
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA N.º 01/2019/RIOTERRA/ENERGIAS RENOVÁVEIS 

TDR DE REABERTURA 

 
Ref.: Projeto “Acesso a energia renovável e uso sustentável com pequenas famílias 

camponesas em três municípios do Estado de Rondônia”. 

 
Porto Velho, 08 de abril de 2019. 

1. TRODUÇÃO 

 
O projeto “Acesso a energia renovável e uso sustentável com pequenas famílias 

camponesas em três municípios do Estado de Rondônia”, contrato n⁰ 233-094-1018 ZG. O 

projeto tem uma duração de três anos, iniciando o 01.03.2017 e finalizando o 30.04.2020 e 

foi criado no âmbito de uma cooperação entre o Centro de Estudos (CES) Rioterra e a 

Misereor com o objetivo de incorporar no planejamento de propriedades rurais amazônicas 

uma cultura de gestão de resíduos sólidos voltada à mitigação e adaptação de impactos 

climáticos através da geração de energia renovável térmica, difusão de práticas 

agroecológicas e respeito às questões de gênero e empoderamento de agricultores 

familiares. 

O projeto foi previsto para atender os municípios de Itapuã do oeste, Cujubim e Rio 

Crespo. A área foi escolhida devido as possibilidades de inserção junto ao público da 

agricultura familiar da região devido a outros projetos executados anteriormente pelo CES 

Rioterra. A instalação dos biodigestores foi interpretada como um meio de fortalecer os 

vínculos pré-existentes e de ampliar olhares sobre questões relativas a gestão 

socioambiental das propriedades rurais na Amazônia, ao se inserir o tema “energias 

renováveis”, desconhecido até então pelo público envolvido. Inclusive para o próprio CES 

Rioterra, o trabalho com geração de energia renovável foi um desafio, pois o Centro nunca 

havia desenvolvido qualquer ação relativa ao assunto. 

Assim sendo, após aproximadamente 24 meses de execução, de um total de 36 

meses, considerou-se fundamental para os próximos passos a realização de uma avaliação 

externa a fim de melhorar a gestão do atual projeto, identificar erros, acertos e lições 

aprendidas para se criar novas perspectivas na execução de projetos similares na Amazônia. 

Informações adicionais sobre o contexto local no qual o projeto foi desenvolvido e 

detalhamento das ações podem ser obtidas no projeto base em anexo, parte integrante deste 

termo de referência. 



 

 

2. OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO 

 
Os objetivos da avaliação são: 

2.1 Se identificaram aspectos positivos e negativos no tocante a execução, bem como 

lições aprendidas (tanto para o Centro de Estudos Rio Terra como para as famílias 

(mulheres e homens) e organizações de produtores) que possam circular na 

sociedade a partir de sua sistematização e transmissão. 

2.2  A avaliação externa levanta aspectos chave de relevância do projeto, econômica, 

social e ambienta, contribua na compreensão da extensão de seus impactos na 

comunidade, se os seus objetivos propostos foram atingidos, se os participantes se 

sentem aptos a dar continuidade após o término das ações, e se compreenderam as 

relações de mudança de hábitos, como nas relações familiares e as possibilidades 

que a ferramenta (biodigestor) traz. 

Essa avaliação é importante não apenas para o projeto ora executado, mas para outros 

projetos que venham a ser desenvolvidos na Amazônia com temáticas idênticas, devido ao 

seu ineditismo e inovação. 

 

3. QUESTÕES-CHAVE 

 
A avaliação deverá se balizar, mas não se limitar pelas seguintes perguntas 

orientadoras quanto a relevância, efeitos, eficácia, eficiência e sustentabilidade: 

 
3.1. Relevância: (medida em que o projeto se adequa às prioridades e estratégias do 

grupo beneficiário, da organização executora e da organização financiadora). 

a) Os biodigestores são considerados importantes para os beneficiários? Por que? 

b) Até que ponto as demais áreas temáticas especialmente em relação a agricultura 

sustentável, a organização social e gênero foram adequados e relevantes? 

c) Até que ponto os objetivos iniciais do projeto ainda são apropriados? 

d) As atividades e os serviços planejados do projeto são consistentes com os objetivos 

do projeto e de desenvolvimento (coerência da cadeia de efeitos planejada)? 

