
 

   
 

 

   
 

TERMO DE REFERÊNCIA nº 2022.0225.00050-0 

 

 

 

 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA JURIDICA 

ESPECIALIZADA para realização de serviços de mapeamento dos atrativos  socioambientais, 

mobilização, organização e facilitação das 03(três)oficinas: sendo uma participativa de 

Turismo de base comunitária, visando a validação dos atrativos levantados, com o desenho 

do mapa da rota, a segunda oficina de gestão para a rota e a terceira capacitação para os 

guias turísticos e colaboradores que atuaram na rota, com a elaboração do plano de ação de 

implementação e materiais de divulgação da Rota Caminhos Rurais de Guadalupe na APA de 

Guadalupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: Joany Deodato da Silva 

Setor/Órgão/UC: APA de Guadalupe/Agência Estadual de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco 

- CPRH  

Tamandaré, novembro  de 2022 

 



 

   
 

 

   
 

1. OBJETIVO   

Mapear os atrativos socioambientais, mobilização, organização e facilitação das oficinas: 1- Oficina 

Participativa de Turismo de base comunitária, visando a validação dos atrativos levantados, com o 

desenho do mapa da rota. 2- Oficina de gestão para a rota. 3- Oficina de Capacitação para os guias 

turísticos e colaboradores que atuarão na rota, com a elaboração do Plano de ação de 

implementação da rota e produção de materiais de divulgação.  

 

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO   

 

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF Mar – é um projeto do Governo 

Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas e da sociedade civil, para 

promover a conservação da biodiversidade marinha e costeira. O Governo Federal implementa o 

Projeto GEF Mar por meio de uma parceria técnico financeira com o Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (Funbio), sendo financiado com recursos do Global EnvironmentFacility (GEF) – por 

meio do Banco Mundial, e recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA, como 

parte da compensação ambiental para adequação das plataformas marítimas de produção da 

Petrobrás em relação ao descarte de água de produção, conforme conteúdo constante do Processo 

IBAMA 02001.000128/2018-26. Uma das formas de participação da sociedade civil no Projeto ocorre 

por meio da execução de subprojetos voltados ao fortalecimento institucional de organizações 

comunitárias e comunidades tradicionais e ao uso sustentável de recursos naturais nas unidades de 

conservação e seu entorno. O segundo ciclo de subprojetos contemplou mais 4 subprojetos na 

região Nordeste, construídos e a serem executados, dentre eles o Projeto Caminhos Rurais de 

Guadalupe na APA de Guadalupe. 

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o território 

nacional, sendo a Instituição responsável pela gestão dos recursos financeiros do Projeto, adquirindo 

bens e contratando serviços. 

A APA de Guadalupe formada pelos municípios de Tamandaré, Sirinhaém, Barreiros e Rio 

Formoso. Tendo o município de Rio Formoso, onde se desenvolverá o Projeto, uma população de 

22.151 pessoas, possui IDHM de 0,613 (IBGE, 2010), e área total de Unidade Territorial de 227,458 

km². O município está localizado a 88 km de distância da capital do Estado, situado entre duas áreas 

onde o turismo já é consolidado: Tamandaré e Porto de Galinhas (Ipojuca), porém o turismo em Rio 

Formoso não tem grande representatividade econômica, devido à falta de infraestrutura, a precária 

oferta de serviços e equipamentos de apoio ao turista. O município detém um dos estuários mais 



 

   
 

 

   
 

bem conservados do estado. O estuário do Rio Formoso é composto por uma praia fluvial, áreas 

significativas de mata atlântica, agricultura familiar em moldes agroecológicos, cultura da pesca 

tradicional e uma comunidade quilombola com suas tradições, abriga importante patrimônio 

histórico-cultural. 

No município existe a comunidade Quilombola do Engenho Siqueira, reconhecida como 

quilombola no dia 08 de março de 2005. O território chama atenção pela grande diversidade 

ecológica, uma vez que possui vasta área de mangue e de Mata Atlântica. Apesar de estar numa 

região dominada pela monocultura da cana-de-açúcar, a comunidade não cultiva essa cultura. 

Atualmente 140 famílias vivem em Siqueira, onde se pratica a cultura da pesca artesanal e 

agricultura familiar nos moldes agroecológicos. 

O projeto foi proposto no âmbito das preocupações com a expansão das atividades de 

turismo. Uma vez que a criação da APA de Guadalupe teve como objetivo: “Proteger e conservar os 

sistemas naturais essenciais à biodiversidade, especialmente os recursos hídricos, visando uma 

melhoria da qualidade de vida da população local, a proteção dos ecossistemas e o desenvolvimento 

sustentável. A ideia surgiu da necessidade de incentivar a formação de uma rede de turismo 

sustentável nos municípios inseridos na Unidade de Conservação. De acordo com os objetivos do 

Plano de Manejo, do Programa de Desenvolvimento do Turismo Sustentável, que é classificado 

como de prioridade muito alta. 

