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Termos de Referência para contratação de um empresa e/ou 

consultor para produção de Video/Documentário sobre as 

Actividades Implementadas pelo Projecto Limitando os 

Impactos Negativos de Petróleo e Gás na Natureza e Pessoas 

em Moçambique do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) 

Moçambique 
 

 

Contexto 

WWF - Moçambique pretende reduzir a pressão sobre a base de recursos naturais, 

melhorar os meios de subsistência locais dependentes destes recursos e garantir a 

sobrevivência de espécies e habitats de importância global, bem como outros activos 

naturais que proporcionam uma base para o crescimento económico sustentável. 

 

Para alcançar a missão acima, a iniciativa vai trabalhar para alcançar sua meta de que 

"os governos e povos de Moçambique efectivamente sejam capazes de controlar as 

decisões sobre os seus recursos naturais e exerçam sua responsabilidade de assegurar 

que os ecossistemas e habitats são geridos de forma sustentável". WWF espera apoiar 

governo de Moçambique e outras partes interessadas para atingir esse objectivo por 

meio do engajamento em processos de políticas e iniciativas que fixam as melhores 

práticas e adopta diversas ferramentas para monitorar vários sectores. 

 

Assim, espera-se que Moçambique esteja efectivamente preparado para explorar os 

recursos petrolíferos de forma sustentável enquanto mantém a integridade dos 

ecossistemas e assegura que as condições das populações mais vulneráveis e pobres 

não são negativamente afectadas pelo desenvolvimento das Operações de exploração 

de Petróleo e Gás.   
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1. Objectivos da Consultoria 

1.1 Objectivo Geral 

Produzir 3 vídeos de alta resolução, sendo o mais completo de 9 a 12 minutos, o 

segundo de 3 a 5 minutos e o terceiro de 1 minuto; 

1.2 Objectivos específicos 

 Produzir um (01) vídeo de 09 a 12 minutos que retrata, panoramicamente, 

as linhas demandas no script do mesmo; 

 Produzir um (01) mini-video de 03 a 05 minutos, resumindo o vídeo geral, 

com foco para apresentações curtas. A edição respeitará o script a ser 

desenvolvido em conjunto (WWF e Consultor); 

 Produzir um (01) vídeo teaser, partilhável, considerando o foco do vídeo 

geral; 

 Fazer a captação de 50 imagens editadas, em alta definição; 

 

O objectivo geral desta consultoria é produzir um vídeo/documentário de 25 – 30 

minutos minutos, com imagens de alta qualidade incluindo também  fotos de alta 

resolução, que poderão ser usados em vários vectores de comunicação do WWF 

Moçambique e das Organizações da Sociedade Civil membros da Plataforma da 

Indústria Extractiva. O trabalho abrange  viagens de visitas de campo.  

 

2. Metodologia 

O consultor seleccionado para esta actividade deverá desenvolver as seguintes 

actividades: 

 Elaborar  o conceito do vídeo/fotos e o cenário no qual serão produzidos, para ser 

discutido pelos proponentes; 



 

 

WWF Mozambique Cell: +258 82 31 222 50 

Rua Faralay e-mail: info@wwf.org.mz 

Nº 108  Website: www.wwf.org.mz 

P.O BOX: 45 60 International Website: www.panda.org 

Maputo, Moçambique Facebook.com/wwfmoz 

A missão do WWF é prevenir a degradação do ambiente 
natural da Terra e construir um futuro em que os Humanos 
vivam em harmonia com a Natureza. 
 

President Chief: Yolanda Kakabadse 

Director General: Marco Lambertini 

President Emeritus: HRH the Duke of Edinburgh 

Registered as: 

WWF-World Wide Fund For Nature 

WWF-Fondo Mondiale per la Natura 

WWF-Fondo Mundial para la Naturaleza 

WWF-Fonds Mondial pour la Nature 

WWF-Welt Natur Fonds 

Also known as World Wildlife Fund 

 Apresentar um Plano de Trabalho para o exercício da tarefa, especificando os dias 

das viagens bastante detalhado; 

 Viajar para as regiões indicadas para a captura de imagens e fotografias 

 Preparar e fazer pequenas entrevistas aos principais parceiros, beneficiários e 

outros interessados pelo projecto; 

 

3. Área Geográfica 

O Projecto denominado  “Limitando os Impactos Negativos de Petróleo e Gás na 

Natureza e Pessoas em Moçambique” com a duração de três de anos (Dezembro 

de 2016 – Novembro de 2019) está a ser implementado em três províncias, 

nomeadamente: Tete, Nampula e Cabo Delgado. E as imagens a serem gravadas 

serão feitas nas províncias acima mencionadas, mais concretamente nos Distritos 

de Moatize, Marara, Changara e Cahora Bassa na Província de Tete; nos Distritos 

de Angoche, Larde e Moma na Provínvia de Nampula e nos Distritos de 

Montepuez, Balama, Ancuabe e Palma na Província de Cabo Delgado. 

 

4. Produtos esperados 

O consultor deverá produzir 03 (três) vídeos (Português falado e legendas em Inglês), 

em alta resolução e  um conjunto de 50 fotografias em HD. 

