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ANEXO II: TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

“TREINAMENTO – ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

PARA O USO DE UM DRONE E IMAGENS AÉREAS 

ASSOCIADAS” 

 

 

Para projeto  
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1. INFORMAÇÕES DE BASE 
 

 País parceiro 

Guiné-Bissau  

 

 Autoridade contratante 

A associação UNIVERS-SEL, como parceira do consórcio responsável pela implementação do 

projeto Ianda Guiné Arrus (PRO-GB Agricultura de mangal / 11° FED).  

 

 Contexto nacional 

A Guiné-Bissau tem aproximadamente 1.750.000 habitantes e é um dos 10 Países com o consumo 

per capita de arroz mais elevado no mundo, que se estima da ordem de 100-120 kg/ano/pessoa . 

Além de representar mais do 50% de ingestão de nutrientes, ainda mais significativo é que o arroz 

neste País contribui para mais do 50% da ingestão de proteínas. O cultivo de arroz é praticado por 

90.000 pequenos produtores, que representam cerca de 600.000 pessoas (mais de um terço da 

inteira população), numa superfície media de 0,5-1 hectar por produtor. O cultivo de arroz de 

mangal é praticado por mais de 22.000 produtores (cerca de 180.000 pessoas, ou seja um décimo 

da população do País). 

 

 Situação atual no setor 

A produção global de arroz atinge 120.000 Ton/ano, com rendimentos médios que variam de 4 

até 25 quintais/hectare. Isto significa que cada ano a Guiné Bissau é obrigada a importar entre 60 

até 100 mil toneladas de arroz (o que corresponde a mais de 50 milhões de Euros). Estes dados 

mostram o papel central desempenhado pelo cultivo de arroz na vida e na economia da Guiné 

Bissau e, ao mesmo tempo, a fragilidade da fileira do arroz (a salientar que a Guiné Bissau 

antigamente foi um Pais autossuficiente na produção do arroz e até exportador, mas tornou-se um 

Pais dependente das importações). A fraqueza da fileira é estrutural, abrange todos os níveis e se 

manifesta tão na ausência duma visão e duma política agrícola real do País (a Guiné Bissau é um 

País frágil), como na falta de intervenções estruturais (reparações hidráulico-agrarias), na fraqueza 

dos órgãos públicos de suporte, no empobrecimento das variedades, e na falta de acesso aos 

serviços de transformação e comercialização. 
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2. CONTEXTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 Descrição do projeto 

Este prestação de serviços faz parte do componente "Agricultura de mangal" do PRO-GB, 

chamado Ianda Guiné Arrus.  
 
O objetivo específico desta componente é “aumentar a resiliência, os rendimentos e os níveis de 

segurança alimentar e nutricional das famílias abrangidas pelo desenvolvimento durável da 

fileira do arroz de mangal em áreas selecionadas da Guiné-Bissau”.  
 
Três principais resultados são esperados :  

1. Produção familiar de arroz de mangal aumentada de maneira sustentável à escala do país 

2. Rendimentos dos agricultores familiares aumentados de forma durável por agregação de 

valor à fileira do arroz 

3. Níveis de segurança alimentar e nutricional das famílias abrangidas pela componente 

Agricultura de mangal melhorados de forma durável 

 

Para atingir estes resultados, 9 atividades principais estão planeadas:  

A.1.1  Modernização das bolanhas de água salgada através da sua reabilitação e proteção 

A.1.2  Melhoria da gestão de água nas parcelas das bolanhas de água salgada 

A.1.3  Adaptação das técnicas culturais às alterações climáticas 

A.1.4  Recuperação de mangais 

A.2.1  Apoio à transformação e conservação do arroz  

A.2.2  Apoio à comercialização e acesso aos mercados 

A.2.3  Apoio ao surgimento de mecanismos interprofissionais nas fileiras  

A.3.1 Apoio à diversificação produtiva e a iniciativas de produção agrícola sensíveis à nutrição 

(Atividade coordenada com os componentes horticultura, avicultura e “serviços de proximidade” do PRO-GB) 

A.3.2  Educação nutricional das famílias (Atividade coordenada com a componente Nutrição, horticultura, 

e “serviços de proximidade” do PRO-GB) 

 

Ianda Guiné é implementada por um consórcio de quatro ONGs: LVIA (Parceiro Líder), 

UNIVERS-SEL, AD e RESSAN, além de um parceiro associado em Direção Geral de Engenharia 

e Desenvolvimento Rural (DGEDR). 

