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Termo de Referência
Livro de resultados Mangues da Amazônia 2021-2022

O Instituto Peabiru apresenta Termo de Referência para orientar a
preparação de propostas de Pessoas Jurídicas para a diagramação do livro de
resultados do projeto Mangues da Amazônia. O Mangues da Amazônia é
executado pelo Instituto Peabiru em parceria com a Associação Sarambuí e o
Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA), da Universidade Federal do Pará
(UFPA), e aprovado na seleção pública do Programa Petrobras Socioambiental.

O Instituto Peabiru é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público – OSCIP com a missão de “Facilitar processos de fortalecimento da
organização social e da valorização da sociobiodiversidade para que as populações
extrativistas e os agricultores familiares da Amazônia sejam protagonistas de sua
realidade”.

1. Objetivo

O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as condições
de contratação de serviços de diagramação do livro de resultados do projeto
Mangues da Amazônia.

2. Projeto Mangues da Amazônia

O projeto “Mangues da Amazônia” tem por finalidade a recuperação e a
conservação de manguezais nas Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX Mar)
Araí-Peroba, em Augusto Corrêa; Caeté Taperaçu, em Bragança e Tracuateua, em
Tracuateua, na costa nordeste do Estado do Pará. Sua ênfase se dá na recuperação
de áreas degradadas de manguezal e na recuperação de espécies-chave desse
ecossistema, como o mangue branco (Laguncularia racemosa) e “quase
ameaçadas”, como o caranguejo-uçá (Ucides cordatus), subsidiando a elaboração
de ações e medidas para a conservação e uso sustentável dessas espécies. O
projeto busca ainda envolver os diferentes grupos sociais das comunidades
tradicionais em seu desenvolvimento, considerando os moradores locais como
público-alvo no contexto educativo.

As atividades do projeto são norteadas por três eixos: (1) Pesquisa
Técnico-Científica sobre Ecologia de Manguezal; (2) Manejo Participativo; (3)
Educação Ambiental – este eixo tem o intuito de facilitar a interação dos demais
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eixos através de atividades junto aos diferentes grupos sociais das
comunidades-alvo, principalmente a população infantil (crianças de 3 a 12 anos).
Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas em seu site e perfis de
mídias sociais: manguesdaamazonia.org.br

3. Objetivos de comunicação

O projeto Mangues da Amazônia visa envolver e engajar diferentes públicos a
partir da produção de conteúdo e de materiais de mídia destinados à
comunicação do projeto em multimeios ao longo de sua execução. Seus públicos
preferenciais compreendem os beneficiários diretos do projeto nas comunidades
das Reservas Extrativistas Marinhas dos três municípios envolvidos, comunidades
da área de influência do projeto, além de parceiros e organizações públicas e
privadas ligadas à temática.

Além destes públicos, os objetivos de comunicação do projeto buscam a
projeção do tema da restauração de manguezais e recuperação de espécies a
audiências mais amplas, em âmbito nacional e internacional, especialmente em
espaços destinados ao debate de temas socioambientais.

Todos os esforços de comunicação buscam fortalecer a participação e o
envolvimento dos públicos nas atividades do projeto. Considerando os
beneficiários como públicos prioritários, são utilizadas mídias locais tradicionais,
como rádios comunitárias e carros som, adequadas ao engajamento com as
temáticas de trabalho, além da produção de materiais de sinalização para espaços
do projeto, como placas para áreas de replantio. O site, bem como todos os
materiais de comunicação, se alinham com a identidade visual desenvolvida para
o projeto e suas aplicações previstas, de acordo com o manual de marca do
Mangues da Amazônia e de seu patrocinador, a Petrobras. Em todos os materiais
físicos e eletrônicos do projeto devem ser apresentadas as marcas do
patrocinador, de organizações de apoio e parceiros.

4. Objeto da contratação

O livro servirá de ferramenta de socialização dos resultados alcançados ao final
dos dois anos (2021-2022) de atividades do projeto (metodologia de trabalho, lições
aprendidas, possibilidades de continuidade e resultados alcançados), além de
informações técnicas, econômicas e sociais sobre o reflorestamento de
manguezais e a emissão de gases. Com dimensão prevista de 60 páginas, serão
impressas 1000 cópias em formato a ser definido no processo de diagramação. A
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publicação também apoiará a divulgação do projeto, fortalecendo
institucionalmente realizadores e, sobretudo, parceiros e patrocinadores.

