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1. ANTECEDENTES1 E FUNDAMENTOS 

 
 
O Programa Ibero-Americano para o Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS) tem sua origem em 
um mandato do Programa de Ação da XVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo 
realizada em Santiago, República do Chile, em 2007. Sua aprovação foi realizada no âmbito da XVIII 
Cúpula de San Salvador, República de El Salvador, em novembro de 2008. Seu início foi realizado durante 
o primeiro trimestre de 2010. Atualmente, conta com 21 países aderentes2. 
 
Em fevereiro de 2022, o Governo do Chile recebeu da República Argentina, da Presidência do Conselho 
Intergovernamental e da sede da Unidade Técnica do PIFCSS, conforme decisão tomada por consenso na 
Reunião do Comitê Intergovernamental do Programa. Desde então, a Sede da Unidade Técnica e a 
Presidência estão na República do Chile. 
 
O PIFCSS desenvolve as suas atividades de acordo com a sua Estratégia de Médio Prazo, que para o 
período 2020-2023 propõe: i) o reforço das capacidades institucionais dos órgãos sociais e atores chave 
na gestão da Cooperação Sul-Sul e Triangular do Ibero -Países americanos; ii) fortalecer a gestão do 
conhecimento sobre Cooperação Sul-Sul e Triangular na Ibero-América; iii) Melhorar a gestão da 
cooperação triangular dos países ibero-americanos; e, iv) fomentar alianças com outros atores do 
desenvolvimento para fortalecer a Cooperação Sul-Sul e Triangular. 
 
Para atingir estes quatro objetivos estratégicos, o PIFCSS prevê uma série de ações através das quais se 
espera alcançar resultados específicos. Assim, esta convocatória faz parte do OBJETIVO ESTRATÉGICO 
2: Fortalecer a gestão do conhecimento sobre Cooperação Sul-Sul e Triangular na Ibero-América. 
 
A pandemia de COVID-19, com seus múltiplos efeitos, aprofundou alguns dos problemas estruturais da 
região, abrindo novos desafios e oportunidades nas diferentes áreas de desenvolvimento. De acordo com 
muitos analistas, estamos diante de uma crise que, por sua vez, nos permite repensar o que era dado como 
certo nas agendas públicas e na gestão governamental. 
 
Por sua vez, o quadro de cooperação internacional e, em particular, o CSS e o TC, foram afetados por 
essas circunstâncias. Para as diferentes instituições responsáveis pela gestão da cooperação internacional 
na região, foi necessário rever e redefinir suas estratégias, bem como colocar em operação ações e projetos 
de CSS e CT em diferentes áreas (saúde, economia, educação, meio ambiente, alimentação segurança, 
entre outros) para dar resposta aos efeitos da pandemia e dar continuidade aos objetivos de cooperação 
previamente delineados. Neste sentido, o CSC e o CT atravessam uma fase de adaptação que passa pelo 
desenho e implementação de respostas inovadoras e tem repercussões ao nível das metodologias e 
temáticas que são abordadas. 
  
O registro e estudo dessas iniciativas é essencial para conhecer como os países tentaram fortalecer suas 
capacidades governamentais, gerar soluções conjuntas e se adaptar à emergência. Por isso, é necessário 
aprofundar o tipo de cooperação que está sendo realizada na Ibero-América, identificando, por um lado, as 
estratégias e mecanismos adotados pelas instituições governantes de cooperação diante das novas 
circunstâncias, identificar as lições aprendidas e contabilizar as iniciativas e projetos lançados para 
responder a novas necessidades.  
 
Sob essas considerações, e levando em conta a riqueza de intercâmbios sobre o tema que ocorreram na 
região nesses mais de 2 anos de pandemia, o PIFCSS propõe realizar um estudo de caso sobre a resposta 
do SSC Ibero-Americano e TC à pandemia de Covid-19, analisando as estratégias institucionais postas em 
funcionamento e sistematizando alguns dos projetos que permitem exemplificar o trabalho realizado. 

 
1
 Mais detalhes sobre o PIFCSS e sua Estratégia de Médio Prazo 2020-2023 estão disponíveis em: 

www.cooperacionsursur.org. 
2
 Andorra, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, 

Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana e Uruguai. 

http://www.cooperacionsursur.org/
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2. OBJETIVO DA CONSULTORIA 
 
Objetivo Geral 
 
Conheça as estratégias e ações adotadas pelos países membros do PIFCSS para enfrentar a pandemia 
de Covid-19. 
 
Objetivos Específicos 
  

● Identificar e analisar os principais desafios, estratégias institucionais desenvolvidas e mecanismos 
utilizados em matéria de CSS e CT para responder à pandemia de Covid-19 na Ibero-América. 
 