 
3.2. Efeitos (diretos e indiretos): As mudanças positivas e negativas produzidas pelo 

projeto, de forma direta ou indireta. A avaliação deverá contemplar tanto efeitos tencionados 

quanto não intencionados. 



 

 

a) Qual é a mudança real que o projeto produziu para os beneficiários, em termos 

sociais, econômicas e ambientais, levando em conta a dimensão de gênero? 

b) Quantas pessoas foram atingidas? 

c) Que outros fatores contribuíram para produzir mudanças, em que medida estas 

mudanças podem ser atribuídas à intervenção do projeto? 

d) A cadeia de efeitos real é consistente com a cadeia de efeitos planejada? Se não, 

quais são as diferenças? 

 
3.3. Eficácia: Mede em que grau o projeto alcança seus objetivos, conforme formulados no 

Contrato de projeto, i.é., compara os efeitos tencionados com os efeitos alcançados (ver 

acima 'Efeitos'). 

 
a) Até que medida os objetivos foram alcançados ou são prováveis de serem 

alcançados? Que informações existem com respeito aos indicadores estabelecidos? 

b) Quais foram os principais fatores que influenciaram o alcance ou não-alcance dos 

objetivos? 

c) Os objetivos iniciais foram realistas? 

 
3.4. Eficiência: Em termos gerais, a eficiência mede os proveitos em relação aos encargos. 

Em primeiro lugar, deve-se contemplar o produto qualitativo e quantitativo e os serviços em 

relação aos recursos investidos. Em casos específicos pode ser útil relacionar os efeitos do 

projeto com os recursos investidos. 

 
a) Quais indicadores demonstram que o projeto foi implementado de forma 

economicamente responsável, sob as circunstâncias dadas? 

b) Em que dados métricos se sustenta esta apreciação (por ex. custo por serviço do 

projeto: custos por cursos de treinamento ou por pessoa formada ou custos por 

hectare convertida, custos por beneficiado; ...)? 

c) Existem parâmetros de referência (benchmarks) de outros projetos ou instituições 

para estes dados métricos? 

d) Qual é o desempenho da organização? Aspectos possíveis para medir o 

desempenho poderiam ser, por exemplo, os sistemas de gestão e administração, as 

estruturas de comunicação, um sistema de planejamento, monitoramento e avaliação 

(PMA) adequado e a propagação ou concentração regional e temática. 



 

 

3.5. Sustentabilidade: A sustentabilidade trata de medir se os benefícios de um projeto são 

prováveis de perdurar depois de terminado o financiamento. Os benefícios devem ser 

sustentáveis, tanto em termos ambientais quanto em termos econômicos, técnicos e sociais. 

 
a) Até que medida os benefícios do projeto continuam ou provavelmente vão continuar 

depois de terminado o financiamento pelo doador? 

b) Se qualificaram mulheres e homens de tal forma que hoje possam ser 

multiplicadores das diferentes praticas apreendidas? 

c) Quais são os fatores que convenceram as mulheres sobre a introdução das novas 

tecnologias nas suas cozinhas? 

d) O governo local/estadual está disposto de apoiar a futuro a proposta das 

tecnologias de energia renovável experimentada nos três municípios? 

e) Quais foram os principais fatores que influenciaram o alcance ou não alcance de 

sustentabilidade do projeto? 

 
OBS: em todos os temas acima, deverão ser realizadas observação no tocante a 

questão de gênero. 

 
4. METODOLOGIA 

O contratado deverá apresentar no ato da contratação um plano de trabalho 

contendo o cronograma e a metodologia detalhados de suas ações. 

