
 
 
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR QUILOMBOLA  EM 

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NOS BIOMAS CERRADO E CAATINGA: MARANHÃO, MINAS 

GERAIS, MATO GROSSO DO SUL, ALAGOAS, CEARÁ, PIAUÍ E SERGIPE 

 

1. CONTEXTO  

As comunidades quilombolas no Brasil sofrem com a sub-representação, invisibilidade          

e crescentes pressões sobre seus recursos naturais, impactando seu bem-estar, patrimônio           

cultural, desenvolvimento social, direitos humanos e sustentabilidade socioambiental. Um dos          

grandes desafios junto às iniciativas com as comunidades quilombolas é a falta de dados e               

informações sobre o público-alvo. Diante deste desafio, a CONAQ vem ao longo dos anos              

construindo parcerias que possibilitam minimizar esta lacuna realizando levantamento         

socioeconômico e de mapeamento dos territórios tradicionais em 06 Estados da Amazônia            

Legal1. 

A partir do resultado destas experiências a CONAQ juntamente com a Associação             

Nacional de Quilombos para Cooperação NEGRA ANASTÁCIA sentiram a necessidade de           

ampliar as informações sobre a agricultura familiar quilombola sua Organização Produtiva e            

Geração de Renda nos territórios quilombolas, atividades estas abordadas no presente Termo            

de Referência (TdR).  

O serviço descrito no presente TdR, atenderá a demanda de elaboração de um             

diagnóstico sobre a situação da agricultura familiar quilombola e os investimentos necessários            

para melhorar a produção e/ou a comercialização dos produtos dos territórios quilombolas            

nos biomas Caatinga e Cerrado contemplando 07 (sete) Estados em que se propõe esta              

atividade: Alagoas (AL), Ceará (CE), Piauí (PI) e Sergipe (SE) na Caatinga; Maranhão (MA), Minas               

Gerais (MG) e Mato Grosso do Sul (MS) no Cerrado.  

A presente proposta também ajudará a fornecer dados sobre a segurança alimentar e             

nutricional e a contribuição da agricultura quilombola para a economia e seu papel             

fundamental para a preservação da biodiversidade através de suas práticas produtivas           

sustentáveis. 

 

2. OBJETIVO  

1 Em parceria com a Equipe de Conservação da Amazônia - Ecam  



 
 
 
 

Contratar consultoria para elaborar um Diagnóstico sobre a situação da agricultura           

familiar quilombola e os investimentos necessários para melhorar a produção e/ou a            

comercialização dos produtos, de 50 (cinquenta) territórios quilombolas nos biomas Caatinga e            

Cerrado em 07 (sete) Estados: AL, CE,PI, SE (Caatinga) MA, MG e MS (Cerrado). 

 

3. ESCOPO E PERFIL PROFISSIONAL  

Contratação de 01 profissional com experiência em elaboração de diagnóstico e           

trabalhos com comunidades quilombolas, preferencialmente pessoas negras e/ou        

quilombolas.  

  

FORMAÇÃO:  

Nível Superior na área de Ciências Sociais, Ciências Humanas, Ciências Ambientais ou            

Ciências Agrárias, preferencialmente com Especialização ou Mestrado nas áreas indicadas ou           

áreas afins (não obrigatório). 

EXPERIÊNCIA: 

 Obrigatória:  

● Mínimo de 5 (cinco) anos no desenvolvimento de estudos, projetos, pesquisas com             

relação à agricultura familiar que envolvam comunidades quilombolas; 

 Poderá ser solicitado atestado de capacidade técnica;  

● Articulação com diferentes setores e diferentes públicos;  

● Sistematização de dados e informações de diferentes fontes (públicas, privadas,           

terceiro setor, etc.);  

 

Desejável:  

● Comunicação escrita e oral. 

  

4. ATIVIDADES  

● Participar de reuniões remotas e atividades de campo presenciais previamente           

agendadas;  

● Realizar o levantamento e sistematização de informações (pré-existentes e novas           

informações a serem coletadas) sobre a Agricultura Familiar Quilombola nos Estados e            

comunidades quilombolas alvo do projeto;  



 
 
 
 

● Levantar os investimentos necessários para melhorar a produção e/ou a          

comercialização dos produtos da Agricultura Familiar Quilombola nos Estados e comunidades           

quilombolas alvo do projeto; 

● Identificar instituições e outras partes interessadas relevantes para auxiliar          

desenvolvimento de uma rede com foco na agricultura familiar quilombola nos estados            

abrangidos pelo projeto.  

● Identificar os mercados atuais de comercialização da produção quilombola e indicar             

outros possíveis canais de comercialização dos produtos da agricultura familiar quilombola; 

● Levantar informações sobre boas práticas da agricultura familiar quilombola que            

apoiam na preservação da biodiversidade.  

 

5. PRODUTOS  

1- Diagnóstico em forma de relatório sobre a situação da Agricultura Familiar           

Quilombola dos 50 territórios quilombolas contendo: 

a. Informações sobre o acesso às políticas públicas voltadas para a agricultura           

familiar no âmbito nacional, estadual e municipal, tais como crédito; ATER,           

DAP, mercado institucionais, entre outro; 

b. Participação dos produtores quilombolas nos mercados formais e informais; 

c. Grau de beneficiamento e/ou industrialização de produtos da agricultura         

familiar quilombola;  

d. Identificação dos gargalos e mapeamento das necessidades de investimentos          

nos diversos elos das cadeias produtivas; 

e. Identificação de instituições e outras partes interessadas relevantes para          

auxiliar desenvolvimento de uma rede com foco na agricultura familiar          

quilombola; 

f. Identificação dos mercados atuais de comercialização da produção quilombola         

e indicar outros possíveis canais de comercialização dos produtos da          

agricultura familiar quilombola; 

g. Informações sobre boas práticas da agricultura familiar quilombola que         

apoiam na preservação da biodiversidade. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO  

Os/as candidatos devem encaminhar currículo e carta de apresentação para o           

endereço de e-mail consultoria.na2021@gmail.com no período de 24/02/2021 a 12/03/2021.          

mailto:consultoria.na2021@gmail.com


 
 
 
 
O envio incompleto dos documentos solicitados implicará na desclassificação da candidatura.           

O processo seletivo constará das seguintes etapas: a) análise de currículo e carta de              

apresentação; b) Entrevista (online).  

 

7. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO  

O contrato será efetivado por um período de 05 meses.  

 

8. HONORÁRIOS  

O valor a ser pago pela contratação é de R $12.000,00 (doze mil reais) a serem pagos                 

em três parcelas, 20% no ato da assinatura do contrato, 20% mediante apresentação de              

relatório parcial e 60% mediante entrega do produto. 

 

9. DESPESAS COMPLEMENTARES  

As despesas com internet e telefone, se necessárias, serão custeadas pela Negra            

Anastácia desde que aprovadas previamente, seguindo os procedimentos        

administrativos/financeiros e a devida comprovação mediante nota fiscal ou comprovantes de           

pagamento. 

 

10. OUTRAS CONSIDERAÇÕES  

1- É de responsabilidade da contratada a contratação de seguro de vida e saúde; 

2- Os casos omissos deste TdR serão discutidos e dirimidos pela Diretoria Executiva da             

NEGRA ANASTÁCIA. 

 

 


