
   
Termo de Referência 

  

  
Consultoria para elaboração de estudos e propostas sobre programas de 

distribuição de renda, fortalecimento do modelo e sistematização da 
experiência do programa Territórios Sustentáveis  

  
Equipe de Conservação da Amazônia- ECAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ 05.107.299/0001-00com sede à SAS, Quadra 03, Bloco C, Ed. Business Point Salas 
301 a 304, Brasília-DF, estabelece e divulga normas para a realização do Processo 
Seletivo. 

  
  

Objetivos gerais do projeto  
  
1. Fortalecer a implementação do modelo de desenvolvimento sustentável integrado 
no norte do estado do Pará, no âmbito de uma parceria público-privada com a 
Mineração Rio do Norte (MRN), prefeituras municipais e sociedade civil por meio de 
melhores estruturas de governança, monitoramento, relatórios e comunicações. 
 
2. Auxiliar na criação e implementação de modelos de governança comunitária, 
incluindo planos de desenvolvimento da comunidade e mecanismos financeiros, dentro 
do contexto das operações da MRN, construídas e alinhadas com planos  territoriais de 
vida e de gestão. 
 
3. Sistematizar as lições aprendidas, bem como fortalecer o modelo em si e auxiliar na 
sua replicação em outras regiões da Amazônia brasileira com outros parceiros do setor 
privado interessados. 
 
4. Fortalecer os vínculos entre os atores da juventude, do empreendedorismo e das 
cadeias de valor entre as comunidades quilombolas nas principais atividades 
empresariais sustentáveis. 
 
Etapas a serem executadas pela consultoria contratada 
  
1. Auxiliar na criação e implementação de modelos de governança comunitária, 
incluindo planos de desenvolvimento da comunidade e mecanismos financeiros, dentro 
do contexto das operações da MRN, construídas e alinhadas com planos territoriais de 
vida e de gestão. 



  
Atividades: 
  
(a) Estudo de cases e experiências de programas de distribuição de renda - cash transfer 

● Bolsa Família, Juruti Velho, Madeira na Área Trombetas e Moju 
● Identificar possíveis impactos ambientais do pagamento das bolsas 
● Identificar os possíveis impactos sociais indesejados 

 
Nota: os produtos acima devem ser iniciados, finalizados e entregues.  
 
(b) Elaboração do Programa de distribuição de renda 

● Proposta documentada com alternativas e critérios, análise de risco para 
definição de modelo 

Nota: esse produto deve ser iniciado e elaborado em pelo menos 50%, com entrega 
de um produto intermediário.  

 
● Oficinas e reuniões com comunidades para tomada de decisão e definição do 

modelo 
● Regimento do programa de distribuição de renda estabelecendo fluxos, critérios 

etc.   
Nota: essas atividades devem ser iniciadas e executadas em pelo menos 30%, com 
entrega de um produto intermediário ou evidência. 

 
(c) Processo de elaboração do plano de vida da AT2 

● Prever etapas de revisão e atualização do plano (gestão adaptativa) 
Nota: essa atividade deve ser apenas iniciada, com entrega de relatório no final do 
período de contrato  
  

2. Sistematizar as lições aprendidas, bem como fortalecer o modelo em si e auxiliar na 
sua replicação em outras regiões da Amazônia brasileira com outros parceiros do setor 
privado interessados. 
  
Atividades: 
  
(a) Registro, Modelização, Replicação  

● Elaboração do modelo PTS (conceitual e metodológica)  
● Registro da experiência com lições aprendidas e diretrizes  

 
Nota: essas atividades devem ser apenas iniciadas, com entrega de relatório no final 
do período de contrato. 

 
 

 
 
 



Informações adicionais: 
  

● A elaboração e submissão dos produtos seguirá o formato estabelecido entre a 
ECAM e a consultoria contratada, em português e, eventualmente, em inglês 

● A elaboração do plano de trabalho detalhado deve ser realizada em colaboração 
entre os membros da equipe do projeto e da ECAM, já com indicativos de 
objetivos e atividades para os 6 meses sub-seguintes. 

● Relatórios periódicos podem ser solicitados ao longo do projeto. 
 
  

Perfil da contratada 
  

● Executores com pelo menos 10 anos de experiências em sistematização de processos, 
publicações e pesquisa com preferência em temáticas de territórios e desenvolvimento 
local. 

● Fluência em inglês e português preferida; 
● Experiência prévia com USAID preferida; 
● Boa comunicação oral e redação. 

  
Critérios para Seleção 
  

● Avaliação de proposta técnica (plano de trabalho) e currículo do consultor (ou equipe); 
● Avaliação de proposta financeira. Os custos logísticos são por conta do contratante. 

  
Prazos 
  

● Recebimento de propostas técnica (plano de trabalho + currículo) e financeira até 21 
de setembro de 2018 através de envio ao e-mail de Juliana Vieira 
(juliana@ecam.org.br) 

● Avaliação das propostas até 25 de setembro de 2018. 
● O contrato será pelo período de 6 (seis) meses com possibilidade de renovação. 

  
 


