
 
RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MOÇAMBIQUE: 

O TRABALHO DAS ONGD PORTUGUESAS  

Termos de Referência 
Contratação de parceiro media para filmagem e edição de vídeo-documentário/promocional 

1.  Contexto  

 

Intervenção das ONGD portuguesas no Apoio à Recuperação e 
Reconstrução de Moçambique  
 
Na sequência dos ciclones Idai e Kenneth que atingiram o centro de Moçambique em 2019, foi 

criado o Mecanismo de Financiamento para Apoio à Recuperação e Reconstrução de 

Moçambique pelo Governo Português, através do Camões, I.P., tendo em vista conciliar 

disponibilidades do setor público e privado para contribuir financeiramente para o auxílio às 

vítimas. 

Assim, várias ONGD portuguesas com sólida experiência e presença em Moçambique iniciaram 

intervenções integradas, aliando as suas diversas áreas de expertise, para dar resposta às 

necessidades iminentes das populações mais afetadas. 

Ambos os desastres naturais resultaram na morte de quase 700 pessoas, na destruição de 

infraestruturas e da economia das regiões afetadas, em particular ao nível da agricultura, 

afetando cerca de 2,2 milhões de pessoas.  

 

Encontram-se a decorrer 5 projetos de ONGD portuguesas, em estreita articulação com as 

autoridades, parceiros e comunidades locais, nas áreas da saúde, educação, segurança 

alimentar, apoiando a recuperação e reconstrução das regiões moçambicanas mais afetadas 

por estas catástrofes. 



 
RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MOÇAMBIQUE: 

O TRABALHO DAS ONGD PORTUGUESAS  

Termos de Referência 
Contratação de parceiro media para filmagem e edição de vídeo-documentário/promocional 

2.  Objetivo 

 

Visibilidade do trabalho feito pelas ONGD portuguesas em 

Moçambique, mais especificamente no âmbito dos projetos apoiados 

pelo Mecanismo de Financiamento de Apoio à Recuperação e 
Reconstrução de Moçambique  
 
Pretendemos dar a conhecer o trabalho das ONGD portuguesas em Moçambique no âmbito dos 

projetos de reconstrução e recuperação a decorrer em regiões moçambicanas severamente 

afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth, que estão a ser implementados por via do contributo 

de entidades portuguesas públicas e privadas portuguesas. 

 

Pretende-se, ainda, divulgar, de modo mais abrangente, o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido no terreno de forma profissional pelas diferentes ONGD, conferindo credibilidade 

e aumentando o envolvimento e interesse do nosso público-alvo. 

 

 

3.  Público-alvo 

 

A divulgação terá como público-alvo principal os investidores/financiadores do Mecanismo de 

Financiamento para o Apoio à Recuperação e Reconstrução de Moçambique e decisores 

políticos.  

 

De forma mais abrangente, pretende-se que a divulgação seja também difundida pelo público 

em geral. Tendo em conta que a população portuguesa foi bastante sensível e generosa à 

causa de Moçambique no âmbito da emergência, e assumindo que continua recetiva e 

interessada no trabalho desenvolvido pelas ONGD portuguesas no âmbito da reconstrução, 

torna-se imperiosa esta apresentação de resultado. 

 

 

4.  Serviços a prestar 

 

i) serviço de criação de filmes promocionais/institucionais 
 

PRODUTO PRINCIPAL: 

 

Pretendemos encontrar um parceiro de media que nos garanta a conceção criativa e 

editorial, produção e edição de dois vídeos de elevada qualidade, com duração entre 8 a 10 

minutos, para demonstração de resultados em dois momentos distintos: o trabalho em 

curso e conclusão os resultados finais. Os vídeos devem ser desenvolvidos numa ótica de 

storytelling incluindo testemunhos e que sejam não só factuais, mas também inspiradores. 

Sendo o objetivo principal a elaboração destes dois vídeos, tendo em conta que este é um 

trabalho desenvolvido por diversas ONGD em 5 projetos e áreas diferentes, mediante as 

propostas apresentadas, iremos equacionar a possibilidade de inclusão de alguns produtos 

extra. 
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PRODUTOS SECUNDÁRIOS: 

 

Gostaríamos de aproveitar as filmagens totais feitas de cada projeto para a criação de 1 

vídeo curto de 2 a 3 minutos para cada um dos cinco projetos. Uma vez que cada projeto 

terá a sua comunicação específica, esta seria uma forma de rentabilizar as gravações já 

feitas.  

 

Da mesma forma, gostaríamos de aproveitar o momento e a oportunidade para criar um 

documentário mais longo, que conseguisse refletir de forma mais profunda o trabalho das 

ONGD em Moçambique. Mais do que um antes e depois facilmente captado por câmaras 

profissionais queremos, neste produto, mostrar para além daquilo que os olhos vêm. Um 

documentário que faça jus ao trabalho desenvolvido por estes consórcios, que 

consciencialize e sensibilize - promovendo a ação, a mudança e a justiça - e contribua, 

assim, na educação para o desenvolvimento. 

 
ii) serviço de fotografia 

 
Apesar de cada ONGD ter os seus meios para recolha de material fotográfico, gostaríamos 

de garantir um conjunto de fotos pensadas, captadas e editadas/tratadas de forma 

profissional. Mais do que uma fotografia, queremos que seja uma imagem que conte uma 

história.  

