REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO
SOBRE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NA AMAZÔNIA LEGAL

1. CONTEXTO

Os saberes e fazeres ancestrais utilizados ainda pelas Comunidades Quilombolas,
historicamente vêm cumprindo um papel importante na proteção dos recursos naturais e da
biodiversidade existentes nesses territórios. Reconhecida esta importância pelo Governo
Federal através da Lei da Biodiversidade em seu Art. 1º... II - ao conhecimento tradicional
associado ao patrimônio genético, relevante à conservação da diversidade biológica, à
integridade do patrimônio genético do País e à utilização de seus componentes, assim como o
Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP (Decreto nº 5.758, de 13 de abril de
2006), o qual inclui as terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos no
conceito de áreas protegidas brasileiras.
Tornou-se, portanto, mais evidente que os quilombolas desenvolvem um profundo
conhecimento dos processos naturais de práticas de manejo na utilização dos recursos naturais
entre eles e das florestas. Embora estas populações materializam um modo de vida
tradicionalmente mais harmonioso com o ambiente, vêm sendo persistentemente desprezadas
e afastadas de qualquer contribuição que possam oferecer à elaboração das políticas públicas,
sendo as primeiras a serem atingidas pela destruição do ambiente e as últimas a se
beneficiarem das políticas de conservação ambiental.
Outro aspecto importante é a não mensuração das áreas protegidas nos territórios
quilombolas, ao contrário dos indígenas que têm estas informações sistematizadas.
Para equalizar esta ausência de informação que a CONAQ juntamente com a
Associação Nacional de Quilombos para Cooperação NEGRA ANASTÁCIA se propõe a fazer um
levantamento das áreas protegidas nos territórios quilombolas na Amazônia legal e como se dá
esta proteção pelos quilombolas.
O serviço descrito no presente Termo de Referência (TdR), atenderá a demanda de
elaboração de um diagnóstico sobre a preservação ambiental nos territórios quilombolas,
quantificando as áreas protegidas e a forma de proteção de tais áreas pelos quilombolas.

2. OBJETIVO

Contratar consultoria para elaborar um Diagnóstico sobre Preservação Ambiental nos
territórios quilombolas da Amazônia legal: Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão, Rondônia e
Tocantins.

3. ESCOPO E PERFIL PROFISSIONAL
Contratação de 01 profissional com experiência em elaboração de diagnóstico e
trabalhos com comunidades quilombolas, preferencialmente negra e/ou quilombola.
FORMAÇÃO:
Nível Superior na área de Ciências Sociais, Ciências Humanas, Ciências Ambientais,
preferencialmente com Especialização ou Mestrado nas áreas indicadas ou áreas afins (não
obrigatório).
EXPERIÊNCIA:
Obrigatória:
● Mínimo de 05 (cinco) anos no desenvolvimento de estudos, projetos, pesquisas 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 quando necessária, observando as medidas de segurança sanitária;
● Realizar o levantamento e sistematização de informações (pré-existentes e novas
informações a serem coletadas) sobre a Preservação Ambiental nos territórios quilombolas nos
Estados alvo do projeto;

5. PRODUTOS
1- Diagnóstico em forma de relatório sobre Preservação Ambiental nos Territórios
Quilombola dos Estados alvo do projeto, observando:

a.

preservação física do território, baseada na conservação ambiental e seu uso
sustentável (forma de proteção pelos quilombolas);

b. mapeamento das áreas protegidas;
c. tamanho das áreas protegidas ;
d. instrumento de gestão (manejo, plano de uso, protocolos, entre outros) se
houver.

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 13/03/2021.
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 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.

