
 
 

OPORTUNIDADE Nº 085/2020:  

TERMO DE REFERÊNCIA (TdR) PARA CONSULTORIA TÉCNICA 

 

Título da vaga: Facilitador/a do Hub de Economia Verde e Bioeconomia da 
Amazônia 

Contatos: FAS, GEC Global hub, SDSN-Amazônia 

Objetivo Principal: Desenvolver e coordenar as atividades do Hub de Economia Verde 
e Bioeconomia da Amazônia, uma iniciativa conjunta entre a FAS e 
a GEC. 

 

 

Perfil de organizações: 

 

● Green Economy Coalition (GEC): A Coalizão da Economia Verde (GEC) é uma das 
maiores alianças multissetoriais de organizações que promovem que busca 
promover ações para acelerar a transição para uma economia verde e justa. Seu 
objetivo é uma economia verde que beneficie primeiro as pessoas, especialmente 
os mais pobres, e respeite os limites ecológicos e a  diversificada. Tem uma rede 
crescente de membros (mais de 50 organizações, atualmente), que está 
enfrentando alguns dos maiores desafios da atualidade: extrema pobreza, 
mudanças climáticas, perda de biodiversidade, aumento da desigualdade e baixa 
governança. 

● Fundação Amazonas Sustentável (FAS):  Criada em 2008, a Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS) é uma organização brasileira que se dedica a conservar a 
Amazônia por meio da melhoria da qualidade de vida de comunidades tradicionais 
e indígenas. Há mais de 12 anos, a FAS trabalha em 581 comunidades remotas, 
beneficiando 39.420 pessoas (9.610 famílias) e conservando 10,9 milhões de 
hectares. Ao longo dos anos, a Fundação investiu mais de US$ 85 milhões em 
inclusão social, capacitação de base, educação, cadeias produtivas sustentáveis, 
pesquisa e desenvolvimento, empreendedorismo inclusivo, conectividade digital e 
cuidados básicos de saúde. A FAS tem quatro programas principais: Floresta em 
Pé; Educação, Saúde e Cidadania; Soluções Inovadoras; Gestão e Transparência. 

 

Contexto geral:  

 

O novo Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia, com sede em Manaus, 
funcionará como uma joint venture entre a FAS e GEC, supervisionando as atividades em 
nível nacional, estadual, regional e local, que catalisarão uma mudança radical em como as 
economias amazônicas são incentivadas e geridas.  FAS e GEC - que têm estado no centro 
do progresso em economias verdes inclusivas, respectivamente na Amazônia e 
internacionalmente - juntas buscam por criar uma plataforma de convocação para 
estimular mudanças efetivas, atuando localmente, mas de alcance global, no território 
amazônico. O/A facilitador/a do hub dividirá seu tempo igualmente entre apoiar a FAS no 
desenvolvimento de áreas de ação de economia verde e bioeconomia amazônica, e em 

https://www.greeneconomycoalition.org/the-coalition
https://fas-amazonas.org/
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segundo lugar, a desenvolver um programa de longo prazo, financiamento e equipe para o 
hub.  O/A facilitador reportará ao Superintendente Geral da FAS e ao Facilitador Global da 
GEC, e  trabalhará em estreita colaboração com a equipe global de hubs da GEC e outros 
líderes.   

 

Principais deveres e responsabilidades: 

 

1. Apoiar a FAS no desenvolvimento e ação de oportunidades de economia verde e 
bioeconomia amazônica. 

● Ajudar a identificar questões prioritárias e oportunidades estratégicas 
relacionadas a políticas de economia verde e bioeconomia em nível 
estadual, nacional e internacional  

● Desenvolver políticas mais claras e posições de advocacy (em conjunto 
com o Hub Global da GEC) 

● Representar o Hub  em fóruns e discussões pertinentes e relacionadas  

○ Fortalecer relacionamentos de rede 

2. Desenvolver o Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia através de 
planejamento, busca ativa por financiamento e estabelecimento de equipe 

● Liderar a criação da estratégia do Hub e desenvolver projetos colaborativos 

o Desenvolver uma compreensão profunda das missões FAS e GEC e 
explorar oportunidades para cumprir objetivos mútuos, através do hub 

o Conduzir pesquisas participativas e debates com as principais partes 
interessadas para identificar questões em torno de como e quais 
atores agirão  

o Revisar e acompanhar políticas estaduais e nacionais e principais 
pesquisas relacionadas às questões de economia verde e bioeconomia 
amazônica 

o Elaborar um mapa de partes interessadas e atores do território que 
lidam e trabalham com as temáticas 

