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TERMOS DE REFERÊNCIA 

PRODUÇÃO DE FILME/ VIDEO DOCUMENTAL 

- VISITA GUIADA PACTO DE INTEGRIDADE 
Projeto: Pacto de Integridade 

 

Prazos:  

Manifestação de interesse: 29 março 2021/ Apresentação de propostas: 5 abril 2021, 18:00 

 

1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

A Transparência e Integridade, Associação Cívica (TI-PT) é uma organização não governamental de combate à 
corrupção, representante portuguesa da Transparency International, rede global anticorrupção presente em 
mais de 100 países.  

Trabalhamos por uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de corrupção, advogando uma governação ética, 
responsável, solidária e sustentável, fiscalizando a atividade dos decisores políticos e das instituições públicas, 
colaborando com outras organizações não-governamentais e dos setores público e privado, e desenvolvendo 
projetos de capacitação cidadã, campanhas de sensibilização e advocacy, monitorização cívica, investigação 
aplicada e ações de formação. 

 

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A CONTRATAR 

No âmbito do projeto Pacto de Integridade (IP), a TI-PT pretende contratar serviço especializado para a 
produção de um filme/ vídeo documental para disseminação dos resultados do projeto IP. 

Espera-se que o produto final documente uma visita guiada às obras objeto de monitorização no contexto do 
projeto no Mosteiro de Alcobaça, e traduza uma narrativa institucional capaz de: 

1. Comunicar a visão da TI-PT na área da contratação pública; 

2. Comunicar a ferramenta Pacto de Integridade; 

3. Comunicar os trabalhos de monitorização e as obras desenvolvidas e em curso no Mosteiro de 
Alcobaça; 

4. Registar o testemunho de stakeholders chave, como as equipa das TI-PT e da Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC). 

 

3. PRODUTOS/ RESULTADOS ESPERADOS 

Vídeo, com duração de 20 a 30 minutos. 

https://transparencia.pt/
https://pactodeintegridade.transparencia.pt/home/
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Versões: 

1. em formato digital, para divulgação através da Internet (página web da TI-PT, Canal TI-PT no You 
Tube, e redes sociais) 

2. 5 registos DVD em Alta Definição 

 

4. CONDIÇÕES 

a. Contrato de Prestação de Serviços com duração determinada pelo período de produção e pós-produção 
vídeo, não superior a  

b. Pagamentos:  

• Adjudicação = 50% 

• Contra entrega do vídeo finalizado = 50% 

c. Os trabalhos de produção serão a todo o instante acompanhados pela equipa TI-PT, que diligenciará os 
contactos com stakeholders e a organização da agenda de gravações 

d. A TI-PT será detentora dos direitos de Propriedade Intelectual (Direitos de Autor e Direitos Conexos), 
relativamente a todos os produtos e materiais desenvolvidos no contexto desta prestação de serviços 

e. A reprodução, publicação e divulgação do vídeo, parcial ou integral, requer a autorização expressa da TI-
PT 

f. A captação de imagens contendo pessoas deverão ser acompanhadas de termo de autorização para uso 
de imagem pelo período mínimo de cinco anos; 

 

5. PROCESSO DE SELECÇÃO 

Fase 1 – Convite 

São convidados a participar no concurso, com base na experiência prévia de trabalho com a TI-PT e/ou análise 
de portefólio, os seguintes profissionais: 

 

1. Pedro Neto – http://pedrofneto.com 

2.  Duarte Silva – https://duartesilva.pt/  

3. ESECTV – https://myesecweb.esec.pt/pagina/projecto/esectv/ 

4. JPCMatos Media – http://jpcmatos.pt/  

5. Tiago Cerveira – https://tiagocerveira.com/ 

6. Leandro Silva – https://leefuzeta.com/ 

 

 

Fase 2 – Seleção de propostas 

http://pedrofneto.com/
https://duartesilva.pt/
https://myesecweb.esec.pt/pagina/projecto/esectv/
http://jpcmatos.pt/
https://tiagocerveira.com/
https://leefuzeta.com/
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Após o briefing com a equipa TI-PT, as propostas serão avaliadas e classificadas através dos seguintes 
critérios: 

1.  Proposta economicamente mais vantajosa; 

2.  Proposta com qualidade técnica e recursos ajustados às necessidades identificadas. 

 

6. PLANO DE TRABALHOS E CRONOGRAMA 

 
Fase 1 – Pré-Produção do Video  

Actividades Prazo de Execução 
1 Briefing com equipa TI-PT 30 e 31 março 2021 

2 Apresentação de propostas 5 abril 2021 
3 Seleção e comunicação de resultados 6 abril 2021 

 
Fase 2 – Produção do Vídeo 

Actividades Prazo de Execução 

4 
Produção do Vídeo (criação e realização de conteúdos 
audiovisuais em vídeo digital, edição de vídeo e áudio, criação de 
grafismo e efeitos digitais, captação de imagem e som, etc) 

7 a 30 de abril 2021 

5 Validação de conteúdos e correcção (se aplicável) 3 a 5 maio 2021 
6 Entrega do Video  7 maio 2021 

 

NOTAS: 

A Fase 1 pressupõe a aceitação das Condições. 

A Fase 2 pressupõe a formalização de contrato de prestação de serviços. 

Cronograma sujeito a alterações, desde que os atrasos sejam imputados à TI-PT e/ou DGPC 

 

 

7. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Em caso de interesse, agradecemos confirmação para o endereço comunicacao@transparencia.pt, até às 
19:00 (hora de Lisboa) do próximo dia 29 de março. 

mailto:comunicacao@transparencia.pt

