
TERMOS DE REFERÊNCIA DO ESTUDO SOBRE O IMPACTO DA COVID19 NA 

VIDA DAS FAMÍLIAS RURAIS 

 

1. Introdução e contextualização   

 

Ao longo de 2020 Angola, no mês de março identificou os primeiros casos da COVID-19, 

que levou ao governo anunciar um Estado de Emergência, que evoluiu para um estado de 

calamidade pública que forçou a regressão dos sectores social e económico. Por exemplo, 

verificou-se em 5 anos consecutivos a falta de crescimento económico do Produto Interno 

Bruto, que afectou significativamente a vida das famílias.  

Frente ao cenário acima, o governo de Angola criou as Medidas de alívio do impacto 

provocado pela pandemia COVID-19 sobre as empresas e particulares (agropecuárias 

familiares).  

É neste espírito que se está a implementar o Projecto de Mitigação dos Efeitos 

Socioeconómicos da COVID-19, uma iniciativa da ADRA que conta com o suporte 

financeiro do Standard Chartered Banck que, de modo geral, visa contribuir para a protecção 

dos direitos económicos e sociais das famílias vulneráveis da província do Huambo. 

Especificamente, os objectivos específicos pretendidos são:  

i) Garantir o acesso de materiais de biossegurança às comunidades rurais nas 

comunidades rurais do Bailundo, Caála e Longonjo; 

ii) Promover acções de disseminação de informação e implementação de medidas de 

contenção da propagação da COVID-19 nas comunidades rurais do Bailundo, 

Caála, Longonjo e no município sede do Huambo.  

O Projecto abrange um grupo-alvo constituído por 506 pequenos produtores agrícolas 

familiares e respectivas famílias, dos quais 259 mulheres, e 111 jovens, constituídos por 15 

organizações da sociedade civil dos municípios do Bailundo, Caála e Longonjo, na sede do 

Huambo, será a Rede de Pessoas Vivendo com VIH, visto que em função da pandemia que 

se vive no mundo, no país e concretamente na província do Huambo, são consideradas como 



o grupo alvo de risco. Indirectamente são apoiadas 2.530 pessoas, dos quais 693 são 

mulheres.  

A realização de um estudo sobre o impacto da COVID -19 na vida das famílias rurais é uma 

das actividades previstas no plano de acção do Projecto, com o propósito de diagnosticar os 

efeitos provocados pelas medidas de política e administrativas de prevenção e controlo da 

pandemia COVID-19 em Angola sobre a vida das famílias rurais. 

 Objectivos da consultoria  

O serviço de consultoria a ser prestado para a concretização do estudo deverá alcançar os 

seguintes objectivos:  

Objectivo Geral:    

Desenvolver um estudo analítico sobre o impacto da Covid-19 na vida das famílias rurais 

dos municípios de Longonjo, Bailundo e Caála.  

Objectivos específicos:  

➢ Levantar dados que possam caracterizar a situação sócio económica das famílias no 

meio rural face a COVID-19;  

➢ Perceber como as associações, cooperativas e as famílias no meio rural têm actuado 

neste contexto;  

➢ Sistematizar evidências que sirvam de referência para influenciar o debate sobre as 

políticas públicas voltadas para o apoio ao desenvolvimento rural.    

2. Informação a recolher durante o estudo  

  

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

recolhida a seguinte informação: 

  

➢ Dados sobre a situação do acesso aos serviços sociais básicos de saúde no contexto 

da COVID-19;  



➢ Identificar as principais acções em curso nos municípios cujo objectivo é a promoção 

do acesso à informação sobre a pandemia COVID-19;  

 

➢ Avaliar se as medidas adotadas para prevenção da pandemia são eficazes, eficientes 

bem como a sua sustentabilidade;  

➢ Formas de acesso a bens e serviços relacionados a actividade agrícola no contexto da 

COVID-19 (alterações no sistema produtivo, disponibilidade e alterações de preços 

dos insumos, escoamento, volume de vendas, acesso ao mercado e canais de 

comercialização, etc…) 

➢ Mecanismos adotados pelas famílias, face a situação da pandemia COVID19 e o 

estado de calamidade principalmente, as que actuam na informalidade. 

➢ Verificar o impacto das medidas de alívio económico gizadas pelo governo em 2020, 

fundamentalmente as acções voltadas ao acesso ao crédito agrícola. (quantas 

cooperativas e famílias beneficiaram a nível dos municípios de estudo). 

➢ Situação da violência doméstica (tipo e como ocorre) nas comunidades em contexto 

de isolamento social.  

   

3. Proposta metodológica  

 

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

diferentes variáveis, 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).  

  



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.    

  

4. 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; 

iv)Plano de possíveis soluções alternativas para a 

mitigação dos principais problemas constatados 

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.     

   



5. Local e duração da consultoria  

  

A consultoria será realizada na província do Huambo nos Municípios de Longonjo, Caála e 

Bailundo, com uma duração de 30 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 durante o mês de Junho de 2021.  

   

6. Perfil do (a) consultor (a)  

  

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

 

• Experiência profissional em avaliação de programas públicos ligados a Saúde 

pública;  

• 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 socioeconómico da província do 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 na província do Huambo; 

• Experiência de trabalho em ONGs. 

  

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

  

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

até dia 31 de Maio e 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      

 

 

mailto:cidalia.gomes@adra-angola.org
mailto:gomesod25@gmail.com
mailto:cecilia.kitombe@adra-angola.org