O projeto busca promover o turismo sustentável, com fortalecimento comunitário, inclusão 

social de jovens, a preservação e valorização do patrimônio ambiental e histórico-cultural, como 

fator de identidade e pertencimento na comunidade  quilombola Engenho Siqueira, como uma das 

estratégias de garantia de território e uma oportunidade para os quilombolas  possuírem o controle 

efetivo sobre o seu desenvolvimento, sendo diretamente responsáveis pelo planejamento e gestão 

das atividades, estruturas e serviços turísticos propostos, numa perspectiva de fortalecer a relação 

entre sociedade, cultura e natureza. 

 

3. ESCOPO DO TRABALHO/ATIVIDADES/PRODUTOS 

 

Realizar serviços: 1-Mapeamento dos atrativos socioambientais de forma primária, mobilização, 

organização e facilitação das oficinas.2- Oficina Participativa de Turismo de base comunitária, 

visando à validação dos atrativos levantados, com o desenho do mapa da rota.3- Oficina de gestão 

para a rota.4- Oficina de Capacitação para os guias turísticos e colaboradores que atuarão na rota 

em contato direto com os turistas e Plano de ação de implementação da rota e publicações 

confeccionadas ao longo do projeto: criação de logomarca da rota, folder com mapa e cardápio 



 

   
 

 

   
 

gastronômico, banner e o modelo de uma cartilha colorida com 20 páginas para posterior 

impressão. (em anexo imagem área do Engenho Siqueira) 

 

Atividade 1: Participar de uma reunião online com a Equipe de gestão do Projeto, no qual estará 

também um representante da comunidade beneficiária do projeto para nivelamento e subsídios 

para elaboração de um Plano de Trabalho de Execução que será o primeiro produto da consultoria. 

 

Produto 1: Plano de Trabalho ajustado contendo todo o planejamento detalhado, os recursos e 

materiais necessários. Deverá ser entregue em até 15 dias após a assinatura do contrato. 

 

Atividades 2: Mapeamento “in loco” dos atrativos turísticos socioambientais do Quilombo Engenho 

Siqueira, assim como identificar oportunidades, identificando bens, materiais necessários para 

estruturação da rota,o nível de risco de cada atrativo, verificar o que é necessário para estruturação 

física no atrativo, exemplo: placas de sinalização e equipamentos de segurança que necessitarão ser 

incluídos no Plano de ação de implementação da rota. Confecção e impressão de Desenho do mapa 

com (02) duas opções de rotas, sendo uma com pernoite e outra apenas diária (Day use). Também 

nessa atividade, ocorrerá a realização da Oficina 1 para criação da Rota Turística Caminhos Rurais de 

Guadalupe, com (08) oito horas de duração, em um dia para um público de cerca de 40 participantes 

para contribuições e validação da rota subsidiada pelo mapeamento. A oficina será precedida das 

etapas de mobilização em campo, articulação e organização da oficina, devendo ser apresentado a 

equipe gestora de acompanhamento do Projeto: Fio lógico da oficina, contendo programação, 

metodologias,materiais com a participação de toda a equipe contratada. Durante as oficinas serão 

coletadas as contribuições da comunidade.  

 

Produto 2: Relatório detalhado do mapeamento primário (in loco), contendo banco de imagens, 

mapas e dados, contendo planejamento e sugestões para o funcionamento das rotas. Como 

também, desenho do mapa validado na Oficina com roteiro para (02) duas opções de rotas, sendo 

uma com pernoite e outra apenas diária (Day use), nos formatos PDF, CDR (Corel Draw) e KMZ.  

O produto deve ser entregue no máximo em até 45 dias após a assinatura do contrato.  

 

Atividade 3: Oficina 2 de Turismo de base comunitária e gestão da rota, abordando temas como 

práticas de Turismo de experiência, turismo rural e ecoturismo, valorização dos saberes, resgate do 

patrimônio histórico cultural, divisão de riquezas e benefícios. A oficina será realizada com 40 

participantes, terá duração de 16 horas (dois dias, na sede da Associação da Comunidade 



 

   
 

 

   
 

Quilombola). Contratação do Designer para elaboração de matérias de divulgação, feitos com base 

nos produtos e documentos produzidos nas oficinas, disponibilizado pela Consultoria e pela equipe 

Técnica da APA de Guadalupe. Para elaboração das cartilhas gastronômica, os consultores 

subsidiaram o Designer com fotos das comidas tradicionais e lista de ingredientes e modo de fazer 

para posterior impressão pela Unidade de Conservação. 

