
 
 
 
 
 

Termos of Referencia (TdR) 
para 

 
Consultoria para a realização de um levantamento da linha de base para a 

água, saneamento e higiene em Meluluca Sede, Malangalanga (Posto 
Administrativo de Melulula), Chigoma e Mataca (Posto Administrativo de 

Cobue) 
1. Introdução 
 
A falta de acesso a água potável e saneamento afecta tanto a qualidade de vida das comunidades 
ao longo do Lago Niassa bem como a saúde dos rios que fluem para o lago e, em última instância, 
o próprio Lago Niassa. No Distrito do Lago, ha um surto recorrente de diarréia e cólera com 
vitimas todos anos. As pessoas das aldeias ao redor do lago não têm acesso a água potavel uma 
vez que a água do lago serve vários propósitos: pescar, lavar pratos e roupas, banhar-se, coletar 
água de beber e como latrina. Esta situação afecta negativamente a saúde das pessoas bem como a 
saúde do lago. 

O WWF MCO recebeu um financiamento do WWF Suécia (com apoio da Telger Energi) e WWF 
USA (com o apoio da Fundação MacArthur) para promover iniciativas de Água, Saneamento e 
Higiene (WASH) em quatro aldeias do Distrito Lago (ao longo do Lago Niassa), nomeadamente 
Meluluca e Malangalanga localizados no Posto Administrativo de Meluluca (sul do Lago) e 
Chigoma e Mataca no Posto Administrativo de Cobue (Norte do Lago). Serão construídos quatro 
sistemas de WASH nestas aldeias que incluirao furos com tanque de água elevado, lavandaria para 
lavar pratos e roupa, latrinas e chuveiros. As iniciativas WASH terão uma duração de 2 anos e 
visam melhorar a saúde e a qualidade de vida das crianças, homens e mulheres através do acesso 
a água potavel e melhores práticas de saúde e higiene, bem como minimizar os impactos negativos 
na biodiversidade do lago. 

O WWF MCO deseja contratar um consultor para realizar um levantamento da linha de base 
para verificar o conhecimento, a atitude e as práticas das aldeias-alvo sobre o abastecimento de 
água, saneamento e higiene antes da implementação das atividades do programa WASH 
começarem. A Linha de Base servirá também para fornecer uma base sobre a qual a eficácia e 
sucesso do programa serão eventualmente avaliados. 

 



2. Objectivos da consultoria 
 
A consultoria tem como objective desenhar e realizar um levantamento da linha de base para 
estabelecer uma referência no ambito da implementação do programa WASH, incluindo 
contribuir para uma melhor compreensão da situação de saneamento e higiene nas quatro 
aldeias-alvo e fornecer uma base sobre a qual a eficacia e sucesso do programa serão 
eventualmente avaliados. Os objectivos específicos são: 
 

 Identificar os níveis atuais de acesso e práticas dos moradores às instalações de água, 
saneamento e higiene; 

 Estabelecer a linha de base de cobertura de latrinas e indicadores comportamentais da 
demanda doméstica por serviços WASH antes do lançamento das atividades do programa 
para facilitar a medição do progresso ao longo do tempo; 

 Compreender as percepções, desejos, práticas, motivações e constrangimentos das 
famílias nas aldeias-alvo no que diz respeito a saneamento melhorado, higiene e água 
potável; 

 Analisar o conhecimento e as práticas do agregado familiar sobre as doenças 
transmitidas pela água e a malária; e 

 Fornecer dados agregados que facilitem a aprendizagem e orientação do programa. 
 
 3. Âmbito de Trabalho / Metodologia 
 
O Estudo da linha de base será realizado nas quatro aldeias acima mencionadas usando métodos 
participativos, tais como discussão de grupos focais, bem como pesquisas domiciliares. Para 
cumprir os objectivos do inquérito de base, serão utilizadas técnicas quantitativas e qualitativas de 
recolha de dados. O Consultor terá que preparar questionários estruturados de discussão com as 
familias e de grupos focais e outras ferramentas para uso na pesquisa. Essas ferramentas terão que 
ser submetidas e aprovadas pelo WWF antes do levantamento. 
 

O consultor terá também de consultar todos os relatórios e estatísticas disponíveis do governo e outras 
organizações, bem como ferramentas utilizadas por outras organizações para os inquéritos de base do 
WASH. 

 

4. Resultados esperados e produto a ser produzido pelo consultors 
 
O inquérito de base deve fornecer informações importantes que servirão de referência para avaliar 
se o projecto está a atingir os seus objectivos a longo prazo. O inquérito deve recolher informação 
sobre o estado do abastecimento de água potável e saneamento, na aldeia beneficiária, 
nomeadamente: 

• Desenho da pesquisa com todas as ferramentas e plano de trabalho; 
• Relatório de pesquisa de base (em português e inglês); 
• Todos os dados de linha coletados (dados eletrônicos e dados rígidos); 



Antes do relatório final, o consultor deve apresentar os resultados ao WWF e os parceiros dos 
quais terão comentários e informações adicionais 
 

5. Duração/Tempo da consultoria 
 
O inquérito de base deverá durar o máximo de um mês, incluindo o trabalho de campo e a 
apresentação do relatório. O consultor deve fornecer um plano de trabalho detalhado, incluindo 
actividades e respectivos marcos. 
 

6. Suporte Logístico 
WWF will provide to the consultant with reports and documents/studies available at WWF office 
and will also assist meeting beneficiary communities and local authorities. WWF will also 
provide transport for the field work. The consultant will cover the other logistic costs that should 
be detailed in the financial proposal. 

O WWF fornecerá ao consultor relatórios e documentos / estudos disponíveis no escritório do 
WWF e também ajudará a dar assistencia para organizer os encontros com as comunidades 
beneficiárias e as autoridades locais. O WWF também fornecerá transporte para o trabalho de 
campo. O consultor cobrirá os outros custos logísticos que devem ser detalhados na proposta 
financeira. 
 

7. Local de trabalho  
 
A pesquisa da linha de base será feita nas aldeias de Melaleuca-sede, Malangalanga, Chigoma e 
Mataca, Lake District. Toda a coordenação do trabalho sera coordenado apartir dos escritorios do 
WWF em Metangula 
 

8. Elegibilidade / Qualificações do Consultor 
 

o . 

Todos os consultores devem ter o seguinte: 
 Qualificações: O consultor deve ter Bsc em Biologia, Água ou outras ciências 

relacionadas 
 Experiências: Pelo menos 5 anos de experiência na realização de pesquisas de linha 

de base para programas WASH 
 Idioma: o consultor deve ser fluente em português e inglês. O conhecimento da 

língua local será uma vantagem. 
 



Outra experiência: 

• uso de abordagens participativas tais como Avaliação Rural Participativa, 
entrevistas semi-estruturadas e discussão em grupo 

• Conhecimento de campo do Distrito dos Lagos e das aldeias-alvo será uma 
vantagem. 

 
9. Como submeter a proposta 
 
As OSCs interessadas são convidadas a submeter uma proposta técnica e financeira por via 
eletrônica a salmeida@wwf.org.mz e aserra@wwf.org.mz com uma carta de apresentação, o 
mais tardar às 16h30 do dia                     de 2017. 
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