
 

Termos de Referência para contratação de uma empresa para 
fornecimento de serviços de comunicação - clipping de notícias 
 

JUSTIFICATIVA 

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) está a implementar a sua sub-estratégia 
de comunicação, cujo objectivo, entre outros, é garantir visibilidade aos esforços da 
organização na sua agenda de conservação da biodiversidade, contribuindo, desse 
modo, para o fortalecimento do seu reconhecimento como uma entidade credível na 
matéria e reforçar o branding e sua presença no País. A sua exposição nos meios de 
comunicação social deve merecer uma atenção especial e para isso, os serviços de 
monitoramento de notícias são essenciais para uma boa implementação de projectos 
e programas de conservação, tendo em conta que ajudam a organização a visualizar o 
nível de exposição nos diferentes meios de comunicação social, podendo decidir, em 
função disso, em que áreas precisam de maior atenção do ponto de vista de 
divulgação.  
 
Para o efeito o WWF pretende contratar uma empresa para prestar serviços de 
clipping (selecção e sistematização de notícias em jornais, revistas, sites e outros 
meios de comunicação, geralmente impressos, para resultar num apanhado de 
recortes sobre assuntos de total interesse do WWF). Os relatórios gerados através do 
clipping podem ser úteis tanto para os parceiros assim como para os doadores do 
WWF a nível nacional, regional e internacional para demonstrar ao longo do tempo a 
frequência e a qualidade com que diferentes temas de conservação são tratados nos 
órgãos de comunicação nacional e internacional.   
 

2. Objectivo geral 

No geral pretende-se elevar a visibilidade do WWF através da assessoria e monitoria 
da informação e notícias veiculadas nos órgãos de comunicação social em questões 
de conservação da biodiversidade e maneio sustentável de recursos naturais  

 

3. Objectivos Específicos  

A empresa contratada tem as seguintes responsabilidades:  

 
 Monitoramento da informação/notícias veiculadas em jornais, revistas, 

emissoras de TV e Rádio de âmbito nacional, sites e agências de notícias 
nacionais incluindo os locais e internacionais, de interesse da WWF. 
 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%ADcias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sites
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o


 Criação e design   do   layout   que   será customizado e personalizado de 
acordo com a identidade visual da WWF além de se responsabilizar pelo seu 
envio diário com excepção dos fins de semana e feriados. 
 

 Enviar o clipping diariamente (nos dias úteis) dentro do horário das 9h30 às 
10h dependendo fluxo de matérias de interesse. 

 Elaborar comunicados de imprensa relativos à organização. 
 

 Fazer comunicação e follow com jornalistas de forma a dar visibilidade à 
Instituição. 

 

  Representar o WWF perante os media e oferecer respostas pontuais em 
conformidade com os objectivos definidos pela organização. 

 

Metodologia 

 As notícias devem conter tudo o que se refere ao  WWF e seus projectos em 
Moçambique bem como tudo sobre: Fauna Bravia; Governação para Recursos 
Naturais; Florestas e Fauna Bravia; Águas; Recursos Marinhos e pesqueiros e 
indústria extrativa no que tange aos aspectos e impactos socio-ambientais. 

 A equipa de técnicos e especialistas deve estar disponível para atender aos 
usuários do clippings fora do horário estipulado para o envio de clipping, caso 
surja alguma dúvida ou necessidade relativa aos serviços prestados. 

 O clipping deverá ser enviado em língua portuguesa. 
 O fornecimento do serviço de clipping será diário via Internet exclusivamente 

para o colaboradores séniores da instituição previamente autorizados e os 
demais que a organização venha a indicar. 

 A primeira página dos principais jornais do país deverão ser disponibilizadas 
na íntegra independentemente dos temas abordados.  

  

 As principais notícias deverão ser monitoradas e veiculadas no mesmo dia em 
que são exibidas, excepto os programas que foram ao ar após a entrega do 
clipping, que poderão ser enviados no dia seguinte. 

 O monitoramento de rádio deverá incluir a Rádio Moçambique como principal 
veículo das notícias de interesse, por ser de âmbito nacional. 

 Monitoramento das notícias de interesse da WWF veiculadas nos jornais e 
revistas nacionais; devem estar editadas em formato PDF conforme 
originalmente veiculadas no jornal ou revista, incluindo fotos e gráficos;  

 
Resultados Esperados 

 A Contratada deverá entregar semestralmente a WWF um backup em DVD 
contendo todas as matérias clipadas no período. 

 A contatada deverá mensalmente apresentar relatórios onde na proposta 
poderá colocar o modelo, com inclusão de classificação das notícias (positiva, 
negativa ou neutra) e variações possíveis e um relatório semestral. 

Prazo de execução dos serviços 



• O Prazo de  execução dos serviços será de 6 (seis) meses, contados a partir da 
assinatura. 

• O contrato poderá ser prorrogado até o limite de 12 (doze) meses, dependendo 
da disposição de recursos e dos resultados da avaliação do fornecedor de 
serviços. 

 

 

 


