Projeto:

Apoio ao Brasil na Implantação da sua Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima –
PROADAPTA

PN:

15.9060.3-001.00

Termos de Referência
Produção de conteúdo e edição de material informativo/publicação (escrito e em vídeo) sobre a cooperação
internacional Brasil-Alemanha e os Projetos de Adaptação (2016-2022)

1.

Contexto

Impactos da mudança do clima já são observados na atualidade. Ao longo dos últimos anos, o Brasil vem registrando
a intensificação de eventos extremos e a redução das taxas de retorno desses eventos. Em diferentes regiões do país,
precipitações violentas provocaram deslizamentos. Na Amazônia, foram observadas enchentes e inundações de
amplitudes sem precedentes. Períodos de seca extrema resultaram em perdas agrícolas no Nordeste, em uma falta
de água potável inédita no Sudeste e na região central do Brasil. Adicionalmente, eventos de seca prolongada e
redução da disponibilidade hídrica ocasionaram o acionamento de sistemas térmicos de geração de eletricidade e a
redução temporária da geração hidrelétrica.
Em reação a esses efeitos adversos da mudança do clima que impactam os sistemas naturais, humanos, produtivos
e de infraestrutura, o governo brasileiro desenvolveu uma agenda de adaptação voltada à gestão e à diminuição do
risco climático do país, tendo o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas (PNA) como o principal
instrumento político.
Nesse contexto, o projeto “Apoio ao Brasil na Implantação da Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima PROADAPTA” visa favorecer o aumento da resiliência climática no Brasil, por meio da implementação efetiva da
Agenda Nacional de Adaptação, mediante o apoio ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) nos processos de
coordenação e cooperação entre as três esferas de governo, setores econômicos e sociedade civil. Parte-se do
pressuposto de que os impactos da mudança do clima ocorrem em escala local, mas as medidas de enfretamento se
fortalecem quando coordenadas e implementadas em diferentes estratégias setoriais ou temáticas.
O PROADAPTA está estruturado em três componentes que visam o alcance dos seguintes resultados:
1.

Apoio ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) na coordenação da implementação da agenda nacional de
adaptação, por meio do aprimoramento dos mecanismos de coordenação de fóruns de intercâmbio entre atores
centrais nos diferentes níveis de governança; implementação da estratégia de desenvolvimento de capacidades
para implementação do PNA; monitoramento e avaliação do PNA; desenvolvimento e implementação de uma
estratégia de financiamento e comunicação do PNA.

2.

Inserção da consideração do risco climático nas políticas e estratégias de ministérios setoriais, estados e
municípios selecionados e implementação de medidas de adaptação inovadoras em nível local, por meio de
análises de: impacto e vulnerabilidade, custo-benefício da adaptação e pontos de entrada para consideração de
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riscos climáticos em processos de planejamento e decisão; realização de experimentos pilotos: gestão de risco
climático nos processos de planejamento e medidas de adaptação.
3.

Sensibilização de atores do setor privado e da sociedade civil para as oportunidades e os riscos da mudança do
clima e o uso de opções de adaptação.

Além do ProAdapta (1), o Brasil possui mais quatro projetos no tema de adaptação à mudança do clima em
cooperação com a Alemanha através do MMA e GIZ como implementadores, quais sejam:
2-) Projeto Regional Investimento Público e Adaptação à Mudança do Clima na América Latina - IPACC II; 3-) Projeto
Programa Políticas sobre Mudança do Clima - PoMuC); 4-) Projeto Ampliação dos Serviços Climáticos para os
Investimentos em Infraestrutura – CSI e 5-) Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica - Projeto
Mata Atlântica).
Neste contexto, os projetos, através da contratação pelo ProAdapta, necessita de produção de material informativo
sobre os resultados, highlights e desafios com exemplos de ações concretas sobre os 5 projetos. Tal material é
direcionado para ser lançado na COP 20 em Katawice, Polônia na 1ª quinzena de dezembro.
Para tanto, o ProAdapta contratará jornalista especializado na produção do material informativo com as
características descritas na próxima sessão.

