TERMO DE REFERÊNCIA
Consultoria em assistência técnica e extensão rural: Cacau Orgânico, Rede Sábios
Agricultores e Agricultoras e Produção de Alimentos em Sistemas Agroflorestal
Local das atividades: São Felix do Xingu-PA.
1.

Contexto

O IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – organização não
governamental “Sem Fins Lucrativos”, sediada em Piracicaba, SP, com a missão de promover
mudanças nos setores florestal e agrícola, visando a conservação e o uso sustentável dos
recursos naturais e a geração de benefícios sociais, vem por meio deste, solicitar proposta
para prestação de serviços de consultoria detalhado a seguir.
O Projeto Florestas de Valor promove a conservação na Amazônia ao fortalecer as cadeias
de produtos agroflorestais e disseminar a agroecologia. Com o incentivo ao mercado ético e
boas práticas no manejo florestal e agrícola, trabalha para gerar renda para comunidades
extrativistas e agricultores familiares. Fortalecidas, essas comunidades ajudam a manter a
floresta de pé, gerando renda, alimentos e serviços ecossistêmicos. Ao conectar
economicamente os produtores e o mercado ético, o Programa ajuda a criar novas formas
de desenvolvimento para a Amazônia.
Em São Félix do Xingu, o Projeto é desenvolvido em parceria com a Cooperativa Alternativa
Mista dos Pequenos Produtores do Alto Xingu – CAMPPAX, com a Casa Familiar Rural, a
Associação das Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas, Prefeitura Municipal e empresas.
2.

Objetivo da contratação

O presente edital prevê a contratação de consultoria qualificada, regulamentada e apta à
execução de serviços técnicos especializados com experiência em processos produtivos
orgânicos e agroecológicos e com boa articulação com diferentes meios, sobretudo os que
envolvem agricultura familiar, apoiando as atividades técnicas de campo.
3.

O escopo do trabalho


Articulação e realização de oficinas de campo com os agricultores, nas áreas de
gestão de sitio, sistemas agroflorestais com foco em diversidade de frutas e anuais e,
cacau orgânico em sistemas agroflorestais simplificados.





4.

Validações técnicas e acompanhamento aos agricultores e agricultoras identificados
e indicados por todos os parceiros e colaboradores do programa como “Sábios
agricultores e agricultoras”, e assim fomentar junto às oficinas seus protagonismos.
Levantamento de dados agrícolas nas propriedades dos membros da Associação de
Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas (AMPPF), bem como apoio às atividades da
Associação ligadas à comercialização em mercados institucionais (PNAE).
Realização de oficinas práticas de tecnologias para a melhoria da produção orgânica
para o cacau como também para outras produções como da AMPPF (referentes a
manejos de solo, das arvores e da pós colheita).
Produtos esperados











5.

Mapeamento estruturado da Rede de Sábias Agricultoras e Sábios Agricultores;
Alimentação de dados referentes à Rede Sábios Agricultores e Agricultoras
(produtores e alunos referências, localidade e áreas de protagonismo em planilha
excel padronizada;
Relatórios das oficinas e ações onde o protagonismo de algum produtor da Rede de
Sabias Agricultoras e Sábios Agricultores fora destacado;
Calendário de produção (5 anos) das 16 diferentes áreas novas de SAF da AMPPF;
Planilha com dados atuais de produção e perspectiva futura de 5 anos para produção
de hortícolas e frutíferas da AMPPF;
Coleta de dados de produção e manejo, relatórios de resultados das oficinas de
melhoria de produção para o cacau orgânico e outros sistemas produtivos;
Realização junto a equipe local de ao menos 2 eventos no Município relacionados aos
projetos e agroecologia;
Identificar uma experiência da metodologia “Campesino a Campesino” e organizar
um intercambio;
Realização de uma oficina por semana a respeito dos temas tratados com a equipe
local e, com foco em transição orgânica e agroecológica dos diferentes beneficiários
do projeto (cacau, gado, saf biodiverso).
Perfil da Consultoria

O consultor destacado para a realização dos serviços deve apresentar:




Identidade e alinhamento com a missão e valores do IMAFLORA;
Ensino técnico médio ou superior completo na área agrícola ou florestal (ou
similares)
Experiência comprovada em ATER












6.

Experiência em produção orgânica e transição agroecológica;
Experiência de trabalho com agricultores familiares;
Experiência na preparação de relatórios;
Experiência em trabalhar com comunidades (homens, mulheres e jovens) e domínio
de ferramentas e dinâmicas para trabalhos em grupo utilizadas em reuniões e demais
atividades em comunidades;
Experiência em coleta, análise e síntese de dados;
Capacidade de criar metodologias;
Habilidade para se comunicar com agricultores;
Facilidade de adaptação para conviver em área rural (viagens e permanência por
alguns períodos nas comunidades);
Habilidade para trabalhar em equipe (equipe técnica e demais parceiros);
Carteira de habilitação A e B;
Conhecimento em pacote Office
Condições para contratação






7.

Contrato de prestação de serviço através de pessoa jurídica com CNAE compatível
com os serviços prestados. MEI não se enquadra;
Disponibilidade para desenvolvimento das atividades durante um período de 6 (seis)
meses previsto para início em Setembro/2019;
Disponibilidade para viagens programadas a diferentes regiões;
O cronograma para entrega dos produtos será elaborado com base no Plano de
Trabalho a ser desenvolvido após a contratação;
Apresentação do currículo do profissional destacado para a prestação dos serviços
Envio da proposta

As propostas para execução das atividades deverão conter:



Proposta orçamentária total, considerando o escopo e a duração dos serviços;
Carta de intenção justificando interesse e capacidades para a execução dos serviços;

E-mail para envio das propostas: selecaoservicos@imaflora.org
Título do e-mail: Consultoria em assistência técnica e extensão rural: Cacau Orgânico, Rede
Sábios Agricultores e Agricultoras e Produção de Alimentos em Sistemas Agroflorestal
Prazo máximo de recebimento: 31/08/2019