 

Produto 3: Relatório da Oficina e Materiais de divulgação subsidiados pela Consultoria que 

colaboraram para propagação das informações sobre a rota e seus atrativos. Os materiais de 

divulgação a serem desenvolvidos serão: 

• Um logotipo para divulgação da rota; 

• Um modelo de folder simples com uma página contendo a rota e informações 
gerais; 

• Um modelo de banner para divulgação da rota, medindo 3,00x 2,40m; 

• Um modelo de cartilha ilustrada com 20 páginas contando sobre a experiência do 
projeto, para posterior impressão;  

• Certificado de participação das oficinas. 
 

O logotipo deverá vir nos formatos PDF e PNG e os demais materiais em formato PDF e CDR 

e a cartilha deverá seguir o modelo formato A4 e o arquivo ser enviado em PDF. A empresa deverá 

criar um modelo de certificado de participação para os participantes da Capacitação, próxima etapa 

do projeto. 

Prazo de entrega de 70 dias após a assinatura do contrato. 

 
Produto 4: Elaboração de um Livro de receitas culinárias da gastronomia local, com imagens dos 
pratos e receitas completas, com 10 páginas ilustradas frente e verso que serão impressos 
posteriormente pela Unidade de Conservação. 
  

Prazo de entrega de 100 dias após a assinatura do contrato. 

 

Atividades 5: Oficina 3 de Capacitação das famílias que serão guias/colaboradores e operadoras 

turísticas da Rota que deverão receber certificado de participação. Trabalhando o funcionamento do 

Turismo de Base Comunitária, aprofundando o tema definição da gestão administrativa e financeira, 

registros e dinâmicas de funcionamento para a rota (debate sobre a experiência vivida através de 

intercâmbio pela comunidade com a coordenação do Projeto) definição de tarefas e de papéis entre 

os participantes, oficina com 08 horas de duração, em média 40 participantes, na sede da Associação 

da Comunidade Quilombola. 

 



 

   
 

 

   
 

Produto 5: Relatório da Oficina contendo Plano de Ação de implementação e operação da Rota, 

sistema de gestão, riscos, oportunidades, identificando bens e materiais necessários para 

estruturação da rota e componentes de segurança com cronograma de execução. A confecção e 

instalação das placas de sinalização e estruturação da rota ficarão da gestão da Unidade de 

Conservação e da Associação da Comunidade Quilombola do Engenho Siqueira. 

 

Entregue até no máximo 130 dias após a assinatura do contrato. 

 

O Evento de Lançamento da Rota Turística Caminhos Rurais de Guadalupe e o lançamento dos 

materiais de divulgação, ficaram sob a responsabilidade da coordenação do projeto deverá 

acontecer em até 30 dias após o encerramento do contrato da consultoria. 

 

4. RESULTADOS, PAGAMENTO E CRONOGRAMA  

O consultor/a deverá cumprir as atividades listadas e realizar as atividades descritas, 

apresentando como resultado os produtos especificados nos prazos relacionados. 

 

Item Produto 

Prazo de entrega (dias 

a partir da assinatura 

do contrato) 

% do valor 

do contrato 

0

01 

Produto 1: Plano de trabalho ajustado 

(Após reuniões de nivelamento com 

equipe de Acompanhamento da UC.) 

Deve considerar os prazos estipulados no 

Termo de Referência e todos os 

profissionais que participarão de todas as 

etapas. 

15 dias  10% 

0

02 

Produto 2: Relatório detalhado do 

mapeamento primário, contendo banco 

de imagens, mapas e dados, contendo 

planejamento e sugestões para o 

funcionamento das rotas.  

Desenho do mapa validado na Oficina 

com roteiro para (02) duas opções de 

45 dias  30% 



 

   
 

 

   
 

rotas, sendo uma com pernoite e outra 

apenas diária (Day use), nos formatos 

PDF, CDR (Corel Draw) e KMZ.  

 

 

0

03 

Produto 3: Relatório da Oficina e 

Materiais de divulgação subsidiados pela 

Consultoria que colaboraram para 

propagação das informações sobre a rota 

e seus atrativos. 

70 dias  20%  

0

04 

Produto 4: Elaboração de um Livro de 

receitas culinárias da gastronomia local, 

com imagens dos pratos e receitas 

completas, com 10 páginas ilustradas 

frente e verso. 

100 dias 20%  

0

05 

Produto 5: Relatório da oficina com 

Plano de Ação para implementação das 

rotas, sistema de gestão, riscos, 

oportunidades, identificando bens e 

materiais necessários para estruturação 

da rota e componentes de segurança 

com cronograma de execução. 