● Identificar lições aprendidas no cenário aberto pela pandemia pelas instituições governantes de 
cooperação dos países ibero-americanos. 

 

● Sistematizar e analisar projetos de CSS e TC implementados por países ibero-americanos e 
algumas ações do PIFCSS que contribuíram para enfrentar os efeitos da pandemia de Covid-19.  

  
3. ESCOPO DO TRABALHO  

 
O estudo visa analisar e fornecer uma visão ampla de como os países conseguiram se adaptar e responder 
ao novo contexto por meio de CSS e CT. O produto final será publicado na série de Documentos de 
Trabalho do PIFCSS, a fim de valorizar e divulgar as ações que os países membros - e o próprio Programa 
- têm realizado nos últimos anos. 
 
Pretende-se extrair do estudo aprendizagens práticas e recomendações que permitam melhorar a gestão 
de CSS e CT no futuro, pelo que importa conhecer a perspetiva que os países membros têm sobre a forma 
como a pandemia de Covid-19 alterou o quadro de trabalho do CSS e do TC, investigando o impacto da 
pandemia nas áreas de competência no horizonte de desafios e oportunidades em aberto e as lições 
aprendidas neste contexto de emergência. 
 
Espera-se que a consultoria seja capaz de a) identificar os principais desafios que a pandemia de Covid-
19 colocou no trabalho das instituições que regem a cooperação dos países ibero-americanos em CSS e 
CT, analisando os obstáculos encontrados, o CSS e Estratégias de CT implantadas e repertório de ações, 
instrumentos e arranjos institucionais implantados para responder aos efeitos da pandemia; b) sistematizar 
um número não inferior a 10 projetos e/ou iniciativas de CSC e CT que permitam aprofundar a compreensão 
de iniciativas específicas em que os países ibero-americanos responderam às consequências geradas pela 
pandemia de Covid19 através da cooperação, c) prestar contas de algumas ações específicas 
desenvolvidas no âmbito do PIFCSS para adaptação às circunstâncias; d) identificar as lições aprendidas 
pelos países no contexto de emergência e) preparar conclusões e recomendações que sirvam de insumo 
para os países e o PIFCSS. 
 
A estrutura geral do estudo deve levar em consideração os seguintes elementos, entre outros que o 
consultor considerar pertinentes:  
 

● Quadro geral, antecedentes e objetivos.  
● Metodologia a ser utilizada. 
● Principais alterações produzidas no quadro do CSS e do TC desde o início da pandemia de Covid-

19. Novos desafios e oportunidades na matéria.  
● Práticas e lições aprendidas na gestão de CSC e TC na Ibero-América para responder à pandemia 

de COVID-19. 

● Sistematização de projetos que mostram o trabalho realizado no domínio do CSS e TC para 
responder aos efeitos da pandemia Covid-19. 

● Análise geral dos mecanismos e ações do PIFCSS, implantados desde o início da pandemia. 
● Síntese dos principais achados e recomendações para melhorar a gestão de CSS e CT na região. 
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É importante destacar que para a sistematização dos projetos não se espera uma análise aprofundada 
destes, investigando detalhadamente as suas diferentes fases, mas sim, procura-se identificar e 
caracterizar um conjunto de iniciativas que permitam exemplificar a forma como a Através dos projetos CSS 
e TC, os efeitos da pandemia foram respondidos nas diferentes áreas de desenvolvimento nestes anos. 
 
Para a identificação dos projetos, espera-se que levem em consideração os critérios de representatividade 
regional e temática. A seleção final dos casos deve ser definida em conjunto com a Secretaria Técnica do 
Programa, com base nas informações disponíveis e nos critérios de análise estabelecidos na proposta 
metodológica vencedora desta chamada. 
 

4. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA TÉCNICA 
 

A oferta técnica deve conter os seguintes componentes: 
 

● Proposta de estudo que inclui: 

- Estrutura, conteúdo, metodologia de trabalho incluindo as técnicas que serão utilizadas 

para coletar informações, identificando possíveis riscos e estratégias de solução, se 

aplicável.  

- Proposta de sistematização de casos (critérios de seleção, abordagem e apresentação) 

- Cronograma de trabalho (data de entrega, revisões, reuniões de coordenação, etc.) 

- Propostas adicionais que possam enriquecer o estudo. 

● A proposta será complementada usando o formato do Apêndice 2. 
● Deve anexar a documentação pessoal que comprove a informação prestada (Documento de 

Identificação; CV com referências a publicações ou documentos comprovativos). 

