OPORTUNIDADE Nº 041/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA
O PROJETO CUNHÃ-ETA
Título da vaga: Consultoria Técnica – Projeto “CUNHÃ-ETA – Mulheres Indígenas disseminando os
saberes tradicionais como alternativa de mitigação e adaptação às mudanças climáticas”
Departamento: Agenda Indígena (AGIND) - Programa de Soluções Inovadoras
(PSI)
Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa jurídica ou pessoa
física Período de inscrição: 02 a 09 de junho de 2020
1. Antecedentes
Nos últimos anos, as mulheres indígenas da Amazônia enfrentaram vários desafios em suas
organizações e comunidades. O retrocesso dos direitos indígenas já conquistados foram os motivos
que incentivaram as mulheres indígenas do estado do Amazonas a organizar e tomar para si o desejo
de fortalecer e unir forças para lutar por uma vida plena e o bem viver dos povos indígenas. Em
dezembro de 2017, em Manaus, com a participação de 40 mulheres indígenas de diversas
organizações do Amazonas, e com o apoio da União de Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira
(UMIAB) e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), foi criada a
Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas (MAKIRA-ËTA).
Nesse sentido, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em parceria com a MAKIRA-ËTA, está
executando o projeto “CUNHÃ ETA – Mulheres Indígenas disseminando os saberes tradicionais como
alternativa de mitigação e adaptação às mudanças climáticas”, que visa promover a conservação dos
recursos naturais, a produção de alimentos e a geração de renda através de implementação de
atividades produtivas sustentáveis para recuperação de áreas degradadas em comunidades
indígenas do estado do Amazonas. Adicionalmente, os objetivos específicos do projeto são:
● Implementar e fortalecer os sistemas agrícolas tradicionais (agrossilvicultura) em áreas
degradadas e/ou abandonadas em comunidades indígenas do estado do Amazonas;
● Implementar viveiros florestais e áreas de coleta de sementes em comunidades indígenas do
Estado do Amazonas, treinando mulheres e jovens indígenas como coletores de sementes e
produtores de mudas;
● Quantificar a biomassa e o carbono armazenados nos sistemas implantados de
agrossilvicultura;
● Aumentar a conscientização das comunidades sobre a importância do conhecimento
tradicional, conservação, soberania alimentar e manutenção dos recursos naturais.
O projeto é apoiado pelo Edital do Programa Liderando do Sul (LFS em Inglês) gerido pelo
Fundo AYNI, braço filantrópico do Fórum Internacional de Mulheres Indígenas (FIMI), e financiado
pelo Ministério de Relações Exteriores da Holanda. O FIMI procura co-investir em projetos liderados
por grupos, redes e organizações de mulheres Indígenas na Ásia, África, América Latina e no Pacífico
e os temas abordados pelos projetos apoiados são: Incidência Política; Fortalecimento institucional;
Terra, território e recursos; Mitigação e adaptação às mudanças climáticas e acesso aos serviços
públicos.
Para a implementação do projeto, resgatar e valorizar as práticas culturais indígenas
relacionados aos sistemas agrícolas ancestrais, bem como esses povos vem hoje de reinventando e
buscando alternativas de adaptação e mitigação às mudanças ambientais é primordial. A participação
ativa, principalmente das mulheres indígenas que também produzem e reproduzem esses saberes
junto às crianças e jovens é primordial no processo de execução do projeto, desde o diagnóstico,
definição dos roçados e capoeiras, escolhas das espécies frutíferas, florestais e medicinais para
plantação e enriquecimento dos roçados. É importante que nesse contexto de adaptação e mitigação
ambiental, encontremos soluções viáveis e sustentáveis para agricultura familiar indígena que nos
permitam perceber que existem diferentes graus de inserção dos agricultores no processo de
transição dos sistemas agrícolas tradicionais ou sistemas agroecológicos, o que exige alternativas
diferentes para cada situação, estimulando a troca de conhecimentos e uma posição diferenciada de

quem acompanha esses processos ou elabora políticas públicas.
Com vistas a subsidiar a implementação do projeto no nível técnico, este Termo de
Referência é lançado.

