
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 

PARA AÇÕES DO PROJETO QUILOMBO SOLIDÁRIO: RENDA E 

PRODUÇÃO JUNTO ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO AMAPÁ E 

RONDÔNIA 

 

1. CONTEXTO  

 

No período de novembro de 2020 a maio de 2022, a Equipe de Conservação da 

Amazônia (Ecam), Instituto Clima e Sociedade (iCS), Coordenação de Articulação 

Estadual das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Amapá (CONAQ-AP) e 

comunidades quilombolas de Rondônia realizaram o Projeto Quilombo Solidário: Renda 

e Produção que teve por objetivo apoiar as comunidades quilombolas no Amapá e em 

Rondônia nas ações voltadas à agricultura familiar, estimulando a geração de renda e 

segurança alimentar. 

No período mencionado foram realizados diagnósticos sobre as ações de 

produtividades das comunidades quilombolas do Amapá (Diagnóstico – Ações de 

produtividade nas comunidades Quilombolas do Amapá) e de Rondônia (Diagnóstico – 

Ações De Produtividade Nas Comunidades Quilombolas De Rondônia) e também 

realizados planejamentos estratégicos e mapeamentos institucionais visando a 

criação/fortalecimento de uma rede de apoio à Agricultura Familiar Quilombola no 

Amapá (Agricultura Familiar Quilombola No Amapá: Matriz De Interpretação Analítica 

E Mapeamento Institucional) e em Rondônia (Agricultura Familiar Quilombola Em 

Rondônia: Matriz De Interpretação Analítica E Mapeamento Institucional) e também a 

realização de oficinas sobre manejo florestal e uso de biofertilizantes. O projeto também 

apoiou as comunidades quilombolas nas ações de segurança alimentar por meio da doação 

de cestas básicas para as comunidades no período da pandemia da COVID-19. 

Nesta nova etapa do projeto do período de junho de 2022 à novembro de 2023, a 

iniciativa seguirá no apoio às comunidades quilombolas do Amapá e Rondônia na geração 

de renda e segurança alimentar, por meio do fortalecimento da AFQ. 

No Amapá, o projeto visa fortalecer as ações das comunidades com a formalização 

de uma cooperativa quilombola e com a realização de feiras quilombolas, apoiando no 

escoamento e comercialização da produção. Em Rondônia, a iniciativa atuará no 

http://ecam.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Diagn%C3%B3stico-A%C3%A7%C3%B5es-de-Produtividade-nas-Comunidades-Quilombolas-do-Amap%C3%A1.pdf
http://ecam.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Diagn%C3%B3stico-A%C3%A7%C3%B5es-de-Produtividade-nas-Comunidades-Quilombolas-do-Amap%C3%A1.pdf
http://ecam.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Diagn%C3%B3stico-A%C3%A7%C3%B5es-de-produtividade-nas-comunidades-Quilombolas-de-Rond%C3%B4nia.pdf
http://ecam.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Diagn%C3%B3stico-A%C3%A7%C3%B5es-de-produtividade-nas-comunidades-Quilombolas-de-Rond%C3%B4nia.pdf
http://ecam.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Agricultura-Familiar-Quilombola-no-Amap%C3%A1_Matriz-de-interpreta%C3%A7%C3%A3o-Anal%C3%ADtica-e-mapeamento-institucional.pdf
http://ecam.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Agricultura-Familiar-Quilombola-no-Amap%C3%A1_Matriz-de-interpreta%C3%A7%C3%A3o-Anal%C3%ADtica-e-mapeamento-institucional.pdf
http://ecam.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Agricultura-Familiar-Quilombola-em-Rond%C3%B4nia_Matriz-de-interpreta%C3%A7%C3%A3o-Anal%C3%ADtica-e-mapeamento-Institucional.pdf
http://ecam.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Agricultura-Familiar-Quilombola-em-Rond%C3%B4nia_Matriz-de-interpreta%C3%A7%C3%A3o-Anal%C3%ADtica-e-mapeamento-Institucional.pdf


 

 

fortalecimento do diálogo das comunidades com as organizações que podem apoiar a 

AFQ, visando uma aproximação das instituições do estado com a pauta quilombola. 

Também serão realizadas, em ambos estados, capacitações em agroecologia para 

as comunidades e instituições de ATER, com o objetivo de disseminar formas 

sustentáveis para o fortalecimento do sistema produtivo das comunidades. 