O cronograma deverá conter no mínimo: período de análise do material, atividades 

de campo junto aos envolvidos, realização de uma oficina inicial para preparar a estadia na 

região e final com a equipe e a diretoria do CES Rioterra, para apresentar as conclusões 

preliminares e recomendações e conveniar a, data para o envio do relatório. Esse ainda 

possa ser sujeito de comentários de parte do CES antes de emitir a versão final do relatório. 

É função do consultor contratado realizar a leitura dos documentos existentes sobre 

o projeto, realizar reuniões prévias as atividades de campo com os gestores do CES Rioterra, 

a fim de esclarecer aspectos sobre o contexto local, propositura das ações, aspectos de 

implementação no período a que se refere a avaliação, bem como para compreender as 

perspectivas de continuidade. Também é função do consultor informar sobre os materiais 

necessários ao trabalho a ser desenvolvido (prévio ao início da avaliação externa em situ). 



 

 

O CES Rioterra fornecerá transporte, alimentação e hospedagem para realização 

dos serviços nos municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim e Rio Crespo, Rondônia. 

Enquanto a metodologia sugere-se a realização de métodos participativos, com 

reuniões coletivas ou “rodas de diálogos” e aplicação de entrevistas individuais semi- 

estruturadas. Essas ações deverão ocorrer nos municípios onde residem os beneficiários e 

as entrevistas nas casas dessas pessoas. O ambiente das entrevistas deverá ser aquele 

apontado pelos entrevistados a fim de deixá-los confortáveis. 

Deverão ser alvo de entrevistas/reuniões coletivas aquelas pessoas envolvidas na 

execução do projeto, não limitando estas somente àqueles que receberam biodigestores. Ou 

seja, colaboradores, agricultores e agricultoras que receberam assistência técnica e 

extensão rural e gestores. Os momentos e participações deverão ser pactuados junto ao 

CES Rioterra. O consultor deveria determinar a seleção das comunidades e famílias a visitar 

na base de critérios claros prévio a visita em situ. Para isso O CES Rioterra fornecera toda 

a informação necessária. 

As entrevistas semi-estruturadas deverão ser elaboradas pelo consultor contratado 

para avaliação. É função do consultor utilizar/adequar linguagem ao público para que possa 

ser entendido e extrair elementos necessários à avaliação. 

 
5. Relatório 

É função do consultor elaborar o relatório final. Dúvidas e /ou esclarecimentos 

durante a elaboração poderão ser sanadas junto a coordenação de projetos do CES Rioterra. 

O relatório final deveria conter entre 25 – 30 páginas, contudo é solicitado que o 

relatório siga normas da ABNT e seja objetivo (fotos devem ser incluídas em anexo. Estas 

imagens devem conter legendas e referências aos indicadores monitorados no âmbito do 

projeto). 

Os anexos devem considerar os termos de referência, as comunidades visitadas, 

as listas de pessoas contatadas e entrevistadas,. A autorização de uso de imagem e as listas 

de presença poderão ser fornecidas pelo CES Rioterra. 

O relatório final deverá conter no mínimo as seguintes partes: 

- Resumo: descrever brevemente os objetivos do trabalho, o procedimento utilizado, os 

resultados essenciais, inclusive uma apreciação geral do trabalho avaliado e as 

recomendações mais importantes. 



 

 

- Materiais e métodos: descrever a escolha do método adotado e itens/materiais/insumos 

necessários a sua implementação. 

- Contexto do trabalho: deve descrever uma síntese do projeto e o contexto em que se 

insere, como base para as seguintes partes analíticas e avaliativas. 

• Contexto e condições-quadro do projeto 

• Objetivos do projeto 

• Estratégia/abordagem do projeto 

• Descrição das atividades do projeto: houve diferença entre as atividades planejadas 

e as realizadas? 

• Descrição dos grupos beneficiários: quantos foram atingidos pelas atividades? 

• Estrutura organizacional: como funciona a administração do projeto? 