 

 

5.  Produtos e especificações técnicas 

 

Produto principal 
 

 2 vídeos promocionais/institucionais – trabalho das ONGD durante e final 

Duração mínima de 8m e máxima de 10m 

Entregues no formato *.Mov ou MP4 

Os vídeos finais devem ser entregues em duas resoluções diferentes: versão para 

Youtube e versão FullHD. 

Pós-produção com trabalho gráfico - logotipos, genérico, oráculos, títulos… - bem como 

banda sonora original ou com direitos de uso cedido.  

 

Poderá ser necessário incluir algumas imagens da RTP, caso sejam cedidas, ou outras, 

para se conseguir ter uma visão da destruição após a passagem dos ciclones. 

 

Pode haver necessidade de adaptar o formato para TV, caso se consiga apoio de algum 

canal televisivo. 

 

As filmagens em bruto/sem tratamento, de cada um dos 5 projetos, devem ser 

entregues de forma separada para que cada projeto e/ou o Camões, I.P. as possa 

reutilizar, se necessário, com edição posterior.  
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Produtos secundários 
 

 5 vídeos promocionais – trabalho de cada projeto/ONGD no final 

Duração entre 2m a 3m 

Entregues no formato *.Mov ou MP4 e em resolução para Youtube e FullHD. 

 

 1 vídeo documentário – trabalho das ONGD no final 

Duração mínima de 20m e máxima de 30m 

Entregue no formato *.Mov ou MP4 e em resolução FullHD. 

 

 150 fotos de alta resolução – trabalho de cada projeto/ONGD no final 

30 fotos de cada um dos 5 projetos com resolução de 300dpi e formato .jpg ou .png 

 

Os produtos devem ser entregues em suporte externo (pendrive ou DVD) e cloud. 

 

Pede-se que o orçamento de base seja feito para o produto principal e que os restantes 

produtos sejam acrescentados em parcelas por forma a facilitar a adjudicação total ou parcial. 

 

 

6.  Atividades, logística e cronograma 

 

Este será um projeto com dois momentos distintos: 
 

 Março 2021 – Apresentação do 1º vídeo promocional/institucional, data que coincide 

com o trabalho intermédio dos diferentes projetos: 1 ano de trabalho de recuperação 

coincidindo com os 2 anos após a emergência (4 de março 2019). 

 

 Março 2022 – Apresentação do 2º vídeo promocional/institucional, data que coincide 

com conclusão e apresentação de resultados finais dos diferentes projetos: 2 anos de 

trabalho de recuperação coincidindo com os 3 anos após a emergência (4 de março 

2019). 

 

As atividades e cronograma estão elaboradas para o primeiro momento, março 2021, que será 

semelhante para o ano seguinte.   

Os produtos secundários, caso sejam adjudicados, parcialmente ou na sua totalidade, seriam 

apenas entregues no momento de conclusão, março 2022 e estão sujeitos a planificação 

posterior. 

 

 

Etapas de base para elaboração de guião, produção e pós-produção: 
 

 Reunião técnica com equipa de comunicação representativa do Mecanismo para 

apresentação e discussão do briefing completo. 

 Elaboração de guião, identificação de locutores e textos de locução + voz off. 

 Gravações e trabalho de campo. 

 Avaliação intermédia do material recolhido. 

 Pós-produção e banda sonora (original ou com direitos de uso cedido). 

 Finalização (o vídeo deverá ser aprovado em corte final antes de ser finalizado). 
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Logística: 
 

Os 5 projetos têm localizações distintas conforme especificado no enquadramento. A recolha 

de imagens e testemunhos será realizado nas seguintes localidades: 

 

 Dondo, Nhamatanda e Beira, Província de Sofala; 

 Dombe, Província de Manica. 

 

As diferentes ONGD envolvidas têm possiblidade de facilitar o alojamento local em instalações 

próprias e ou de parceiros locais, bem como as deslocações internas entre as localidades. 

 

Sabendo das dificuldades acrescidas de mobilidade e logística face à COVID-19, entendemos 

que o trabalho de captação de imagens no local deva ser o mais flexível possível e mediante as 

possibilidades do referido contexto.  

 
Cronograma 1º vídeo 

 
 

 SET 

2020 

OUT 

2020 

NOV 

2020 

DEZ 

2020 

JAN 

2021 

FEV 

2021 

MAR 

2021 

Reunião técnica        

Elaboração e 

aprovação do Guião 

       

Gravações        

Apresentação 1ª 

versão vídeo 

       

Apresentação vídeo 

final 

       

 

 

7.  Critérios de selecção 

 

Requisitos mínimos 

 O parceiro de media deverá ter pelo menos três anos em elaboração de audiovisuais. 

 Experiência demonstrada em entrevistas e testemunhos.  

 Envio de portfólio de pelo menos 3 vídeos promocionais/institucionais, 

preferencialmente em áreas do sector social.  

 

Requisitos desejáveis 

 Bom conhecimento da realidade de Moçambique e logística local. 

 Experiência em criação de vídeos relacionados com questões de desenvolvimento.  

 

 

Pede-se envio de proposta técnica e financeira, 
com cronograma detalhado, até dia 11 de setembro de 2020 para 

isabelfernandes@helpomz.com  

mailto:isabelfernandes@helpomz.com