Fortalecer a produção da AFQ é um dos mecanismos para reivindicar maior 

incidência das políticas para as comunidades quilombolas, impactando diretamente no 

fortalecimento da produção de alimentos saudáveis e acessíveis para as comunidades, 

melhorando as condições de segurança alimentar das comunidades envolvidas no projeto 

por meio do incentivo à produção agroecológica 

No âmbito da execução do projeto será fundamental contar com a expertise de 

profissional com experiência na temática da agricultura familiar e os temas que a 

envolvem, tais como: cooperativismo, capacitações em agroecologia, articulação   

interinstitucional e fortalecimento do sistema produtivo, serviços descritos no presente 

TdR. 

 

2. ESCOPO DE ATUAÇÃO E PERFIL PROFISSIONAL 

Contratação de profissional para apoiar nas atividades de fortalecimento da 

geração de renda e a segurança alimentar nas comunidades quilombolas do Amapá e 

Rondônia. 

 

a. Objetivo: Assessoria técnica para apoiar nas atividades de formalização de 

cooperativa, capacitações agroecológicas e articulação interinstitucional, visando 

o fortalecimento da geração de renda e a segurança alimentar nas comunidades 

quilombolas do Amapá e Rondônia. 

 

b. Requisitos: 

i. Experiência em projetos com povos e comunidades tradicionais; 

ii.  Experiência no desenvolvimento de estudos e projetos voltados ao fortalecimento da 

agricultura familiar; 

iii.  Experiência em Cooperativismo; 

iv.  Experiência de articulação com diferentes setores e públicos; 

v.  Experiência com capacitações agroflorestais; 

vi. Disponibilidade para atividades de campo. 



 

 

 

a. Atribuições/ Atividades: 

 . Participar de reuniões remotas e ou/presenciais, previamente agendadas; 

i. Realização de três oficinas setoriais sobre Cooperativismo Quilombola no Amapá com 

a criação de um comitê específico para apoiar na construção da cooperativa; 

ii. Duas capacitações para o comitê em temas específicos sobre cooperativismo (ex.: 

estrutura de gestão, princípios do cooperativismo, estatuto, etc.); 

iii. Apoiar na construção da minuta de estatuto da Cooperativa Quilombola do Amapá; 

iv. Apoiar no planejamento junto às comunidades quilombolas sobre temas como: 

instrumentos, formato e mobilização de contato com as organizações mapeadas no 

diagnóstico, bem como participar de algumas reuniões com as instituições; 

v. Realizar uma oficina sobre cooperativismo e associativismo em Rondônia; 

vi. Planejar e realizar cursos a serem oferecidos no Programa de Capacitação em 

Agroecologia no Amapá e em Rondônia. 

 

d. Produtos:  

Produtos Prazo 

1. Relatório das três oficinas setoriais sobre Cooperativismo 

Quilombola no Amapá  

Dezembro 

2022 

2. Relatório das duas capacitações realizadas para o comitê em temas 

específicos sobre cooperativismo (uma presencial e outra remota). 

Abril 2023 

3. Relatório sobre a construção e validação da minuta de estatuto da 

Cooperativa Quilombola do Amapá  

Agosto 2023 

4. Relatório sobre o planejamento realizado junto às comunidades 

quilombolas de Rondônia envolvendo temas como: instrumentos, 

formato e mobilização de contato com as organizações mapeadas no 

diagnóstico. 

Fevereiro 

2023 

5. Relatório da capacitação em Agroecologia - Amapá Janeiro 2023 

6. Relatório da capacitação em Agroecologia - Rondônia 

 

Dezembro 

2022 

7. Relatório do monitoramento da aplicabilidade do conhecimento 

adquirido nas capacitações  

Julho de 2023 

 

3. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO 



 

 

16 (dezesseis) meses, com possibilidade de renovação conforme andamento da 

agenda de trabalho. 

 

4. HONORÁRIOS 

O valor da contratação será estabelecido entre as partes. 

 

5. DESPESAS COMPLEMENTARES 

Despesas de viagens (hospedagem, alimentação e transporte), se necessárias, 

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. 

 

6. OUTRAS CONSIDERAÇÕES. 

É de responsabilidade da contratada a contratação de seguro de vida e saúde. 

 


