TERMO DE REFERÊNCIA PARA ESTRUTURAÇÃO DA
SECRETARIA EXECUTIVA DA ESTRATÉGIA: PRODUZIR,
CONSERVAR E INCLUIR

Estruturação da Secretaria Executiva e
da Estratégia PCI
Planejamento da Estratégia: Produzir, conservar e Incluir até 2030
Apresentação de uma proposta de oficinas participativas para elaboração do
planejamento; coordenação das oficinas; sistematização dos trabalhos com indicação de
melhorias e eventuais correções ou complementações. (Este trabalho deverá envolver a
inclusão de metas para as populações indígenas e comunidades tradicionais, Unidades
de conservação e sua articulação com o Sistema estadual de REDD+). Priorização de
atividades que possam apresentar melhor desempenho nos próximos três anos e
estabelecimento das formas de implementação e financiamento.
Desenho da plataforma de acompanhamento e monitoramento das metas
Deverá ser proposta uma plataforma a ser disponibilizada na Internet que contemple as
atividades e metas previstas no planejamento da Estratégia PCI, envolvendo a definição
de indicadores de fácil compreensão pela população em geral. Os resultados deverão
ser expressos de forma espacializada no território, demonstrando o quantitativo
alcançado de cada meta específica, bem como quanto representa em termos de
redução de emissões de carbono.

Estruturação da Secretaria Executiva e
da Estratégia PCI
Construção de uma página na Internet da Estratégia: Produzir, Conservar e Incluir
A página da Internet da Estratégia PCI deverá conter: sua estrutura de governança;
Plataforma de acompanhamento do planejamento; documentos produzidos pelo
Comitê Estadual da Estratégia: Produzir, Conservar e Incluir (regimento interno, atas de
reuniões, relatório da secretaria executiva, grupos de trabalho, etc); relação dos
parceiros e o desenvolvimento de suas atividades; publicações; divulgação e resultado
de eventos; recursos captados por meio de projetos e sua execução; lista de parceiros e
doadores, dentre outros.
Definição das características e funcionamento de uma Instituição com capital
público e privado para captação de recursos financeiros
Esta instituição deverá possibilitar o estabelecimento de parceria entre um ou mais
entes privados e o Governo de Mato Grosso para possibilitar a captação de recursos
financeiros para a implementação da Estratégia PCI, por meio de duas formas: seja pela
captação de recursos via projeto de doação ou comercialização de ativos ambientais.
Deverá ser apresentada as características jurídicas da instituição, a estrutura de tomada
de decisão, a forma legal de estabelecimento de parcerias, bem como o detalhamento
dos diferentes tipos de transações comerciais a serem executadas, com observância da
legislação que rege a administração pública.

Estruturação da Secretaria Executiva e
da Estratégia PCI
Estruturação do Sistema de Governança da Estratégia: Produzir, Conservar e
Incluir
Deverão ser demonstradas as estruturas e sua integração, para a definição do Sistema
de Governança da Estratégia PCI. É desejável que a inter-relação entre as estruturas
sejam apresentadas de forma detalhada, indicando possível ordem hierárquica e de
precedência entre as diferentes estruturas, bem como o relacionamento com os
membros, parceiros, doadores, financiadores e público em geral.
Modelos de negócios para cadeias produtivas do Estado de Mato Grosso
Deverão ser apresentados 8 (oito) modelos de negócio, sendo 4 para o Eixo Produzir e 4
para o Eixo Incluir. Os modelos de negócio a serem apresentados devem ser elaborados
tomando por base, as metas do Eixo Produzir. Assim os 4 modelos deverão envolver os
seguintes temas: agricultura de grãos, pecuária, manejo florestal e reflorestamento. Os
modelos de negócio a serem elaborados para o Eixo Incluir, deverão envolver os
seguintes temas: recomposição de reserva legal com Sistemas Agroflorestais – SAFs;
extrativismo de produtos da sociobiodiversidade; dois tipos de arranjos produtivos
envolvendo diferentes tipos de produção vegetal e animal.
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