
TERMO DE REFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA

1.  Projeto  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  Sustentável  da  Aqüicultura  e 

Pesca - OEI/BRA-05/004

2. Enquadramento no PRODOC:

Objetivo Imediato 3 – Disseminar informações e fomentar a atividade pesqueira 

de forma sustentável.

Resultado esperado 3.1 – Mecanismos de divulgação e replicabilidade das ações 

de Pesca e Aquicultura desenvolvidas, criados e disponibilizados os gestores nos 

âmbitos federais, estaduais e municipais e entidades do setor produtivo.

3. Objeto:

Avaliação e levantamento de informações sobre a gestão pesqueira regionalizada 

para a região norte.

4. Finalidade da Contratação:

Contratação  de  profissional  especializado  para  realizar  o  levantamento  de 

informações sobre a gestão pesqueira regionalizada para a região norte.

 

5. Requisitos mínimos de qualificação:

• Profissional com nível superior, obrigatoriamente graduado em oceanografia, 

oceanologia, engenharia de pesca ou áreas afins;

• Profissional com disponibilidade para viagens;

• Desejável conhecimento de legislação ambiental e pesqueira.

6. Atividades a serem executadas:

• Realizar o levantamento das principais pescarias existentes na Região Norte;
• Realizar  o  levantamento  de  informações  e  normas  referentes  ao 

ordenamento da pesca na região Norte, além da caracterização dos fóruns 

de gestão pesqueira existentes;
• Elaboração de marco lógico para a gestão da pesca na regia Norte;
• Acompanhar os projetos fomentados pelo MPA e relacionados à pesca na 

região Norte, considerando sua efetividade e aplicabilidade na elaboração de 

políticas públicas para a região.
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7. Produtos a serem apresentados:

• Produto 1: Plano de trabalho contendo as atividades a serem desenvolvidas;
• Produto  2:  Levantamento  das  principais  pescarias  existentes  na  Região 

Norte,  considerando;  as  diferentes  modalidades  e  petrechos  (frotas); 

principais  portos  de  desembarque,  sazonalidade  das  pescarias,  principais 

espécies capturadas;
• Produto  3:  Levantamento  de  informações  e  normas  referentes  ao 

ordenamento da pesca na região Norte, além da caracterização dos fóruns 

de gestão pesqueira existentes na região Norte;
• Produto 4: Elaboração de marco lógico para a gestão da pesca na regia 

Norte, considerando uma abordagem regionalizada e os pré-requisitos para 

a efetividade da gestão pesqueira regionalizada;
• Produto 5: Relatório de acompanhamento de projetos fomentados pelo MPA 

e  relacionados  à  pesca  na  região  Norte,  considerando  sua  efetividade  e 

aplicabilidade na elaboração de políticas públicas para a região.

8. Vigência do contrato:

Início: Na data de assinatura do contrato

Término: 30 de dezembro de 2010

9. Valor do contrato: 

10. Produtos a serem apresentados:

Produto Prazo
Produto 1: Plano de trabalho 
contendo as atividades a serem 
desenvolvidas

Até 15 de maio de 
2010

Produto 2: Levantamento das 
principais pescarias existentes na 
Região Norte, considerando; as 
diferentes modalidades e petrechos 
(frotas); principais portos de 
desembarque, sazonalidade das 
pescarias, principais espécies 
capturadas

Até 05 de junho de 
2010

Produto 3: Levantamento de 
informações e normas referentes ao 
ordenamento da pesca na região 
Norte, além da caracterização dos 
fóruns de gestão pesqueira existentes 
na região Norte

Até 25 de agosto de 
2010

Produto 4: Elaboração de marco 
lógico para a gestão da pesca na 
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regia Norte, considerando uma 
abordagem regionalizada e os pré-
requisitos para a efetividade da 
gestão pesqueira regionalizada

Até 05 de outubro de 
2010

Produto 5: Relatório de 
acompanhamento de projetos 
fomentados pelo MPA e relacionados 
à pesca na região Norte, 
considerando sua efetividade e 
aplicabilidade na elaboração de 
políticas públicas para a região

Até 25 de dezembro 
de 2010
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