• Descrição da cooperação com MISEREOR 

 

- Resultados: as conclusões devem responder às principais perguntas da avaliação e 

compreender uma apreciação geral do trabalho avaliado. 

- Lições aprendidas e recomendações: Devem ser orientadas aos atores (quem deveria 

fazer o quê) e definir prioridades seguindo a lógica das conclusões (O que é o mais 

importante? O que mais poderia ser melhorado?). 

- Apêndices e anexos: incluir nessa parte todos os documentos que julgar necessário a 

compreensão da avaliação, inclusive as fotos. 

 
6. PRODUTOS, PRAZOS e VALORES 

 

O serviço será realizado por um período de 90 (noventa) dias, contado a partir da 

assinatura do contrato, podendo ser renovado ilimitadamente, desde que sempre nas 

mesmas bases. O prazo de execução poderá ser prorrogado por 15 dias mediante 

solicitação prévia do contratado respeitando uma antecedência de 15 dias do término do 

contrato. Para tanto, será emitida uma autorização formal do supervisor/ coordenador geral 

do projeto. São considerados produtos: 



 

 
 

PRODUTO 
 

PRAZOS E VALORES 

Produto 1 – plano de trabalho 
detalhado 

até 30 dias após assinatura do contrato, pagamento de 
35% do total 

 
Produto 2 - relatório final da avaliação 

até 04meses após a assinatura do contrato, pagamento 
de 65% do total. 

 

Os pagamentos são condicionados a entrega dos produtos  devidamente revisados 

e aprovados pela coordenação geral. Atrasos na entrega dos produtos impossibilitarão o 

pagamento até que sejam entregues, corrigidos (se necessário) e aprovados pela 

coordenação geral. 

O valor do trabalho deverá ser expresso em moeda nacional e deverá prever todos 

os custos referentes à execução da atividade, inclusive impostos e taxas administrativas. 

O pagamento será efetuado 02 parcelas conforme item 5 deste temor de referência 

e contra apresentação de notas fiscais. O prestador do serviço deverá emitir e encaminhar 

as notas fiscais fatura ao Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia – 

Rioterra, CNPJ 03.721.311/0001-38, endereço Rua Padre  Chiquinho,  nº 1651, B. São João 

Bosco, Porto Velho – RO. 

O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento de 

cada via da nota fiscal. É obrigatório que as notas fiscais apresentem o seguinte texto: 

Projeto “Energias renováveis em Rondônia/ MISEREOR” – contrato n⁰ 233-094-1018 

ZG. 

 
OBS: As propostas deverão ser entregues na Rua Padre Chiquinho, nº 1651, B. São 

João Bosco, nesta capital até às 23:59:59 do dia 17 de abril de 2019. A entrega através 

de e-mail é válida, desde que enviada para o seguinte endereço eletrônico: 

administrativo@rioterra.org.br 

O método de escolha das propostas é o de menor preço. A Rioterra contatará o 

vencedor em até cinco dias após o prazo final de entrega das propostas. 

 
7. PERFIL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

Poderão habilitar-se a este serviço consultores e consultoras locais que formam 

parte da lista oficial de Misereor para fins de avalição externa, comprovem experiência em 

mailto:administrativo@rioterra.org.br


 

 

atividades similares e, preferencialmente, tenham realizado trabalhos em Rondônia ou na 

Amazônia brasileira. 

 
8. SUPERVISÃO 

 
 

O serviço será supervisionado pela coordenação geral de projetos do CES Rioterra. 

o consultor ou a consultora disponibilizará, quando requisitado, todos os elementos 

necessários ao processo de monitoria da Rioterra que devidamente autorizados efetuem o 

acompanhamento das atividades e verifiquem a elaboração dos produtos do contratado. 

 
9. ASSINATURA DO CONTRATO 

 
 

O contrato será assinado com o consultor ou a consultora em no máximo 10 (dez) 

dias após a escolha oficial da empresa ganhadora. 

 
 

 
Frederico de Sousa Bastos – Coordenador Financeiro/ Rioterra CPF 408.785.382-91 