Atividades previstas

Para realização dos serviços devem ser desenvolvidas atividades-chave de
planejamento com a equipe do projeto, além de outras ações não previstas, mas
eventualmente identificadas como necessárias às entregas. Destaca-se que a
equipe do projeto Mangues da Amazônia apoiará a empresa prestadora de
serviço, desenvolvendo relação de colaboração ao longo de todo o processo.

4.1. Realizar reunião de abertura com a equipe do Mangues da Amazônia para
alinhamento dos objetivos do trabalho e prazos;

4.2. Elaborar cronograma de diagramação do livro;

4.3. Coletar fotos e elementos gráficos para a diagramação com a ajuda da
equipe do projeto;

4.4. Diagramar o livro;

4.5. Realizar eventuais ajustes indicados pela equipe e pelo patrocinador

4.6. Entregar o arquivo fechado para impressão e versão virtual.

5. Requisitos do produto

Os itens abaixo especificados devem ser contemplados como parte da
conclusão do serviço e entrega do produto final:

5.1. Livro diagramado versão impressa: Elaboração e apresentação do roteiro
para a equipe de comunicação do projeto como parte das atividades de
planejamento.

5.2. Livro diagramado versão digital: As atividades de captação devem
considerar os municípios de Augusto Corrêa, Bragança e Tracuateua, no
nordeste Paraense.

6. Referências

Para elaboração da proposta e desenvolvimento do serviço podem ser
considerados os links citados abaixo:
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Projeto Guapiaçu
https://www.projetoguapiacu.org/_files/ugd/a4ea8c_5f953686dd214877bc53a13
9ccbb3113.pdf

https://www.projetoguapiacu.org/_files/ugd/a4ea8c_9b40716508b840098d1236
072b58c968.pdf

https://www.projetoguapiacu.org/_files/ugd/a4ea8c_2af0a7342736442fb4cd5b6
8af504ce5.pdf

7. Experiência e qualificações do prestador do serviço

Pessoa jurídica com pelo menos 3 anos de experiência comprovada no
desenvolvimento de produtos gráficos para iniciativas no setor privado, setor
público ou terceiro setor. Experiências do prestador de serviço com projetos
desenvolvidos na Amazônia brasileira serão consideradas diferenciais na
seleção.

8. Diversidade e Inclusão

O Instituto Peabiru reafirma seu compromisso com a diversidade, inclusão
e equidade. Cada vez mais, busca que sua equipe e rede de prestadores de
serviço reflitam a multiplicidade de experiências e perspectivas da população
brasileira e, em particular, amazônida. Assim, incentivamos especialmente a
candidatura de empresas formadas por pessoas indígenas, quilombolas,
negras, assim como por mulheres, LGBTQIA+s e PCDs.

9. Seleção e contratação

A seleção será feita por meio da análise de dois documentos: a) portfólio e
b) proposta financeira das proponentes, onde fiquem demonstradas
experiência e qualificações da empresa proponente e estejam indicados os
termos para execução do produto previsto neste Termo de Referência
(cronograma, equipe e orçamento detalhado).

As propostas de empresas que atendam às exigências devem ser enviadas
para o e-mail comunica@peabiru.org.br até o dia 31 de outubro de 2022. A
seleção será feita até 04 de novembro de 2022, quando todos os proponentes
serão informados do resultado.

Em caso de dúvidas sobre este Termo de referência entrar em contato pelo
e-mail comunica@peabiru.org.br.
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10. Cronograma (meses referentes ao ano de 2022)

Ação Período Responsável

Envio de propostas até 31 de Outubro Proponentes

Avaliação de propostas até 04 de Novembro Mangues da
Amazônia

Contratação até 07 de Novembro Mangues da
Amazônia

Emissão de NF até 09 de Novembro Prestador do serviço

Pagamento parcela inicial 10 de Novembro Mangues da
Amazônia

Desenvolvimento do serviço De 07 a 21 de Novembro Prestador do serviço

Avaliação e aprovação
equipe interna

Dia 22 de Novembro Mangues da
Amazônia

Eventuais ajustes e entrega
final

Dia 25 de Novembro Prestador do serviço

Pagamento parcela final 30 de Novembro Mangues da
Amazônia

Encerramento Dezembro de 2022 Mangues da
Amazônia

11. Outras informações

Informações não contempladas neste Termo de Referência podem ser
consultadas através do email comunica@peabiru.org.br.

Fim do documento.
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