
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Solicitação de proposta técnica de serviço de consultoria 

O Instituto Escolhas vem por meio deste Termo de Referência solicitar 

proposta técnica e financeira de prestação de serviços de consultoria para o 

desenvolvimento de estudo sobre o sistema alimentar urbano do município de 

Belém- PA. 

O estudo é fruto da cooperação entre o Instituto Escolhas e a Secretaria de 

Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Belém para levantar dados e realizar 

análises que subsidiem políticas de promoção da agricultura urbana na cidade, 

como uma estratégia para o enfrentamento da pobreza e insegurança 

alimentar no município. 

 

1- Sobre o Instituto Escolhas 

O Instituto Escolhas desenvolve estudos e análises econômicas para viabilizar 

o desenvolvimento sustentável. Seu objetivo é qualificar o debate sobre 

sustentabilidade por meio da tradução numérica dos impactos econômicos, 

sociais e ambientais das decisões públicas e privadas. 

Em 2020, o Instituto Escolhas lançou o estudo Mais perto do que se imagina: 

os desafios da produção de alimentos na metrópole de São Paulo, que 

investigou os desafios do sistema alimentar urbano-regional, a viabilidade 

econômico-financeira e o potencial das agriculturas praticadas na metrópole 

de São Paulo. O estudo identificou um potencial de abastecimento com 

legumes e verduras orgânicos de toda a população da metrópole de São Paulo, 

20 milhões de pessoas, com geração de 180 mil empregos diretos. 

Para saber mais sobre o estudo acesse: agriculturanametropole.escolhas.org  

Para saber mais sobre o Instituto Escolhas acesse: www.escolhas.org 

 

2- Contexto 

Dados recentes mostram que 125 milhões de brasileiros sofreram de 

insegurança alimentar durante a pandemia em 2020. Na região norte do Brasil, 

a insegurança alimentar afeta 67,7% dos agregados familiares1. As cidades são 

um território importante para o enfrentamento da pobreza e da insegurança 

alimentar.  

Muitas cidades no mundo têm apostado no fortalecimento da produção local 

de alimentos (agricultura urbana e periurbana) como estratégia de promoção 

da segurança alimentar e como forma de tornar os sistemas alimentares 
urbanos mais resilientes e sustentáveis. Devido aos múltiplos efeitos positivos 

que a agricultura urbana pode provocar, ela se torna estratégica no contexto 

das crises econômica, sanitária e ambiental que as cidades brasileiras 

vivenciam. 

A perspectiva do sistema alimentar busca abranger atores e atividades 

relacionadas à produção, agregação de valor, distribuição, comercialização, 
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consumo e descarte de alimentos. Entender estas relações e seus impactos 

sociais, econômicos e ambientais é parte importante para transformá-las. 

O presente estudo tem como objetivo analisar o sistema alimentar urbano da 

cidade de Belém no Pará, seus impactos e principais desafios para torná-lo 

mais justo, resiliente e sustentável.  

 

3- Descrição do Serviço 

A consultoria contratada irá realizar a condução técnica de estudo, idealizado 

e coordenado pelo Instituto Escolhas que tem como objetivo analisar o sistema 

alimentar urbano de Belém. 

O estudo deverá responder às seguintes questões: 

 

⮚ Quais as características do sistema alimentar do município de Belém? 

 

● Origem dos alimentos que abastecem a cidade. 

● Produção de alimentos no município. 

● Transporte de alimentos. 

● Comercialização de alimentos (formal e informal). 

● Acesso aos alimentos em diferentes bairros do município. 

● Perfil dos (as) trabalhadores (as) do sistema alimentar de Belém 

● Consumo de alimentos (tipo de alimentos, gasto com alimentação 

dentro e fora de casa, tempo gasto com o preparo do alimento no 

domicílio). 

● Cultura e hábitos alimentares. 

● Descarte de alimentos. 

● Preço alimentos  

● Impactos econômicos das atividades do sistema alimentar no 

município: emprego, valores de produção, volume de impostos, 

outros. 

● Impactos ambientais das atividades do sistema alimentar no 

município. 

● Impactos sobre a saúde das atividades do sistema alimentar no 

município. 

● Efeitos da pandemia do Covid-19 no sistema alimentar do município. 

 

⮚ Quais são os principais desafios para garantir a segurança alimentar, a 

resiliência e a sustentabilidade do sistema alimentar do município de Belém? 

⮚ Quais são as políticas públicas vigentes relacionadas aos desafios do 

sistema alimentar do município de Belém? 

⮚ Como é a participação das mulheres no sistema alimentar do município? 

 

4- Produtos e cronograma 

O estudo deverá ser realizado no período de sete meses. 

Produto Prazo 

Detalhamento metodologia  15/10/21 

Relatório preliminar sobre os dados levantados do 
sistema alimentar 

15/01/22 

Apresentação e debate de resultados intermediários 
com stakeholders* 

15/03/22 



 
Relatório final consolidado 15/05/22 

 

5- Formato da proposta: 

A proposta técnico-financeira a ser apresentada deve conter, em no 

máximo 8 páginas, os seguintes itens: 

A. Contexto e justificativa 

Breve descrição do tema e de sua relevância. 

 

B. Metodologia 

Descrição detalhada de como a consultoria será desenvolvida, os 

métodos que serão utilizados e as fontes de pesquisa. Espera-se que a 

consultoria utilize fontes mistas de dados (primárias e secundárias), tais como: 

documentos técnicos, bibliografia, relatórios, documentos e dados de órgãos 

oficiais, entrevistas, outros. 

Esperamos que os dados levantados para caracterização do sistema 

alimentar de Belém sejam analisados com georreferenciamento e, sempre que 

possível, com os recortes de raça, gênero, idade e classe social. 

A consultoria também deverá considerar na descrição da metodologia 

a participação em: (i) reuniões periódicas com a equipe do Instituto Escolhas 

para acompanhamento do trabalho; (iii) ao menos uma reunião de 

apresentação e debate dos resultados intermediários do estudo com atores 

relevantes envolvidos com o tema; (iv) participação em entrevistas e evento 

de lançamento do estudo. 

Reuniões com agentes externos e o lançamento serão organizados pelo 

Instituto Escolhas. 

 

C. Cronograma 

Descrição das etapas, atividades e entregas dos produtos da consultoria 

por semana e no período de sete meses. 

 

D. Proposta financeira 

Detalhamento dos custos da consultoria, valor por atividade ou hora 

trabalhada e o valor bruto global, com todos os encargos existentes. 

Indicação de cronograma de pagamento por parcelas associadas aos 

produtos da consultoria. 

Despesas com passagem e hospedagem devem ser indicadas na 

proposta e serão custeadas pelo Instituto Escolhas. 

 

E. Qualificação da consultoria 

Breve descrição da experiência da consultoria relacionada ao tema do 

serviço: (i) experiência com o tema da agricultura urbana e/ou sistema 

alimentar na Amazônia; (ii) conhecimento no contexto socioeconômico, 

político e cultural da Amazônia Legal.   



 
Conhecimento nesses temas no contexto do estado do Pará será um 

diferencial. 

Estimulamos a participação de consultorias com equipes 

multidisciplinares. 

O serviço de consultoria deve ser, prioritariamente, prestado por uma 

pessoa jurídica. 

As propostas devem ser enviadas até o dia 24/09/2021 para Vitória 

Leão no e-mail vitória.leao@escolhas.org  

 

São Paulo, 09 de setembro de 2021. 

Instituto Escolhas 
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