
 

TERMOS DE REFERÊNCIA 

 
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA SOBRE VISIBILIDADE E DIFUSÃO  

DO TRABALHO DA CRUZ VERMELHA DE MOZAMBIQUE  
NO AMBITO DO PROJECTO ECHO 2018  

 
 

1. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO 
 

Moçambique ocupa a primeira posição entre os países africanos mais expostos à riscos de eventos 
naturais. De acordo com o Índice de Risco Climático de 2015 é o país mais atingido pelas cheias 
derivadas de chuvas torrenciais e um dos países mais afetados pelos impactos das mudanças climáticas. 
Eventos climáticos extremos, como secas, cheias e ciclones tropicais, estão a ocorrer cada vez com 
maior frequência, tendo impactos dramáticos. As províncias da Zambézia e Sofala são áreas de alto risco 
para desastres repentinos com mais pessoas potencialmente afectadas. 
 
A Cruz Vermelha de Moçambique (CVM) e a Cruz Vermelha Espanhola (CVE) têm trabalhado em 
conjunto desde 1990, sendo a Redução do Risco de Desastres uma área prioritária no marco das suas 
intervenções.  
 
Neste contexto, identificou-se a necessidade de promover a visibilidade do trabalho que a Cruz 
Vermelha vem fazendo neste âmbito, através da produção de material audiovisual,  permitindo uma 
disseminação dos resultados e impactos atingidos pelos programas que a Cruz Vermelha vem 
implementando nas províncias de Zambezia e Sofala nesta área.  

Produzir material audiovisual de boa qualidade servirá para documentar e visibilizar o trabalho realizado 

no marco do projecto “Reforçar as capacidades de preparação e resposta a nível nacional, distrital e 

local, ligando as ações de aviso prévio e fomentando a escalabilidade da intervenção em Moçambique”. 

 

2. OBJECTIVOS DA CONSULTORÍA 
 
O objetivo principal da consultoria é a elaboração de um vídeo que permita: 
 

• Uma maior visibilidade das ações referentes à redução de riscos e desastres implementadas 
pela CVM/CVE nas províncias de Zambezia e Sofala, principalmente no marco do projecto DG 
ECHO 2018. 
 

Para a elaboração do produto final, pode se incluir a mistura de várias técnicas, tais como narrações, 
animação gráfica, entrevistas com a equipa técnica e voluntariado da Cruz Vermelha (especialmente nas 
províncias da Zambézia e Sofala), diferentes parceiros envolvidos nas iniciativas (ARA-CN, INGC), 



 

membros dos Comités Locais de Gestão de Riscos de Calamidades e pessoas das comunidades 
beneficiarias, etc. 
 
A metodologia e abordagem para a elaboração de este trabalho devem de ser inclusiva e integral, 
incluindo a todas as pessoas beneficiarias em todas as suas fases de forma dinâmica e participativa. Esta 
iniciativa supõe uma oportunidade para partilhar experiências e preocupações das pessoas envolvidas 
nos projectos de RRD da CVM/CVE, sendo neste sentido, primordial oferecer protagonismo a população 
mais vulnerável (mulheres, pessoas com incapacidades, pessoas maiores, crianças...). 
 

3. PRODUTOS ESPERADOS (ENTREGÁVEIS) 
 

1. Roteiros dos dois produtos audiovisuais previstos; 

2. Um vídeo aproximadamente com uma duração de 10 '; 

3. Versão resumida do mesmo vídeo para transmissão de mídia (entre 1 e 2'); 

4. Entrega em formato digital de fotografias documentais realizadas durante a produção 
audiovisual. 

Todos os produtos serão entregues em mídia digital (3 cópias). Fotografias em formato. jpg, vídeos 
em formato editável e formato final (.movo .mpg). 

 

4. REQUISITOS 
 

▪ Empresa de consultoria com capacidade de contratar no país. 
▪ Mínimo de 2 anos de experiência em produção audiovisual. 
▪ Ter uma equipe de pelo menos 2 profissionais multidisciplinares. 

 
Será avaliado: 

▪ Experiência em produções associadas ao campo do desenvolvimento humano, educação, 
desastres naturais e direitos humanos. 

▪ Experiência de trabalho de vídeo de visibilidade institucional. 
 

5. DURAÇÃO  
 
A duração é de 3 meses a partir do dia seguinte à assinatura do contrato e termina com a última entrega 
e pagamento subsequente. 
 

6. FORMAS DE PAGAMENTO 
 

▪ 20% no acto da  assinatura do contrato; 
▪ 20% na apresentação do Plano de Trabalho actualizado e cronograma das actividades (10 dias 

após a assinatura do contrato); 
▪ 60% na entrega e aceitação do produto final. 

 



 

6. AVALIAÇÃO 
 
A avaliação será feita com base nos seguintes criterios: 
 

Factor de avaliação   Pontuação 
máxima 

TOTAL DA AVALORAÇÃO TÉCNICA  60 

1. Descrição técnica  10 

2. Capacidade argumentativa   15 

3. Metodologia de trabalho de campo  10 

4. Experiencia em produção audiovisual 

15 
a. Experiencia geral  

b. Experiencia com agências de cooperação internacional ou 
instituições públicas  

5. Equipa proposta  

10 
a. Profissional da produção  

b. Profissional da edição  

c. Presença de profissional de redução a desastres  

PROPOSTA FINANCEIRA  40 

 
 

7. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
O processo é realizado no âmbito do concurso público. 
 
As pessoas individuais ou equipe consultora interessada deve enviar a proposta técnica da consultoria, 
anexando o CV, proposta técnica e financeira, considerando todos os impostos e despesas incorridas na 
realização desta consultoria. 
 
Proposta técnica:  
a) Descrição técnica dos produtos audiovisuais e da proposta gráfica geral; 
b) Descrição preliminar do argumento dos produtos audiovisuais; 
c) Metodologia do trabalho de campo e principais actividades com um cronograma geral; 
d) Suportes à experiência de produção audiovisual (lista de contratos) e portfólio de produtos; 
e) Curriculum vitae e suporte à qualificação dos profissionais que serão indicados para as tarefas a 
serem contratadas. 
 
Proposta Financeira:  
Consistirá no preço geral proposto, especificando taxas, transporte, alojamento, subsídios e todos os 
impostos inclusos. 
O preço máximo desta consultoria é de 361.000 meticais. 
 
As propostas devem ser enviadas via e-mail com assinatura, para os seguintes endereços electrónicos: 



 

 
Chambal Boavida:  boavida_chambal@yahoo.com.br 
Esther Castro: esther.castroc@cruzroja.es 
Cristina Hernanseiz: cristina.hernanseiz@cruzroja.es 
 
 
As ofertas serão recebidas até às 15.30 h do día 25 de Fevereiro de 2020. Indicar no assunto “Proposta 

Consultoria VISIBILIDADE E DIFUSÃO DG ECHO 2018”. 
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