2. Objetivo da consultoria
O objetivo desta consultoria (pessoa física ou jurídica) é apoiar as atividades técnicas de
implementação do projeto “CUNHÃ ETA – Mulheres Indígenas disseminando os saberes tradicionais
como alternativa de mitigação e adaptação às mudanças climáticas” dentro dos territórios
mapeados e escolhidos para o desenvolvimento das atividades.
3. Escopo da consultoria
O projeto será implementado em três comunidades tradicionais e indígenas, localizadas em
três municípios (Manaus, Barcelos e Tefé) e tem a seguinte disposição de atividades e produtos
esperados por atividade.
N.

ATIVIDADES

01

Apoio ao planejamento e condução de oficinas de "Conhecimentos
tradicionais e Sistema Agrícolas Tradicionais (SAT)* como
mecanismo de mitigação da mudança climática" (03 oficinas

participativas sobre técnicas de manejo dos SATs, 03
treinamentos sobre coleta e manejo de sementes de frutíferas e
01 oficina de troca de experiências e lições aprendidas, ao final
do projeto)

PRODUTOS ESPERADOS
1. Resumo executivo sobre o
processo de organização,
realização, avaliação e
encaminhamentos das três
atividades (oficinas,
treinamentos e seminário)

02

Planejamento e implementação de manutenção e melhorias em
03 viveiros in situ** (em 03 comunidades atendidas pelo projeto
e mapeamento de árvores frutíferas e florestais nas mesmas
comunidades)

2. Cartilha sobre a
manutenção e melhorias
de viveiros in situ em
comunidades indígenas na
Amazônia, baseado na
experiência do projeto

03

Planejamento e apoio no enriquecimento/manejo de 15 hectares
de Sistemas Agrícolas Tradicionais (SATs) (em 3 comunidades
atendidas pelo projeto)

3. Cartilha com síntese dos
aprendizados sobre
Sistemas Agrícolas
Tradicionais, sabores e
conhecimentos indígenas

04

Elaboração e aplicação de questionários de linha de base junto ao
público do projeto para analisar a saúde dos Povos Indígenas (em
3 comunidades atendidas pelo projeto)

05

Realização de Inventário e Análise comparativa do carbono em
áreas degradadas e áreas de SATs (em 3 comunidades atendidas
pelo projeto)

4. Diagnóstico sobre a saúde
dos Povos Indígenas nas
comunidades do projeto
5. Proposta técnica para
método de inventário de
carbono em quintais
agroflorestais
6. Relatório de resultados de
análise do inventário de
carbono

* Sistemas Agrícolas Tradicionais (SAT): podem ser definidos como um conjunto de saberes, mitos,
formas de organização social, práticas, produtos, técnicas/artefatos e outras manifestações que
compõem sistemas culturais manejados por povos e comunidades tradicionais.
** Viveiro in situ: são pomares de espécies frutíferas e matrizes para coleta de sementes ou material
para propagação vegetativa.

4. Remuneração e cronograma de trabalho
Serão negociados diretamente entre o contratante e o(a) contratado(a).

5. Período de vigência de contrato
5 meses, a partir da assinatura do contrato.
6. Propriedade
Todos documentos produzidos pelo(a) contratado(a), fruto deste Termo de Referência,
inclusive originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do
contrato e pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo consultor(a) para outros fins após
autorização do Contratante.
7. Deslocamento e hospedagem
Os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem no campo serão arcados pela FAS.
8. Considerações finais
O(A) Contratado(a) será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários,
sociais e trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem a
contratação.
Não será proporcionado ao(à) Contratado(a), seguro social (INSS), por acidentes de trabalho,
de saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por enfermidade ou
qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato.
Será vedado ao(à) Contratado(a) ceder quaisquer informações e/ou documentos objetos
deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante.
O(A) Contratado(a) deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de
acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética.
9. Envio de propostas
● Para se candidatar à consultoria, encaminhar proposta de orçamento para o correio eletrônico
rh@fas-amazonas.org;
● As propostas deverão ser enviadas até a data de 09 de junho de 2020;
● A proposta deverá contemplar: metodologia de execução, orçamento detalhado para a
realização das atividades do item 3 (escopo da consultoria) considerando impostos e encargos
necessários;
● O envio de portfólio de produtos e projetos desenvolvidos é mandatório e pode desclassificar
propostas sem este envio;
● No título da mensagem de e-mail deve constar: “Seleção: Consultoria técnica - projeto CunhãEta”;
● O retorno será dado somente para consultores cujas propostas foram selecionadas para o
processo seletivo e o início previsto da consultoria é junho de 2020.