 

5. PRODUTOS ESPERADOS 
 

Produto 1: Plano de trabalho atualizado contendo cronograma de atividades, estrutura preliminar do estudo 

e metodologia a ser utilizada (incluindo os instrumentos a serem utilizados). Deve ter a aprovação da 

Secretaria Técnica do PIFCSS. 

 

Produto 2: Documento final do estudo, contendo os resultados do estudo, conclusões, recomendações, 

bem como os Apêndices metodológicos correspondentes. Deve ter a aprovação da Secretaria Técnica do 

PIFCSS. 

 

O estudo deve ser realizado em espanhol.  

 

6. PERFIL NECESSÁRIO 
 

O trabalho pode ser realizado por um consultor ou uma equipe de consultores que juntos devem atender 
ao perfil ideal: 
 

● Ser nacional de um dos países ibero-americanos membros do PIFCSS. 

● Possuir diploma universitário em relações internacionais, ciências sociais e/ou políticas ou ramos 
relacionados à pesquisa. 

● Experiência profissional geral de pelo menos cinco anos e/ou cinco consultorias em questões de 
desenvolvimento. 

● Experiência profissional específica de pelo menos três anos e/ou três consultorias na área de 
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. 

● Capacidade de analisar, sistematizar e apresentar informação de forma clara e ordenada (incluir 
no CV exemplos de empregos anteriores que demonstrem estas competências). 

 
Será avaliado positivamente: 
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● Estudos de mestrado e/ou doutorado em cooperação internacional. 

● Conhecimento da Cooperação Sul-Sul e Triangular na Ibero-América (através de experiência de 
trabalho em instituições vinculadas ao CSS e Triangular e/ou publicações específicas sobre o 
tema).  

● Conhecimento avançado da língua portuguesa uma vez que a investigação pode exigir a revisão 
de documentação e entrevistas com atores-chave. 
 

7. ORÇAMENTO  
 
O orçamento é de oito mil dólares dos Estados Unidos da América (USD 8.000,00), incluindo impostos 
aplicáveis no país de residência da pessoa que realizará a consultoria e eventuais despesas incorridas pelo 
consultor para o desenvolvimento do estudo. Nenhum custo adicional será assumido por qualquer motivo 
(viagem, internet, telefone, papelaria, etc.) 

8. FORMA E TERMOS DE PAGAMENTO 
 
A duração da consultoria será de 90 dias corridos (aproximadamente 3 meses), a partir da assinatura do 
contrato entre a AGCID (instituição gestora dos recursos do PIFCSS) e o consultor, e emissão da ordem 
de início. 
 
Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação da fatura original à Unidade Técnica do PIFCSS 
na Argentina, e serão efetuados por meio de transferências interbancárias com prévia aprovação e 
aprovação da Secretaria Técnica do PIFCSS, com base no seguinte detalhamento: 
 

● Primeiro pagamento, equivalente a 40% do valor total da oferta econômica, na entrega do 
Produto 1, que deverá ter a aprovação da Secretaria Técnica do PIFCSS. O prazo máximo para 
entrega na Unidade Técnica será de até 20 dias corridos após a emissão da ordem de início.  

● Segundo e último pagamento, equivalente a 60% do valor total, na entrega do Produto 2, que 
deverá ter a aprovação da Secretaria Técnica da Unidade Técnica. O prazo máximo para entrega 
na Unidade Técnica será de até 90 dias após a emissão da ordem de início. 
 

9. LOCAL DE TRABALHO 
 
O local de trabalho será acordado com o Secretário Técnico do PIFCSS, podendo coincidir com o local de 
residência do consultor, desde que seja país membro do PIFCSS. Espera-se que o estudo seja realizado 
remotamente. 

 
10. MONITORAMENTO DE TRABALHO  

 
A consultoria será realizada sob a supervisão da Secretaria Técnica do PIFCSS e poderá contar com o 
apoio de alguns países membros. A proposta selecionada poderá sofrer ajustes ou precisões. 
 
A minuta do Documento Final será compartilhada pela UT aos países cujos projetos são objetos de análise, 
que poderão fazer comentários que devem ser levados em consideração no Documento Final.  
 

11. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 

A proposta deve ser apresentada em tempo hábil, conforme indicado neste Termo de Referência. 
 
Caso o proponente ou equipa julgue conveniente a apresentação de documentos adicionais, estes deverão 
ser anexados à submissão da candidatura. 
 
