
 
 

Fundación AVINA  
 

Termos de Referência – Consultoria em Monitoramento e AvaliaçÃo  
Construção de Linha de Base para o Programa “Vozes para a Ação Climática” no Brasil 

 
Consultoría:  Consultoria para a construção de linha de base do Programa 

“Vozes para a Ação Climática” no Brasil  
Período:  Até 3 meses de trabalho, a partir da assinatura de contrato.  

Previsão: Junho – Agosto 2021 
Localização: Qualquer localidade com acesso à internet. Trabalho será 

100% re 
Modalidade de contratação: Consultoria de serviços profissionais - Contratação por entidade 

no Panamá 
Referentes de contato: Responsável por Monitoramento e Avaliação do projeto no 

Brasil 
 

I. Organización: Fundación AVINA 
 

AVINA é uma fundação latino-americana cuja missão é contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da América Latina, fomentando a construção de laços de confiança e alianças 
frutíferas entre lideranças sociais e empresariais e articulando agendas de ação consensuais. 
 
Para cumprir sua missão, a Fundação prioriza quatro áreas estratégicas: equidade de 
oportunidades, governança democrática e Estado de Direito, desenvolvimento econômico 
sustentável e conservação e gestão de recursos naturais. 
 
Entre eles, identifica as melhores oportunidades para desenvolver alianças com lideranças da 
sociedade civil e empresarial em iniciativas coletivas com alto potencial transformador para o 
desenvolvimento sustentável da região. 
 
Promove laços de confiança, valores compartilhados e agendas comuns entre a sociedade civil 
e o setor empresarial e promove a construção coletiva de agendas de ação compartilhadas 
que, por sua vez, levam a um impacto de escala em favor do desenvolvimento sustentável. 
 
Para mais informações, convidamos você a visitar nosso site: www.avina.net 
 
 

II. Objetivos e Responsabilidades da Consultoria 
 

O projeto “Amplificando Vozes para Ações Climáticas Justas” visa unir e inspirar coalizões 
da sociedade civil para uma agenda de transição climática justa e inovadora em direção à 
resiliência, com foco especial nas mulheres e jovens. Até 2025, os atores da sociedade civil 
(ONGs que atuam no território e organizações de base), devem ter um papel central como 
inovadores, facilitadores e promotores de soluções climáticas sustentáveis para as 
comunidades amazônicas. 
 
O projeto tem duração de cinco anos (2021-2025) e conta com uma teoria de mudança 
internacional e uma proposta prévia de teoria de mudança para o Brasil, que conta já com 
resultados finais e objetivos intermediários pré-definidos. A gestão do projeto necessita concluir 
a construção da linha de base do programa no Brasil até Agosto/2021 e para isso já conta com 
alguns materiais prévios e levantamentos parciais de dados em andamento. 
 
A Linha de base deverá contar com duas partes essenciais – uma linha de base qualitativa, 
que busca retratar o estado atual em uma cesta de temáticas previamente identificados – e 
uma parte quantitativa, que almeja traduzir tais temáticas em indicadores vinculados à ação 
programática. Estes indicadores serão posteriormente vinculados à indicadores globais, de 
aspecto amplo, que já foram definidos. 



 
O principal desafio desta consultoria será sistematizar rapidamente os materiais existentes e 
propor uma metodologia para a construção da linha de base de modo ágil e dinâmico em um 
contexto de rápidas transformações.  
 
Os seguintes compromissos e responsabilidades corresponderão a esta consultoria para a 
coordenação programática local do Projeto “Amplificando Vozes para uma Ação Climática 
Justa”: 
 

1. Revisar e sistematizar materiais do programa disponibilizados pela Fundación Avina e 
as demais organizações membro do consórcio, em língua inglesa e portuguesa, 
principalmente: 
1.1 Proposta oficial aprovada pelo financiador: com ênfase nos aspectos de 

monitoramento e avaliação geral do programa e para o Brasil; 
1.2 Materiais previamente desenvolvidos pelo Programa no Brasil: versão 

atual da teoria de mudança em português, apresentações Powerpoint 
realizadas para eventos (NAC e eventos de lançamento), termos de referência 
de contratação de coalizões e questionário e sistematização de resultados da 
atividade de mapeamento de atores, já em execução. 

