anos de atuação na área 

socioambiental, trabalhando na promoção de iniciativas sustentáveis que visem o 

desmatamento zero nos habitats naturais brasileiros, com foco prioritário, mas não 

exclusivo, na Amazônia. A AdT é a atual gestora do projeto “Políticas, práticas, 

transparência e governança para a implantação do Código Florestal” executado pela rede 

Observatório do Código Florestal (OCF).  

2.2 Observatório do Código Florestal (OCF): O OCF foi criado em maio de 2013, por sete 

instituições fundadoras, para realizar o monitoramento e acompanhamento da 

implementação do Código Florestal. O objetivo da rede é congregar instituições da 

sociedade civil para promover o controle social e a apoiar a implementação qualificada do 

Código Florestal. Hoje, são mais de 40 organizações da sociedade civil de todo o Brasil 

que compõem o Observatório. Essas entidades são reconhecidas no país e algumas são 

também reconhecidas internacionalmente. 

 

3. OBJETIVO 

https://dialogoflorestal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/dialogo-vol10-1.pdf
https://dialogoflorestal.org.br/wp-content/uploads/2022/04/dialogo-vol10-1.pdf
https://www.youtube.com/dialogoflorestal
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Registrar textualmente as apresentações e discussões que serão realizadas ao longo de 

06 seminários online e produzir um relatório final contendo um texto introdutório, um texto 

com uma análise e síntese dos principais temas abordados nos seminários e um texto de 

conclusão.  

As webinars ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022 e fevereiro e março 

de 2023. Preferencialmente, serão realizados às quintas-feiras das 14h30 às 16h30. Cada 

seminário contará com a presença de 3 a 5 participantes convidados e uma pessoa da 

organização, responsável pela moderação do debate. Todos os webinars serão gravados 

e estarão disponíveis no canal de Youtube do Diálogo Florestal. 

Os textos deverão ser entregues revisados, em formato word, e deverão ser aprovados 

pela contratante. A contratante ainda poderá solicitar reuniões online durante o 

desenvolvimento do trabalho.  

 

4. ATIVIDADES E ENTREGAS 

4.1 Abertura  

✓ Atividade: Reunião online para alinhamento 

✓ ENTREGA 1: Documento com plano de ação, incluindo cronograma de entrega e 

acordos da reunião de alinhamento  

 

4.2 Registro dos seminários 01, 02 e 03 

✓ Atividade: Acompanhamento e registro textual dos seminários 01, 02 e 03 

✓ ENTREGA 2: 1ª versão dos textos dos seminários 01, 02 e 03     

 

4.3 Registro dos seminários 04, 05 e 06 

✓ Atividade: Acompanhamento e registro textual dos seminários 04, 05 e 06 

✓ ENTREGA 3: 1ª versão dos textos dos seminários 04, 05 e 06 

 

4.3 Produção do Relatório final 

✓ Atividade: Produção de relatório final sobre os 06 seminários 

✓ ENTREGA 4: Versões finais dos textos dos seminários 01, 02, 03, 04, 05 e 06 e 

Relatório final com um texto introdutório, um texto com uma análise e síntese dos 

principais temas e questões abordadas nos 06 seminários e um texto de conclusão. 

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Descrever na proposta comercial a estimativa do prazo de entrega.  
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6. PRECIFICAÇÃO E PAGAMENTO: 

Os pagamentos serão feitos após a aprovação dos produtos pelo contratante, mediante 

apresentação de nota fiscal do contratado.  

 

Produtos Valor estimado (R$) 

1ª parcela após a Entrega 1   

2ª parcela após a Entrega 2  

3ª parcela, após a Entregas 3  

4ª parcela, após a Entrega 4  

Valor total (R$)  

 

7. PERFIL: 

• Pessoa jurídica com formação em comunicação social ou áreas afins e experiência 

comprovada na redação de textos. Conhecimento/experiência em temas 

relacionados ao Código Florestal é um diferencial.  

 

8. ENVIO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS:  

As propostas deverão ser enviadas até o dia 03/11/2022 para o e-mail 

contato@observatorioflorestal.org.br, com os seguintes documentos / itens:  

• Carta de apresentação e proposta comercial (incluindo a tabela do item 6).  

• Portfólio ou link para página web de trabalhos executados pela/o candidata/o para 

comprovação da experiência. 

A seleção da/o interessada/o será baseada nos seguintes critérios: proposta comercial e 

portfólio apresentado. A/O proponente selecionada/o será notificada/o por e-mail.  

 

9. DÚVIDAS 

Durante a elaboração da proposta, pedidos de esclarecimentos poderão ser enviados para 

o e-mail: contato@observatorioflorestal.org.br 

mailto:contato@observatorioflorestal.org.br
mailto:contato@observatorioflorestal.org.br