A proposta com todas as informações necessárias e exigidas deve ser apresentada em espanhol. O 
espanhol será o idioma oficial em que o Contrato será assinado e o mesmo idioma que será utilizado 
durante a execução do estudo. 
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A apresentação das propostas deve incluir:  
 

● Carta de Apresentação e encaminhamento da proposta técnica, que deverá ser assinada 
pelo licitante e conter, no mínimo, a identificação do nome e sobrenome, telefone, e-mail e 
endereço, a descrição dos documentos anexos, bem como declaração sobre o conhecimento 
das condições estabelecidas no Termo de Referência e aceitação de seu conteúdo. Da 
mesma forma, o interessado deverá apresentar sua proposta técnica de acordo com os 
requisitos estabelecidos nestes TOR. A proposta técnica deve incluir o CV do consultor. (ver 
Apêndices 1 e 2) 

 
Uma vez apresentada a proposta, não serão aceitas variações em seus termos, nem será aceita a 
apresentação de documentos ou informações adicionais. Da mesma forma, o PIFCSS poderá solicitar os 
esclarecimentos que julgar necessários até o momento da seleção. 

 
12.  DATA DE ENVIO DAS PROPOSTAS  

 
A proposta deve ser enviada para o e-mail: invitacions@cooperacionsursur.org, rotulando o assunto da 
seguinte forma: As propostas devem ser enviadas para o e-mail: invitacions@cooperacionsursur.org, 
rotulando o assunto da seguinte forma: “Resposta do CSS e TC à pandemia de Covid-19: estratégias 
institucionais e estudos de caso 
 
A chamada será encerrada às 18h, horário do Chile, do dia 25 de agosto de 2022. Em nenhum caso, uma 
proposta apresentada após essa data e hora será recebida. 
 
Caso nenhuma proposta seja recebida no prazo estabelecido, a convocação poderá ser prorrogada por um 
período adicional de 15 dias úteis. 

 
13. ESCLARECIMENTO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA  

 
Os proponentes podem solicitar esclarecimentos ao Termo de Referência por meio de comunicação escrita 
para o e-mail invitacions@cooperacionsursur.org até 4 de agosto através do Formulário para solicitação de 
esclarecimentos e dúvidas (ver Apêndice 3). Não haverá outra data para fazer novos pedidos de 
esclarecimento dos Termos de Referência.  
 
Independentemente de quem formulou a consulta, as respostas serão publicadas no site do Programa para 
que todos os proponentes tenham a mesma informação. 
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14. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
Para a avaliação das propostas, serão utilizados os seguintes pesos globais: 

 

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA Pontuação 
Máxima 

1 Proposta técnica 60 

 Consistência com os requisitos estabelecidos no TOR. 5 

 Qualidade e clareza da proposta técnica (abordagem teórico-prática, 
organização do trabalho e descrição das atividades) 

20 

 Qualidade da proposta de seleção dos casos a sistematizar 15 

 Metodologia para a implementação do estudo (abordagem e técnicas de 
coleta e análise de dados sugeridas) 

20 

2 Experiência acadêmica 15 

 Licenciatura em relações internacionais, ciências sociais e/ou políticas ou 
ramos relacionados com a investigação. 

10 

 Estudos de pós-graduação em cooperação internacional (mestrado e/ou 
doutorado em cooperação internacional ou área relacionada ao estudo). 

5 

3 Experiência profissional 25 

 Experiência profissional de pelo menos cinco anos e/ou cinco consultorias 
em questões de desenvolvimento. 

8 

 Experiência profissional e/ou consultoria em Cooperação Sul-Sul e 
Triangular na Ibero-América 

7 

 Experiência comprovada em pesquisa/estudos aplicados e/ou 
sistematização de projetos 

8 

 Conhecimento da lingua portuguesa 2 

TOTAL 100 

 
15. CONFIDENCIALIDADE 
  

Todos os relatórios, documentos, produtos e qualquer outro material elaborado pelo consultor durante a 
vigência do contrato, constituem propriedade exclusiva da PIFCSS. Portanto, o consultor se compromete 
a não divulgar ou utilizar as informações privilegiadas, confidenciais e proprietárias do Programa e de 
seus países membros, às quais terão acesso durante sua contratação, em outros espaços e finalidades, 
sem a autorização expressa do Secretário Técnico da o programa. 
  
O consultor se compromete a realizar seu trabalho sob os mais altos padrões de integridade e qualidade 
profissional, e não representar fins particulares e/ou cargos políticos que envolvam ou gerem conflito de 
interesses, nem realizar atividades similares com outra empresa, entidade pública ou organização 
internacional, em detrimento das atividades do PIFCSS. 
  



