- Termo de Referência Apoio a estruturação de cadeias de valor da sociobiodiversidade das Terras Indígenas
Kaxuyana Tunayana, Nhamundá Mapuera e Trombetas Mapuera no âmbito da rede
Origens Brasil®
A Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam - http://ecam.org.br ) é uma Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público fundada em 2002, voltada para proteção
biocultural da Amazônia e dos povos que nela residem. Sua missão é construir com os
Povos da Floresta políticas e ações que garantam o equilíbrio socioambiental e para isso a
Ecam apoia as comunidades tradicionais e, em parceria com elas, capacita-as para que
tenham instrumentos de conservação e proteção do meio ambiente. Nesse sentido, em
2017 a ECAM aderiu à rede Origens Brasil® como instituição de apoio dos indígenas das
TI’s Kaxuyana Tunayana, Nhamundá Mapuera e Trombetas Mapuera e membro do Comitê
Territorial de Governança da Calha Norte com o intuito de apoiar a estruturação das
cadeias de valor de produtos da sociobiodiversidade manejados pelos diferentes povos
que residem nas três Terras Indígenas e de desempenhar um papel de supervisão e
monitoramento da implementação do sistema no território, junto aos demais membros.
O Origens Brasil®, por sua vez, é uma iniciativa articulada pelo IMAFLORA
(www.imflora.org) que defende caminhos para o desenvolvimento sustentável da
Amazônia a partir da valorização das atividades econômicas das populações tradicionais e
povos indígenas, suas culturas e modo de vida. Por meio de um sistema de garantia de
origem socioambiental com forte componente de tecnologia, comunicação e articulação
em rede, aproxima o produtor de empresas e do mercado consumidor, promovendo
relações comerciais com menos intermediários, mais transparentes e éticas.

1. Objetivo geral da consultoria
Contratação de pessoa jurídica para atividades de apoio à estruturação de cadeias de
valor da sociobiodiversidade das Terras Indígenas Kaxuyana Tunayana, Nhamundá
Mapuera e Trombetas Mapuera no âmbito da rede Origens Brasil®.
2. Escopo de contração

 Participação em reuniões de planejamento de atividades com Ecam, Imaflora,
Associações indígenas;
 Capacitação e apoio às comunidades nos processos de organização da produção,
gestão financeira e gestão das informações nas cadeias de óleo de copaíba,
pimenta em pó, castanha do Pará, artesanato entre outros em potencial;
envolvendo idas frequentes às Aldeias.
 Apoio e monitoramento da gestão financeira dos recursos movimentados pelos
representantes comunitários;
 Frequentes idas às aldeias e às cidades de Nhamundá/AM e Oriximiná/AM por via
fluvial
 Reportes periódicos a Ecam e ao Imaflora a respeito do andamento das atividades
de organização da produção, gestão das informações da produção e gestão
financeira dos recursos para comercialização
 Participação nas reuniões do Comitê Territorial da Calha Norte representando a
Ecam
3. PERFIL DA CONSULTORIA
O profissional (ou entidade) designado para essas atividades deve possuir
comprovada experiência com povos indígenas na Amazônia, apoio a estruturação de
cadeias produtivas, associativismo e cooperativismo e que tenha residência em
Santarém, Oriximiná/PA ou Nhamundá/AM. É desejável experiência com os povos
indígenas das TI Kaxuyana Tunayana, Nhamundá Mapuera e Trombetas Mapuera e
ensino superior completo.
4. CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
A presente contratação se dará com recursos totais de R$22.500,00 (vinte e dois mil
e quinhentos reais). Os desembolsos serão mensais, no valor de R$2.500 (dois mil e
quinhentos reais) mediante relatórios técnicos entregues mensalmente.
5. PERÍODO/VIGÊNCIA
Período estimado para vigência da contratação é de 09 (nove) meses, de janeiro a
setembro/2020.
6. DESPESAS COMPLEMENTARES

Despesas de viagens (hospedagem, alimentação e transporte) serão custeadas pela
ECAM, desde que aprovadas previamente, seguindo os procedimentos
administrativos/financeiros que incluem, mas não se restringem, a devida comprovação
mediante nota fiscal.

7. Envio e avaliação das propostas
As propostas serão recebidas até o dia 15 de dezembro de 2019 para o endereço de
e-mail ecam@ecam.org.br com o assunto “Consultoria Apoio Indígenas_Origens Brasil”.
Devem constar nome, CNPJ, currículo e local de residência do consultor(a)
designado(a). Serão aceitas propostas apenas de pessoa jurídica.
Dúvidas poderão ser solucionadas por meio dos seguintes endereços de e-mail:
meline@ecam.org.br e andressa@imaflora.org

