
TERMO DE REFERÊNCIA DO ESTUDO SOBRE DIREITO À ÁGUA 

 

Introdução e Contextualização 

A Constituição da República de Angola no seu artigo 39º sobre o direito ao ambiente, 

prevê que todos devem viver em um ambiente sadio e não poluído, bem como o 

dever de defender e preservar o meio.  

O PDN 2018-2022 considera que «a grande carga de doenças transmissíveis e o 

incremento gradual das doenças crónicas não transmissíveis, como consequência da 

deficiente higiene, saneamento básico e água potável para consumo humano, (…) 

constituem as principais causas de mortalidade, sobretudo nos grupos mais 

vulneráveis, e tenha contribuído para a mortalidade prematura do País». 

 

Assim sendo, a ADRA - Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente está a 
implementar um projecto sobre o Direito e acesso à Água nas províncias da Huíla e 
Huambo, que visa fortalecer a capacidade das associações de produtores locais de 
exigir o seu direito à água, numa perspectiva de direitos Humanos e igualdade de 
género nos municípios da Humpata, Gambos e Longonjo, que está a ser financiado 
pelo FÓRUM SYD e a Solidariedade Prática da Suécia. 
 
O projecto prevê os seguintes objectivos específicos:  
 
O.E 1 – A equipe da ADRA tem capacidade para trabalhar com os direitos e questões 
da água, fortalecer as associações, promover a justiça de género e desenvolver 
estratégias de advocacia; 
O.E 2 – As associações no Huambo e Huíla melhoram as suas capacidades 
organizacionais e de gestão, trabalham com direitos e questões da água, promovem 
a justiça de género e desenvolvem estratégias de advocacia; 
O.E 3 – Os membros das associações conhecem bem os seus direitos à água e têm 
melhor acesso a eles; 
O.E 4 – As autoridades locais estão activamente envolvidas na melhoria do acesso à 
água nas áreas de implementação do projecto. 
 
Dentre as várias actividades previstas pelo projecto, pretende-se realizar um estudo 
sobre o direito à água visando os seguintes objectivos:  
 

• Fazer um mapeamento sobre as práticas locais de acesso à água nas 
comunidades de implementação do projecto; 
  

• Identificar as razões do fraco acesso a água por parte das comunidades nos 
municípios do Longonjo, Gambos e Humpata;  
 



• Definir linhas de trabalho para intervenções futuras voltadas para o direito e 
acesso à água. 

 
 

1. Informação a recolher durante o estudo  

  

De acordo com os objectivos acima expostos, durante a realização do estudo deverá 

ser recolhida informação relacionada com as questões ligadas ao direito e acesso à 

água designadamente:   

 

➢ Práticas locais de acesso a água nas comunidades de intervenção do projecto; 

➢ Avaliar se os programas públicos e os seus orçamentos ligados ao 

fornecimento de água às comunidades de intervenção são eficazes, eficientes 

bem como a sua sustentabilidade (Água para Todos e o Programa de 

Reabilitação dos Sistemas Urbanos de Água e Saneamento); 
➢ Identificar as principais acções em curso nos municípios cujo objectivo é a 

promoção do acesso à água e saneamento básico;  

➢ Captar informações sobre os níveis de envolvimento das comunidades no 

processo de distribuição e acesso à água;  

➢ Identificar com as comunidades as principais soluções para garantir o acesso 

à água potável e de qualidade em tempos de cheia ou seca;  

➢ Identificar a responsabilidade de garantir o acesso à água a nível da família, 

trazendo ao de cima, dados desagregados em género e direitos das mulheres 

(quem se desloca para acarretar água? Quantidades de água usada por dia? 

Distância entre o local onde se acarreta água e a casa? Qual é a finalidade da 

água que é acarretada para a família?); 

➢ Risco de contaminação da água para consumo doméstico por minas ou 
indústrias; 

➢ Eminência de desvio dos cursos de água para irrigação por empresários 
agrícolas/fazendeiros;  

➢ Riscos das fontes de água serem vandalizados; 
 
➢ Fornecer recomendações, lições aprendidas e encaminhamentos claros para a 

organização implementadora, doadores, e outros interessados em relação a 

viabilidade do projecto assim como linhas de trabalho para intervenções 

futuras voltadas para o direito e acesso à água. 