● Gerenciar e aprofundar as relações entre FAS e GEC 

o Familiarize-se com a equipe do Hub Global  e de outros Hubs 
relevantes e atividades desenvolvidas, potencialmente através de 
viagem para Londres (base da GEC) para trabalhar com a equipe e, 
assim, tornar-se capaz de representar fielmente a GEC como um todo 

o Garantir um bom entendimento entre a FAS e a GEC e suas respectivas 
missões, atividades e formas de trabalho comuns 

o Elaborar e contribuir e facilitar produtos de comunicação 
compartilhados (entre as duas organizações) 

o Fornecer atualizações da FAS para públicos globais através de veículos 
de comunicação  

o Participar de calls junto à equipe de comunicação, quando for 
necessário 

o Elaborar textos para pelo menos 2 matérias de blog para públicos 
globais sobre oportunidades e realidade da economia verde e 
bioeconomia amazônica 
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● Desenvolver uma proposta de captação de recursos e estratégia para o Hub 
Amazônia, para garantir financiamento e implementação 

o Identificar as necessidades de financiamento do da estratégia - visando 
£ 1 milhão por ano 

o Trabalhar em conjunto com o Hub Global e a FAS para captação de 
recursos financeiros  

● Gerenciar o desenvolvimento do Hub de Economia Verde e Bioeconomia da 
Amazônia  

o Alcançado o sucesso na captação de recursos financeiros, se fará 
necessário o recrutamento e desenvolvimento de uma equipe de alto 
desempenho, garantindo que as funções e responsabilidades sejam 
claras e o desempenho atingido  

 

Qualificações:  

 

Profissional graduado, pós-graduação será um diferencial. 

● Experiência de trabalho com a temática (o/a candidato/a ideal teria a seguinte 
experiência): 5-10 anos de experiência progressivamente responsável em 
estratégia e consultoria em biodiversidade, gestão de economia verde e projetos 
de bioeconomia na/da Amazônia.  

● Excelente conhecimento de economia verde, bioeconomia amazônica, 
desenvolvimento sustentável e investimentos de impacto verde. 

● Familiaridade com as dinâmicas e realidades dos contextos da economia florestal 
(Amazônica), inclusive em (pequenos) negócios. 

● Algum histórico de trabalho com processos de políticas para economia verde. 

● Fortes habilidades analíticas, experiência em modelagem financeira e capacidade 
de abordar tarefas de maneira altamente organizada, lógica e diligente. 

● Experiência no desenvolvimento de programas e projetos internacionais. 

● Excelentes habilidades verbais e escritas em inglês e português nativo para ser um 
comunicador eficaz entre diversas agendas internas e externas. O espanhol é um 
diferencial.  

● Forte rede corporativa e comercial e capacidade de geração de valor por meio 
dela. 

● Habilidade em abordagens participativas e facilitação de processos. 

● Habilidade em convocar e organizar reuniões e eventos (sejam online ou 
presenciais). 

● Experiência em captação de recursos para programas e projetos. 

● Liderança de equipe (assumindo que o/a titular do cargo se tornará o/a 
facilitador/a do hub na região amazônica). 

● Capacidade de trabalhar em equipe (presencial e virtual). 

● Disponibilidade para eventuais viagens à trabalho. 
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Local de atuação: 

Manaus/Amazonas/Brasil, na sede da FAS (iniciando em caráter remoto, por conta da 
pandemia).  

 

Procedimentos de inscrição: 

Inscrições até 31 de agosto de 2020, por meio de nosso formulário de inscrição online 
(clique aqui), que deve conter: 

● Uma carta de apresentação explicando por que você é a pessoa certa para essa 
função. Conte-nos também sobre sua experiência de trabalho com economia 
inclusiva e bioeconomia amazônica. 

● Currículo. 

● Pretensão salarial. 

 

As inscrições serão analisadas assim que forem recebidas. 

 

 

Data de início:  

Setembro de 2020. Trata-se de uma oportunidade de consultoria de dois anos com 
grande possibilidade de prorrogação dependendo do financiamento do projeto e do 
desempenho do/a profissional. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe12xcsRRMnRqzPYodNH5pO_YkWMMWORFEGOnbpJauZx9J0g/viewform