130 dias 20% 

 

As atividades descritas neste TdR deverão ser desempenhadas no prazo de 130 dias, de 

acordo com o cronograma de entrega dos produtos, e o contrato terá vigência de 190 dias. 

Quaisquer modificações no escopo ou prazo de entrega deverão ser previamente aprovadas 

pelo Equipe de gestão e acompanhamento do projeto, assim como devem passar pela anuência do 

Funbio enquanto contratante. 

A empresa de consultoria deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para Projeto 

Caminhos Rurais do Rio Formoso e ao Funbio, em meio digital (por e-mail, para 

apadeguadalupe@gmail.com), devidamente aprovados pela coordenadora do Projeto. Todos os 

arquivos deverão ser entregues em formato digital e prontos para impressão 

 



 

   
 

 

   
 

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento, no 

Funbio, da nota fiscal e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA (documento emitido pelo 

beneficiário, responsável pelo recebimento e aceite, atestando que os serviços foram prestados em 

conformidade com as especificações solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso). 

 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO   

É recomendado que os produtos sejam entregues em formato digital (ex.: e-mail, 

wetransfer, drive ou outra aplicação digital), fonte Arial tamanho 12 e formato PDF.  

 6. INSUMOS NECESSÁRIOS   

Os convites, ligações telefônicas e os materiais de papelaria e recursos como material de 

expediente (computador, impressora, programas específicos, materiais de escritórios etc.) e kit 

treinamento, serão cobertos pela empresa contratada. As passagens aéreas, diárias e transporte até 

o local das atividades serão custeados pela empresa contratada, devendo a mesma, já estimar esses 

valores em sua proposta apresentada para despesa dos consultores.  

A empresa contratada deverá realizar o trabalho utilizando seu próprio acervo técnico e 

material, a sistematização dos dados e a criação das publicações serão de responsabilidade da 

contratada. Sendo o Projeto GEF Mar responsável pela impressão das publicações. 

A APA DE GUADALUPE/CPRH irá fornecer toda a documentação do Projeto, necessária ao 

desenvolvimento das atividades aqui previstas e o local para realização das oficinas que será na 

própria Comunidade no município de Rio Formoso-PE.  Salientamos que os atores já moram na 

localidade, caso haja a necessidade de algum deslocamento por algum ator local, a APA de 

Guadalupe disponibilizará o transporte. 

7. QUALIFICAÇÃO  

7.1 Da empresa 

Os serviços acima descritos serão desempenhados por empresa com no mínimo 05 anos de 

experiência de realização de trabalhos de mobilização, articulação comunitária para o 

desenvolvimento do turismo comunitário, organização de oficinas e elaboração de cartilhas e 

relatórios. Desejável experiência de trabalhos desenvolvidos em unidades de conservação. Devendo 

a empresa de consultoria contratada, ter equipe qualificada que desempenhará as funções 

requeridas nesse TdR.  

A empresa contratada deverá realizar os trabalhos (incluindo as fases de escritório e de 

campo) para qual foi designado, sendo vedada a delegação total ou parcial de sua responsabilidade 

contratual. 



 

   
 

 

   
 

7.2 Da equipe 

Perfil 1)  

Profissional com formação em Pedagogia, Ciências Sociais Aplicadas, e áreas afins;  

Experiência em: Mobilização, Moderação, Relatoria e Organização de Oficinas Comunitárias e 

coordenação de equipe em especial na área ambiental; 

Perfil 2)  

Profissional com formação em Turismo, Geografia, Biologia ou áreas afins  

Experiência em: a) Aprendizagem social; b) Turismo de Base Comunitária ou Local; e c) Experiência 

na elaboração de material didático, produção de Plano de Rota Turística; 

Perfil 3)  

Profissional da área de Designer ou áreas afins  

Experiência em: Elaboração de Logomarcas, ilustração de cartilhas 

Perfil 4)  

Profissional com formação em Engenharia Ambiental, desejável pós-graduação strictu sensu em 

Planejamento Territorial da área de cartografia. 

Experiência em: Elaboração de mapas temáticos, cartografia social ou de rotas turísticas, com 

avaliação de riscos.  

 

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

 Os responsáveis técnicos pela análise e aprovação dos produtos entregues pelo contratado 

serão os gestores da unidade de conservação da APA de Guadalupe. 

A equipe técnica da APA de Guadalupe, terá 10 dias úteis para avaliar cada produto, após a 

entrega pelo contratado. 

 

 

 

  



 

   
 

 

   
 

Anexo  

 

Imagem da área do Quilombo Engenho Siqueira 


