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Brasília-DF, 21 de maio de 2021. 
 

 

Este documento apresenta as dúvidas enviadas pelos fornecedores acerca do processo [Pró-

Espécies] :: SC040128 :: Contratação de consultoria especializada para planejamento, moderação e 

relatoria de oficina virtual para priorização de ações e definição de metas e indicadores do Plano de 

Ação Territorial para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção no território ES/MG - PAT 

Capixaba-Gerais no âmbito do Projeto “GEF Pró-Espécies: Estratégia Nacional para a Conservação de 

Espécies Ameaçadas” e suas respostas. 

1. As experiências para cada critério de análise técnica (item 12.A) serão contabilizados por 
profissional ou por equipe (somadas as experiências de diferentes profissionais)? 

Para atribuir a nota da equipe será calculada a média da pontuação atribuída a cada profissional 

no critério correspondente. 

2. As ações a serem priorizadas já estão consolidadas? Quantas são as ações? Há a 
possibilidade dos participantes incluírem mais ações? 

A matriz de planejamento do PAT Capixaba-Gerais contém 32 ações dispostas em 6 objetivos. 

Além dessas, existe um objetivo “preliminar” (denominado objetivo 0) que consiste na 

“Priorização de áreas para a implementação do PAT”, composto de 4 ações. A ideia é determinar 

as localidades prioritárias para a implementação das ações dos 6 objetivos, portanto este objetivo 

não precisa necessariamente ser avaliado na oficina, já que ele essencialmente precisa ser iniciado 

o quanto antes. 

A matriz de planejamento passou pela rodada virtual dos participantes, avaliação do GAT e 

validação das instituições coordenadoras, portanto não mais haverá inclusão de ações, o que será 

possível apenas quando da monitoria anual. 
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3. Como estão organizadas as ações (objetivos específicos, estratégias)? 

A matriz de planejamento é composta por 6 objetivos específicos e um total de 32 ações. Cada 
objetivo contempla, em média, 5 ações, sendo os objetivos específicos conforme especificados 
abaixo: 

 0: Priorização de áreas para a implementação do PAT 

 1: Promoção de boas práticas ambientais, de base ecológica, no uso da terra e produção 
agrícola     

 2: Realização de atividades de prevenção, conscientização, monitoramento e 
mapeamento para evitar incêndios florestais    

 3: Revisão e aprimoramento da regulação das atividades de mineração e barramento 

 4: Mitigação do impacto causado pelas espécies exóticas invasoras  

 5: Redução da pressão de coleta e comércio das espécies alvo 

 6: Implementação de mecanismos de proteção e restauração de ambientes naturais    

A matriz completa será disponibilizada à consultoria contratada tão logo ocorra a contratação.  

4. Já existe alguma metodologia prevista para a priorização das ações? Caso positivo, qual? 

Algumas metodologias são conhecidas (GUT, avaliação de custo x benefício, etc.), mas não foi 

definida uma específica para esse trabalho. A consultoria poderá propor e avaliar juntamente com 

a coordenação do PAT. 

5. A oficina poderia ser realizada em mais de um encontro síncrono? 

Sim, a consultoria pode propor uma estratégia para a realização da oficina, contemplando mais de 

um encontro síncrono e/ou assíncrono. 

6. Há a possibilidade de engajar os participantes em atividades assíncronas? 

Sim, a consultoria pode propor atividades assíncronas. 
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