  

 Zona geográfica abrangida 

Guiné-Bissau com três áreas principais de intervenção (Zona 1 Encheia ; Zona 2 Tombali e Zona 

3 Bissau) 
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3. OBJETIVO GERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS E RESULTADOS ESPERADOS 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 Objetivo geral de prestação de serviços 
 

O objetivo geral de prestaçao de serviços são os seguintes: 

Treinar e acompanhar parte da equipa* do projeto no uso de um drone para realizar três 

atividades do projeto: 

1. Contribuir para o esclarecimento certos diagnósticos relacionados ao ordinamentos hidro-

agrícola (apoio à implementação de atividades) 

2. Medir alguns indicadores da quadro lógico do projeto e também de seu dispositivo de 

monitoramento e avaliação interno ao projeto (apoio ao monitoramento e avaliação) 

3. Fazer imagens para apresentar as atividades do projeto (apoio à comunicação e valorização) 

 

* A equipe do projeto envolvida por este acompanhamento técnico é composta por 4/5 pessoas (3 

engenheiros hidro-agrícolas e o responsavel de monitoramento e avaliação) 

 

 Objetivos específicos de prestação de serviços 
 

Os objetivos específicos do presente contrato são os seguintes: 

 
• Treinar e acompanhar, parte da equipa do projeto, à usar um drone : pilotando (manuais 

ou automáticos), tirando uma imagem, usando a estação móvel GNSS. Portanto, é necessário 

treinar a equipe para todo o processo de voo do drone (programação de vôos no computador, 

vôo automático no campo, condução do drone no campo,  etc.) 

 

• Treinar e acompanhar, parte da equipa do projeto,  no processamento de imagens 

"drone", utilizando o software livre “OpenDroneMap”  para produzir todos os dados de 

saída necessários para o trabalho da equipa (diagnóstico, monitoramento e avaliação). Os 

tratamentos a serem realizados são a montagem das imagens e a criação de diferentes dados 

(nuvens de pontos, MNT, mapas etc.). Os dados a serem criados para facilitar o trabalho da 

equipe deverão ser identificados pelo consultor, com a colaboração do responsável pelo 

monitoramento e avaliação. 

 

• Treinar e acompanhar, parte da equipa do projeto, na análise e avaliação dos dados 

produzidos, em estreita relação com suas necessidades em termos de trabalho no projeto. Essas 

análises serão feitas com os softwares OpenDroneMap e QGIS 
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 Resultados a atingir pelo contratante 
 

Os resultados esperados desta prestação de serviços são os seguintes: 

1. Parte da equipa do projeto é treinada para pilotar um drone (voo automático e manual) 

e um manual do usuário é produzido. 

2. Parte da equipa do projeto é treinada no processamento de imagens "drone" via 

OpenDroneMap e um manual do usuário é produzido, adaptado às necessidades da equipe. 

3. Parte da equipa é treinada na análise de imagens "drone", via OpenDroneMap e QGIS. 

Um manual do usuário é produzido, adaptado às necessidades da equipe.  

4. Um guia, desenvolvido de forma educacional, é desenvolvido para explicar os diferentes 

usos das imagens aéreas de acordo com as necessidades do projeto.  

5. É prestada uma assistência à distância para acompanhar a equipa durante todo o serviço. 

 

4. ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 

 Localização 

A prestação de serviços  será realizado em Guiné-Bissau, em Bissau e em certas áreas de 

intervenção do projecto (a definir com o Responsavel de monitoramento e avaliação, em três 

missões treinamento.   

Os custos de transporte em campo serão cobertos pelo projeto Ianda Guiné Arrus.  

Os custos relacionados à presença do consultor em campo (perdiem) serão suportados pelo 

consultor e incluídos no custo de seus serviços. 

 

Adaptação à crise sanitária da Covid-19 e suas consequências 

No entanto, dada a atual crise de saúde relacionada com a pandemia de Covid-19, o forncedor é 

solicitado a oferecer uma alternativa realista e o mais eficiente possível ao treinamento na Guiné-

Bissau. Por exemplo :  

- para uma parte (em especial, assumir o controlo do “drone”, aprender a voar, fotografia aérea, 

etc.) numa situação de cara-a-cara num país que não a Guiné-Bissau ; por exemplo, num país 

europeu, onde a equipa de Ianda Guiné Arrus viajará para receber a formação. 

- para outra parte (utilização de software para processamento e análise de imagens) 

remotamente através da Internet. 

- E também com a possibilidade de uma missão à Guiné-Bissau. 

Os custos relacionados com esta opção serão cobertos pelo projecto Ianda Guiné Arrus para os 

estudantes. Os custos relacionados com a presença do consultor serão suportados pelo consultor 

e incluídos no custo dos seus serviços. 

 

 

 

 

 

 



TdR – Trainamento drone            6 
 

 Data de início do contrato e prazo de execução 
 

A data prevista de início do contrato é no quarto trimestre de 2020 e o período de execução é 

de 24 meses a partir dessa data. No que diz respeito à data de início efetiva e ao prazo de execução, 

consultar o artigo 19.1 e 19.2 das condições especiais. 

O serviço deve ser organizado com pelo menos três (3) missões de treinamento na Guiné-

Bissau (cada ciclo será organizado entre 7 e 15 dias), a organizar de preferência durante os 

primeiros 18 meses do serviço, os últimos 6 meses serão dedicados exclusivamente à assistência 

à distância. Esta assistência à distância deve abranger os 24 meses de serviço.O cronograma das 

missões deverá levar em consideração as restrições de acessibilidade do campo (em particular da 

zona de Tombali) 

 

Adaptação à crise sanitária da Covid-19 e suas consequências 

No entanto, dada a atual crise de saúde relacionada com a pandemia de Covid-19, dependendo da 

situação relacionada com a pandemia de Covid-19, a organização destas três sessões de formação 

pode ser modulada em termos de local e data. Por exemplo, é possível prever a realização de 

algumas sessões de formação fora da Guiné-Bissau (por exemplo, na Europa).  

