
 

 

 

Termo de Referência 

 

Termo de Referência para a contratação de consultoria para a elaboração da Avaliação 

Externa do Projeto Quebradeiras de Coco Babaçu em Defesa do Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

  

 

Objeto: Contratação de uma consultoria para a realização da Avaliação Externa do Projeto 

Quebradeiras de Coco Babaçu em Defesa do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais. 

 

Contexto do Projeto:  

O Projeto “Quebradeiras de Coco Babaçu em Defesa do Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais”, apoiado pela União Europeia, tendo a ActionAid como 

co-requerente tem suas ações realizadas nos 04 estados de atuação do MIQCB, sendo eles 

Pará, Piauí, Tocantins e Maranhão, pelo prazo de três anos, no valor de 600 mil euros. 

O projeto tem como objetivo geral a ampliação e efetividade das quebradeiras de coco babaçu nos 

espaços de incidência política voltados à garantia de seus direitos, sobretudo dando visibilidade e 

reforçando o papel de protagonismo da mulher na conquista de seus direitos políticos e civis. 

Esse objetivo possui centralidade na Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (PNPCT) (Decreto Presidencial 6.040, de 7 de fevereiro de 2007), e seus instrumentos. 

Essa política é resultado de um amplo processo de diálogo entre a sociedade civil organizada e entes 

do Governo Federal. 

A PNPCT tem como principal objetivo, descrito no caput de seu Art.2º, “promover o desenvolvimento 

sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e 

garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e 

valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições”. 

Dessa forma a proposição de “ampliar a efetividade da participação das quebradeiras de coco 

babaçu nos espaços de incidência política voltados à garantia de seus direitos fundamentais” envolve 

um processo de amadurecimento tanto no nível da estrutura organizacional do MIQCB, como também 

no protagonismo dessa organização junto aos principais interessados na garantia dos direitos mais 

fundamentais dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Essa efetividade também está relacionada à capacidade do MIQCB ampliar o seu quadro de lideranças 

ao longo de toda a sua estrutura orgânica. Além disso, é mister considerar que a efetividade pretendida 

também se refere ao grau de visibilidade que se deseja dar aos esforços e resultados alcançados com o 

projeto. 



O objetivo geral foca na construção de um novo significado ao processo de luta das Quebradeiras de 

Coco Babaçu, uma vez que a visibilidade do processo contribuirá enormemente para a consolidação 

do reconhecimento das Quebradeiras de Coco Babaçu enquanto grupo social sujeito de direito frente 

às políticas e acordos internacionais nos quais o Brasil é signatário (ex. OIT 169). 

O objetivo específico apresentado torna evidente a centralidade do projeto na PNPCT. Essa 

centralidade é explicada pela importância dessa política na garantia e alicerce dos direitos dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, que vai além das Quebradeiras de Coco Babaçu. 

Nesse sentido, o objetivo específico ajuda no entendimento da estratégia do MIQCB no âmbito desse 

projeto, dado o fato da PNPCT possuir o potencial de atrair e catalisar esforços cooperativos das 

organizações que atuam na Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (CNPCT), enquanto um instrumento da PNPCT. 

 

Objetivos da Avaliação: 

Avaliar os impactos do projeto tendo em vista a proposição geral, e objetivos específicos 

montados em 4 pilares, a saber: 

“O primeiro pilar é a avaliação da PNPCT; o segundo pilar é desenvolvimento organizacional do 

MIQCB; o terceiro pilar é o arranjo institucional que dará consistência e sustentabilidade às ações 

deliberadas no âmbito da CNPCT; o quarto pilar se refere às atividades que darão visibilidade à luta 

pela garantia dos direitos das quebradeiras de coco babaçu e de denúncias às violações dos direitos.”   

Metodologia: 

Entrevistar os atores-chave envolvidos na implementação do projeto (no mínimo, a seguir): 

 A coordenadora geral, a coordenadora financeira, as coordenadoras regionais e quatro 

quebradeiras membro das regionais do MIQCB 

 Representante(s) da ActionAid envolvidos no projeto 

 Representante(s) da União Europeia 

 Representante(s) do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais 

 Representante(s) do Ministério Público Federal 

Elaborar roteiro/metodologia específica e conduzir reunião de avaliação do projeto com grupo 

de quebradeiras de coco do MIQCB. 

Analisar relatórios do projeto (atividades, financeiro, materiais produzidos e mídia) visando 

identificar elementos que possam contribuir para demonstrar ou mensurar os impactos do 

projeto. 

Produto final:  

Relatório de avaliação 

Processo de Seleção da Consultoria: 

As pessoas físicas e jurídicas que tiverem interesse participar desse processo seletivo deverão 

enviar suas propostas de plano de trabalho para implementação do Termo de 

Referência acompanhadas de currículo para o endereço eletrônico 

assessoria@miqcb.org.br com o Assunto “Termo de Referência Consultoria Avaliação 



Externa Projeto Quebradeiras de Coco Babaçu em Defesa do Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais”. 

O prazo para envio das propostas será até dia 22 de janeiro de 2020. 

 

Perfil e experiência: 

Formação superior e mestrado nas áreas de Ciências Humanas; 

Cinco anos de experiência comprovada em avaliação de projetos de dimensões e 

características similares; 

Experiência com os temas relacionados a gênero e etnia, políticas públicas, direitos humanos; 

Conhecimentos relacionados a políticas e direitos das mulheres e dos Povos e Comunidades 

Tradicionais. 

 

Prazo para a execução dos serviços: 02/03/2020 

 

 