 

4.1. Vídeo de alta resolução 

 Captação de imagens e respectiva edição; 

 Narração, tradução e legendas em inglês/português, onde for necessário 

 Concepção do script; 
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 Um vídeo de 09 - 12 minutos de duração que poderá ser usado institucionalmente 

ou então partilhado com instituições do Governo, Parlamento, Media, Comité de 

ITIEM, Academia, Instituições de Pesquisas, Parceiros da sociedade civil, 

comunidades locais, doadores, etc; 

 Um vídeo de 03 – 05 minutos, com o conteúdo do vídeo acima resumido, para 

partilha em eventos com curto espaço para o efeito; 

 Um vídeo de 01 minuto, partilhável nas redes sociais e que tenha carácter de 

teaser para os vídeos acima. 

 

Os vídeos deverão destacar a descrição, os objectivos, a meta e as áreas de intervenção 

do Projecto “Limitando os Impactos Negativos de Petróleo e Gás na Natureza e Pessoas 

em Moçambique”, bem como entrevistas com os principais parceiros de implementação, 

O Governo, o Parlamento, Media, Comité de ITIEM, Academia, Instituições de 

Pesquisas, Comunidades locais, entre outros, documentar as principais actividades e os 

impactos resultantes do desenvlvimento das actividades da indústria extractiva.  

 

4.2. Imagens de grande resolução 

Capturar imagens de alta resolução, que poderão ser editadas e entregues em formato 

digital. 

 

Paisagem  Vista aérea das áreas de implementação das 

actividades da indústria extractiva nas três 

províncias, de Tete, Nampula e Cabo Delgado. 
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Sociedade Civil, Governo, 

Media, Comité de ITIEM, 

Parlamento, Doadores, 

Academia, Instituições de 

Pesquisas, Comunidades 

locais 

 Imagens e gravações de membros das comunidades 

locais, líderes tradicionais, media, parlamentares, 

academia, instituições de pesquisas, Comité de 

ITIEM, sociedade civil, doadores envolvidos no 

projecto.  

 

5. Critérios de Selecção 

As empresas ou pessoa individual contratada deve ter larga experiência na produção 

de filmes e vídeos em zonas remotas/rurais em Moçambique e de preferência ter um 

bom entendimento do contexto do desenvolvimento das actividades da indústria 

extractiva em Moçambique. E deverão submeter em separado, uma proposta técnica 

detalhada mostrando como vai fazer o trabalho e incluíndo o respectivo cronograma 

das filmagens e o número de dias e uma proposta financeira também detalhada 

mostrando todas as linhas das despesas.  

 

6. Responsabilidade do WWF Moçambique 

O WWF Moçambique vai alocar um Ponto Focal que será o elo de ligação e de 

coordenação da consultoria em vários aspectos durante a produção do vídeo. A 

Gestão do WWF Moçambique não vai impôr restrições do conteúdo, comentários e 

recomendações da equipa que vai fazer as filmagens.  
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7. Apoio logístico 

O WWF Moçambique vai pagar os honorários da Equipa de Filmagens e toda parte 

logística deverá ser submetida em forma do orçamento a ser discutido entre o 

Proponente e o Cliente.  

8. Estação de trabalho de atribuição 

A recolha de informação para este propósito será levada a cabo nas províncias de 

Maputo, Tete, Nampula e Cabo Delgado. 

 

9. Elegibilidade 

O candidato deve possuir as seguintes habilidades e competências: 

• Grau avançado em ciência da comunicação, comunicação de massa, relações 

públicas, jornalismo, sociologia, estudos sociais, análise de publicidade / comunicação 

e planejamento ou áreas afins; 

• Pelo menos 5 anos de experiência no desenvolvimento de vídeos institucionaise 

captação de fotografias paisagísticas e de comunidades, preferencialmente nas áreas 

de gestão de recursos naturais e ambientais envolvendo comunidades; 

•  Conhecimento em utilização de tecnologias de informação e comunicação; 

• Conhecimento de conservação e maneio de recursos naturais é uma vantagem; 

• Boas habilidades analíticas e de documentação; 

• Boa comunicação e habilidades de facilitação 

• Excelente domínio do inglês oral e escrito. 

 

10. Aplicação 

Os candidatos interessados devem enviar o seguinte por e-mail para: 

concursos@wwf.org.mz com o nome da consultoria na linha de assunto ou via 

impressos entregues no Escritório da WWF em Maputo, na Av. Prof. Rua Faralay Nº. 

108 até ao dia 26 de Fevereiro de 2019 à meia-noite, horário de Maputo: 
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a) Pedido / proposta técnica 

 

(b) Proposta financeira - esperamos que a especificação objetiva e clara dos custos de 

cada atividade proposta, a relação do custo diário da consultoria de acordo com os dias 

propostos para a tarefa. Os custos devem ser em dólares americanos (US $) e não 

devem incluir despesas de hospedagem e viagem. 

 

11. Avaliação dos pedidos 

 

Os critérios da avaliação serão os seguintes: 

• Compreensão e solidez técnica e mérito da metodologia para executar a tarefa; 

• Capacidade organizacional e expertise para executar a tarefa; 

• Desempenho passado relevante para a atribuição; e 

• Oferta financeira. 

 