1.3 Materiais produzidos e/ou disponibilizados pela área de gestão e 
monitoramento global do Programa (“PMEL”): principalmente a guia de 
elaboração de teorias de mudança e o arcabouço do projeto contendo a 
descrição detalhada da cesta de indicadores 

1.4 Materiais disponibilizados pela gestão do programa em outros países 
referentes á linhas de base, bem como linhas de base realizadas anteriormente 
em programas similares; 

 
Nota: Todos os materiais disponíveis serão prontamente fornecidos ao consultor pela 
Fundación Avina em pasta compartilhada; 

 
2. Elaboração de proposta de linha de base considerando os parâmetros estabelecidos 

pela documentação analisada na fase anterior. A proposta deve conter uma descrição 
completa das etapas de construção e conteúdos esperados. É esperado que o 
consultor apresente as informações já obtidas por meio de documentos e informações 
já coletadas e apresente eventuais lacunas de informação, propondo meios de 
completar as lacunas;A linha de base deve conter uma parte qualitativa e a indicação 
de indicadores e meios de coleta de dados para os próximos anos, bem como valores 
iniciais para cada indicador; 
 

3. Executar a coleta de dados suplementar, caso necessária, que deverá ser realizada de 
modo remoto e pode incluir um questionário suplementar ou entrevistas virtuais à 
atores estratégicos e/ou informantes qualificados; 
 

4. Elaborar relatório final de linha de base do Programa em Português e uma síntese dos 
principais resultados, tabela de indicadores e outros elementos chave em Inglês; 

 
 

III.  Competencias e experiências requeridas  
 
• Liderança 

 Capacidade de acompanhar processos sociais e multiculturais complexos e em 
constante evolução; 

• Comunicação e empatia 
• Orientação a resultados 
• Análise de problemas e tomada de decisão 
• Conhecimento do contexto socioeconômico, político e cultural da Amazônia 
• Conhecimento da ação climática, soluções baseadas na natureza e estratégias de adaptação 
às mudanças climáticas para comunidades vulneráveis, Advocacy e ativismo 
• Transparência e responsabilidade 
• Experiência em trabalho virtual e atuação em equipes remotas 



 Capacidade de sistematização de dados e informações 
 

 
IV. Perfil 
 

O candidato a esta posição deve ter: 
 

 Pós-graduação, com experiência nas áreas ambiental e social 
 Experiência prévia mínima de 5 anos em monitoramento e avaliação de projetos sociais 
 Experiência relevante na construção de linhas de base qualitativas e quantitativas  
 Excelente nível de inglês para a leitura de relatórios e matérias e redação (não será 

estritamente necessário comando oral do idioma) 
 Domínio de ferramentas de informática e redes sociais 
 Desejável experiência e treinamento em gênero e diversidade 

 
V. Ambiente de Consultoría 

 
A Fundación Avina é um espaço colaborativo de transformação que busca mudanças em larga 
escala para o desenvolvimento sustentável da América Latina. 
 

VI. Inscrições 
 
Interessados na oportunidade devem enviar currículo para marcelo.mosaner@avina.net até 
03/065  com o título: “Consultoria para Construção de Linha de Base - JCA”.. 
 

VII. Modo de Contratação:  
Esta consultoria será contratada na modalidade de prestação de serviços profissionais desde a 
sede da Fundação Avina no Panamá. As despesas com transferências bancárias e impostos 
locais são de responsabilidade do contratado. 
 
Abraçamos a diversidade com base em gênero, idade, educação, nacionalidade, origem étnica, 
raça, deficiência, orientação sexual, religião. Incentivamos os afrodescendentes, indígenas e 
LGBTQI + a se inscreverem. 
 

VIII. Segurança da Informação 
 
Todos os produtos finais devem ser disponibilizados em pasta compartilhada em diretório 
virtual seguro indicado pela Fundación Avina.  