 

 
2. Proposta metodológica  

  



O(a) consultor(a) deverá combinar a utilização de métodos qualitativos e 

quantitativos, tendo em conta a natureza da informação a recolher, de modo a obter 

dados que permitam o alcance dos objectivos do estudo.     

  

A selecção de uma amostra representativa do universo de beneficiários é outro 

elemento importante para a conformação da metodologia, cuja descrição e definição 

clara dos instrumentos de recolha de informação e das etapas para a elaboração do 

estudo deverá constar da proposta técnica a ser apresentada pelo (a) consultor (a). 

Ao longo do desenvolvimento da consultoria, a equipa do Projecto deverá ser 

envolvida no processo de recolha de informação e respectiva análise.  

  
Após a selecção do (a) consultor (a), a proposta técnica será apreciada pela Unidade 

de Advocacia Social e Comunicação da ADRA para a sua refinação, propondo os 

ajustes necessários e ao mesmo tempo estabelecer os mecanismos de 

acompanhamento e apoio à realização da consultoria.        

A proposta técnica deve conter elementos como o enquadramento do estudo, 

objectivos, metodologia de trabalho, proposta de actividades (cronograma de 

actividades), proposta financeira entre outros aspectos fundamentais para aprovação 

da mesma.    

  

3. Produtos Esperados  

  

De acordo com os objectivos previstos e a metodologia proposta, o (a) consultor (a) 

deverá apresentar os seguintes produtos:  

  

i) Base de dados da informação quantitativa; 

 ii)  Relatório preliminar do estudo;  

iii)  Relatório final do estudo.  

Relativamente ao relatório, propõe-se que tenha a seguinte estrutura:  

-Resumo executivo;  

-Introdução: contextualização e objectivos;  

-Metodologia;  

-Apresentação e análise da informação de acordo a informação a recolher);    

-Conclusões;  

-Recomendações.     



   

4. Local e duração da consultoria  

  

A consultoria será realizada nas províncias do Huambo e Huíla nos Municípios de 

Longonjo, Humpata e Gambos, com uma duração de 45 dias, distribuídos da seguinte 

forma:  

  

i. Apresentação de uma proposta técnica; 

ii. Preparação (elaboração dos instrumentos, 

selecção da amostra e organização do trabalho 

de campo);  

iii. Trabalho de campo; 

iv.  Organização e análise da informação;  

iv.  Elaboração do produto final.    

    

Prevê-se que a consultoria tenha lugar no período entre Junho e Julho de 2021.  

   

5. Perfil do (a) consultor (a)  

  

O (a) consultor (a) deverá reunir os seguintes requisitos:  

 

• Experiência profissional em avaliação de programas públicos ligados ao acesso 

a Água e Saneamento Básico;  

• Experiência profissional em monitoramento de programas ou projectos ligados 

ao ambiente, agricultura, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável;  

• Experiência profissional e/ou académica na realização de avaliações finais de 

projectos similares; 

• Conhecimento do contexto social/cultural nas províncias de intervenção do 

Projecto (Huíla e Huambo); 

• Capacidade de liderar a formulação e avaliação de programas e projetos 

públicos; 

• Excelentes habilidades de comunicação em português (o Umbundu é uma 

vantagem); 

• Demonstração de habilidades analíticas, de comunicação e elaboração de 

relatórios; 

• Histórico comprovado para fornecer relatórios de alta qualidade e dentro do 

prazo; 

• Excelentes habilidades de entrevistar; 

• Experiência no manuseamento de ferramentas electrónicas de recolha e 

análise de dados; 



• Disponibilidade para trabalhar nas províncias do Huambo e Huíla; 

• Experiência de trabalho em ONGs. 

 

  
6. Processo de selecção do (a) consultor(a)  

  

Os (as) Candidatos (as) interessados (as) deverão submeter as suas propostas, o 

mais tardar até dia 30 de Maio de 2021, com a seguinte documentação:   

  

• Proposta técnica: metodologia e plano de trabalho;  

• Proposta financeira com a indicação dos principais custos para a 

realização da consultoria: honorários, impostos, alimentação, 

alojamento, viagens, comunicações, etc.  

• Curriculum Vitae, indicando os trabalhos profissionais relevantes 

desenvolvidos pelo (a) consultor (a).  

  

As propostas devem ser remetidas por correio electrónico para Cidália Gomes 

cidalia.gomes@adra-angola.org  / gomesod25@gmail.com  CC: Cecília Kitombe 

cecilia.kitombe@adra-angola.org      
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