TERMO DE REFERÊNCIA
Nº 074/2018 - OPAN
DADOS DO TDR
Razão Social: Operação Amazônia Nativa - OPAN
CNPJ: 93.017.325/0001-68
Endereço completo: Avenida Ipiranga, 97, bairro Goiabeiras – Cuiabá, MT – CEP
78032-035
Projeto/ Financiador: "Em defesa dos direitos no curso dos rios Teles Pires e Juruena"
– PORTICUS
INTRODUÇÃO
A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é uma organização não governamental indigenista
sediada em Cuiabá-MT que atua em parceria com povos indígenas desde 1969. As
metodologias participativas pautadas pelo convívio nas aldeias definiram uma marca
identitária institucional, que no passado rompeu com práticas autoritárias e inspirou um
novo modelo de indigenismo no país. Atualmente, a OPAN opera com três enfoques
estratégicos: a) Fortalecer processos organizativos internos e a capacidade de
articulação e interlocução de povos indígenas de Mato Grosso e do Amazonas; b)
Ampliar e qualificar iniciativas de garantia e gestão dos povos indígenas sobre suas terras
de ocupação tradicional em Mato Grosso e no Amazonas; e c) Fortalecer os direitos
indígenas e influenciar positivamente as políticas públicas que afetam os povos e
territórios indígenas.
O projeto em questão dá continuidade a articulação de entidades formada por OPAN,
Instituto Centro de Vida (ICV) e International Rivers (IR) e tem, como seu objetivo geral
“Fortalecer a implementação de estratégia jurídica voltada à defesa de direitos de
populações locais em situações de vulnerabilidade e a integridade ambiental na
bacia do Tapajós”. Esta proposta se propõe a operacionalizar ações jurídicas focadas
nas sub-bacias do Teles Pires e do Juruena, dando às comunidades desta região mais
ferramentas para o encaminhamento de demandas e a garantia de seus direitos. Tem
como objetivo ESPECÍFICO 1 a formação de lideranças na área de direitos indígenas;
como ESPECÍFICO 2 a sensibilização, articulação e capacitação com membros do poder
judiciário; como ESPECÍFICO 3 o apoio jurídico às organizações que atuam junto às
comunidades mais ameaçadas por impactos de obras de infraestrutura no Tapajós; como
ESPECÍFICO 4 o monitoramento da tramitação de projetos que ameaçam o meio
ambiente e comunidades no Tapajós para a orientação de ações estratégicas e como
ESPECÍFICO 5 adoção de medidas para aprimoramento da segurança física e virtual
das organizações parceiras.
OBJETIVO DA CONSULTORIA
O objetivo da consultoria é a prestação de serviços de coordenação e facilitação gráfica
da “Oficina de Formação Sobre o Setor Elétrico”, que vai reunir participantes de três
bacias hidrográficas visando ampliar e qualificar seus conhecimentos técnicos acerca do
processo de planejamento energético no Brasil, bem como das normativas e
possibilidades jurídicas de intervenção social.
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Este TDR é direcionado a profissionais de qualquer área com no mínimo 5 (cinco)
anos de experiência em facilitação de processos participativos junto a povos e
comunidades tradicionais. A proposta deverá ser entregue até as 18h do dia 10 de agosto
via e-mail para Andreia Fanzeres (andreia@amazonianativa.org.br) em documento
contendo um resumo da proposta técnica, com orçamento, indicação de equipe
executora, assinatura do responsável e período de validade.
VIGÊNCIA
A vigência do contrato será de 13 de Agosto a 30 de Setembro de 2018.
ATIVIDADES DA CONSULTORIA
1) Apresentação do plano de trabalho
O plano de trabalho deverá conter o objetivo do trabalho, as atividades previstas, o
cronograma, os materiais necessários e o resultado esperado.
2) Apresentação detalhada da metodologia a ser usada para coordenação e
facilitação gráfica da oficina
A metodologia deve conter a descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas
por período, os responsáveis por cada atividade, o material necessário e os respectivos
produtos, quando for o caso.
3) Coordenação e facilitação gráfica da oficina
Organização dos trabalhos e registro as atividades.
4) Relatório
Relatório contendo descrição e registro das atividades desenvolvidas durante a oficina
de formação sobre o setor elétrico.
PRODUTOS
- Plano de trabalho.
- Apresentação detalhada da metodologia a ser usada para coordenação e facilitação
gráfica da oficina.
- Relatório.
PROPOSTA DE CRONOGRAMA e DESEMBOLSO

Atividade/Produto
Plano de trabalho

Local

Período

À distância

Até 15 de agosto

% de pagamento
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Apresentação detalhada da
metodologia a ser usada para
coordenação
e
facilitação
gráfica da oficina.
Coordenação e
gráfica da oficina

Relatório

facilitação

À distância

Até 15 de agosto

Cuiabá

20 e 21 de agosto

À distância

Até 15 de setembro

100%
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