Termos de Referência 
Estudo sobre as respostas do CSS e do TC Ibero-Americano à pandemia de Covid-19 

8 
 

 

APÊNDICE 1 
CARTA DE APRESENTAÇÃO E SUBMISSÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 
 

[Cidade e data]  
 
Senhores / Senhoras 
Programa Ibero-Americano para o Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul  
Santiago, Chile 

 
REFERÊNCIA::  “RESPOSTA DO CSS E TC À PANDEMIA COVID-19: 

ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS E ESTUDOS DE CASO”. 
 
Da minha consideraçao:  
 
Por meio deste documento, tenho o prazer de apresentar a documentação e a proposta técnica 
necessárias para consideração no âmbito da Chamada de Referência. Nesse sentido, registro a 
aceitação do Termo de Referência e seu conteúdo. 
Sinceramente,  
 
Indique os dados correspondentes ao proponente.  
 
Assinatura: _________________________  

Nome e sobrenome: ______________________  

Identidade: ____________  

Endereço: ____________________________  

País/Cidade/Departamento: ____________________________  

Telefones: ______________________  

Correio eletrônico: ____________________________________  

Descrição dos documentos anexados (se aplicável)__________________________________  

 
 

 

 
  



Termos de Referência 
Estudo sobre as respostas do CSS e do TC Ibero-Americano à pandemia de Covid-19 

9 
 

APÊNDICE 2 
 FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

 
A. RESUMO DAS EXPERIÊNCIAS DO CONSULTOR COM BASE NO PERFIL PROFISSIONAL 

REQUERIDO. 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONSULTOR (E SUA EQUIPE) 

 
Nomes e sobrenomes: 
Identidade: 
Informações de contato (endereço, telefone, e-mail) 
 

EX EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS RELEVANTES DO CONSULTOR (E SUA EQUIPE) 

 
As experiências profissionais específicas do consultor (e sua equipe) serão detalhadas, em relação ao perfil 
profissional indicado no ponto 4. Caso seja selecionado, será solicitada a documentação que credencia 
cada item. 
 

REQUISITOS RESUMO 

Formação universitaria  

Treinamento adicional  

MÉRITO DO CONSULTOR (E SUA EQUIPE) RESUMO 

Experiência profissional e/ou consultoria em questões 
de desenvolvimento. 

 

Experiência profissional e/ou consultoria em 
Cooperação Sul-Sul e Cooperação Triangular na Ibero-
América 

 

Experiência em análise e sistematização de projetos de 
cooperação 

 

Conhecimento da lingua portuguesa  

 
B. PROPOSTA TÉCNICA E METODOLÓGICA 

  
A proposta técnica deve descrever como pretende abordar e atender aos requisitos do TDR, e para isso 
fornecerá um documento cuja extensão não poderá exceder 10 páginas e que deverá conter as seguintes 
seções: 
 

● INTRODUÇÃO: Fornecerá uma descrição que dê conta de sua compreensão do contexto de 
realização da sistematização e seus objetivos. 

● ABORDAGEM CONCEITUAL: Você deve demonstrar sua compreensão das características da CT 
na Ibero-América e destacar os principais conceitos a partir dos quais analisará os estudos de 
caso. 

● METODOLOGIA E JUSTIFICAÇÃO DO TRABALHO: A proposta metodológica deve indicar as 
técnicas que serão utilizadas para coletar e processar a informação, levando em consideração os 
contextos particulares e os mecanismos de garantia de qualidade para realizar a sistematização. 

● CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE CASOS: Deve ser incluída uma proposta inicial de critérios para 
seleção de casos que leve em consideração a representatividade dos atores e temas. 
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● PLANO DE TRABALHO: Planejamento temporário do trabalho a ser realizado, incluindo datas de 
entrega, revisões e reuniões de coordenação. 

● VIABILIDADE: Devem ser mencionados os riscos na realização da consultoria e as estratégias de 
resolução propostas. 
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APÊNDICE 3 
 

Formulário para pedidos de esclarecimentos e perguntas3 
 
 
NOME E SOBRENOME:_________________________________________  
Telefone _________________  
e-mail ___________________  
 
PERGUNTA: ____________________________________________________  
_______________________________________________________________  
 
REFERÊNCIA NOS DOCUMENTOS DA CHAMADA.  
 
Identificação do documento ou anexo _______________________  
 
Página ______________  
 
Texto para o qual se solicita esclarecimento (transcrever) _______________  
______________________________________________________________  
 
 
 
 
Data ____ de ________ , 2022             Hora: __________________ 

 

 
3 Um (1) formulário deve ser preenchido para cada preocupação ou pergunta. Não serão aceitos formulários contendo 

mais de um pedido de esclarecimento ou dúvida. 