 

O prestador é convidado a propor uma alternativa realista e mais eficaz à formação na Guiné-

Bissau.  

Para tal, o prestador deve oferecer vários módulos opcionais, por exemplo :  

- uma sessão de formação sobre o controlo do drone (aprender a voar, tirar fotografias aéreas, 

etc.) que pode ser realizada noutro país que não a Guiné-Bissau (por exemplo, na Europa) 

- uma (ou duas) sessões de formação e assistência à distância sobre o tratamento de imagens 

associadas. 

- uma sessão de formação sobre todo o processo do drone (do voo à análise de dados sobre 

QGIS), que pode ser realizada pessoalmente, na Guiné-Bissau ou noutro país.   

 

Os custos relacionados com as sessões de formação na Europa serão cobertos pelo projeto Ianda 

Guiné Arrus para os estudantes. Os custos relacionados com a presença do consultor serão 

suportados pelo consultor e incluídos no custo dos seus serviços. 

 

Assim, na sua oferta, o prestador de serviços deve propor dois modos de funcionamento:  

1. uma proposta baseada em três missões de formação na Guiné-Bissau, repartidas por 18 

meses, com o acréscimo de uma assistência em linha de 6 meses.  

2. uma proposta sempre baseada em três cursos de formação, com diferentes opções (por 

exemplo, formação na Europa, ensino à distância e formação na Guiné-Bissau), repartidos 

por 18 meses, com uma assistência em linha de 6 meses.  
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Após esse serviço, será possível alocar serviços adicionais com base nos resultados do primeiro 

serviço. Esses serviços adicionais, se ocorrerem, podem estar relacionados a: 

- capacitação da equipe no uso do drone e imagens associadas; 

- suporte técnico para o cálculo de certos indicadores que requerem o uso de imagens aéreas 

e SIG 

- outras questões técnicas relacionadas ao gestao e análise de dados geolocalizados. 
 

 Gestão do projeto 

4.3.1. Organismo responsável 

Este prestação de serviços estará sob a responsabilidade do responsavel de monitoramento e 

avaliação de Ianda Guiné Arrus.  

4.3.2. Estrutura de gestão 

A estrutura de gestão é representada pela equipe do projeto de Ianda Guiné Arrus, tanto na 

coordenação quanto na administração. 
 

 Equipamento 

Nenhum equipamento pode ser adquirido em nome da autoridade contratante/país parceiro no 

âmbito do presente contrato de prestação de serviços nem transferido para a autoridade 

contratante/país parceiro no termo do mesmo. A eventual aquisição pelo país parceiro de 

equipamento relacionado com o presente contrato deve ser objeto de um contrato de 

fornecimentos distinto. 

O contratante compromete-se a disponibilizar ao consultor, durante a duração do serviço: 

- um drone com hardware associado 

- um banco de dados PostgreSQL / PostGis 

 

 

5. HABILITAÇÕES, COMPETÊNCIAS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO(S) 

PRESTADOR(ES) 
 

 Habilitações e competências 
 

Detentor de um mínimo de um Mestrado 2 no campo das ciências da informação geográfica 

aplicado ao desenvolvimento sustentável, gestão de territórios ou meio ambiente, o especialista 

deve ter habilidades em: 

- uso de um drone com com hardware associado (incluindo estação móvel GNSS) (do piloto 

à análise de imagem) 

- o uso de software livre para processar imagens de drones (de preferência o 

OpenDroneMap) 

- o desenvolvimento e uso de SIG e, mais especificamente, uso de software QGIS 

- o uso e análise de diferentes dados de saída que podem ser produzidos por imagens aéreas. 
 
Ele tem que trabalhar em português e francês (para ambos, ler, escrever e falar) 
 
Ele também deve ter habilidades para: 

- desenvolver uma abordagem multidisciplinar relacionada à gestão / desenvolvimento de 

territórios 

- conciliar as abordagens técnicas e analíticas 
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- animar treinamentos e apoiar processos GIS  

 

 Experiência profissional géral 
 
O especialista deve demonstrar experiências em: 

- produção, gestão e uso de dados geolocalizados 

- treinamento e suporte técnico em ciências da informação geográfica (incluindo produção de 

dados via drone) 

- cálculo de indicadores com base em dados geolocalizados e processamento GIS 

- trabalhar em um contexto de língua portuguesa 

 

 Experiência profissional específicas 

As experiências específicas que seriam um ativo são: 

- experiência de trabalho na Guiné-Bissau 

- experiência na utilização de dados geolocalizados para a gestão da água e / ou agricultura 

(em especial a cultura do arroz) 

 

 

 

 

 

 

* * * 