2. Objetivos Gerais:
(a) Elaborar material informativo escrito com imagens diagramadas com conteúdo os projetos de cooperação
internacional Brasil-Alemanha acerca de Adaptação à Mudança do Clima (2016-2018).
Características do material desejado / Escopo do trabalho:
- Produção de conteúdo para publicação com entre 10 e 12 páginas, com versão em português e inglês.
- Para a produção do conteúdo: material fornecido pelo cliente (incluindo imagens) e até dez entrevistas com pessoas
indicadas pelo cliente.
- Projeto gráfico e diagramação da publicação com imagens, ilustração e texto
- Entrega do produto final: PDF em português e inglês.
- Cronograma a partir do fechamento do contrato:
(b) Elaborar vídeo com conteúdo informativo os projetos de cooperação internacional Brasil-Alemanha acerca de
Adaptação à Mudança do Clima (2016-2018).
Características do material desejado / Escopo do trabalho:
Escopo do trabalho:
-Roteirização e produção de vídeo de animação de até 2 minutos, a partir de:
- Reunião de briefing (definição de período de utilização, meios e território)
- Primeiro roteiro
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- Story-board com 5 telas iniciais com a proposta de direção de arte, depois de aprovado, story-board completo
- Por volta de 25 ilustrações
- Trilha sonora original ou trilha branca (comprada com royaltie free)
- Motion (animação) para 2 minutos
- Áudio em português e legenda em inglês
- Vinheta animada com o logotipo do cliente
- Formato de entrega em MPEG (Moving Picture Expert Group).
3. Atividades principais, metodologia de trabalho e Cronograma
A consultoria em comunicação deve receber como insumos para início dos trabalhos as seguintes informações, a
partir da contratação:
- informações sobre o projeto por escrito, seja em sites ou em factsheet;
- relação de interlocutores sobre os projetos que possam ser entrevistadas pela consultoria
- vídeos já existentes (ex. Mata Atlantica e ABE)
A partir das informações colhidas pela consultoria, a consultoria deve elaborar o 1o rascunho conforme cronograma
e tabela a seguir. A produção do material deverá observar um cronograma de 30 dias, incluindo entrevistas, produção
dos textos, envio para tradução, diagramação e revisão final.

Tabela de Produtos e Prazos esperados
Descrição do Produto
Produto 1: Plano de Trabalho e Elaboração do roteiro
metodológico, cronograma e realização de reunião de alinhamento
(Produto 1)
Produto 2: Atividade 1.1: Apresentação de rascunho do Material
(escrito) para COP e 1ª versão do vídeo para aprovação do
Contratante e Comitê Editorial do MMA.

Prazo de
Entrega
Até o dia
05/11/2018.

Formato /
Especificações
Documento aberto em
formato Word, com
eventuais anexos.

Até o dia
19/11/2018.

Arquivo magnético já
formatado com imagens
e diagramado (em pdf)
conforme especificação
acima.
Arquivo
magnético contendo as
entrevistas gravadas.
Link com vídeo de 2-5
min
Arquivo magnético já
formatado com imagens
e diagramado (em pdf)

Atividade 1.2: Apresentação do produto final para COP e vídeo
aprovado pela GIZ e MMA

Produto 3: Produto (escrito) aprovado pela GIZ e Comitê Editorial
do MMA e
2ª versão do vídeo aprovada pela GIZ e Comitê Editorial do MMA
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Até o dia
29/11/2018.

Link com vídeo de 2-5
min
Importante:
Após aprovação do último produto o(a) consultor(a) deverá gravar em CD/DVD (ou outra mídia equivalente) a
versão final de todos os produtos e entregar ao projeto. O CD/DVD deve conter também os áudios das entrevistas
realizadas.

4. Supervisão e Aprovação e Prazo para Revisão do rascunho e produto final:
1. Consultoria: Entregar em 15 dias úteis após assinatura do contrato o 1º esboço
2. 5 dias para avaliação e pedido de 1ª revisão,
3. Consultoria: 5 dias para entrega da segunda versão,
4. GIZ/MMA: 5 dias para avaliação e pedido da 2ª revisão,
5. Consultoria: 5 dias para entrega da versão final para aprovação.
6. Esse processo não inclui prazo para impressão.
A supervisão e aprovação técnica das atividades e produtos ficarão a cargo da equipe técnica do Departamento de
Políticas em Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente (DPMC/MMA) e da equipe técnica do Projeto
PROADAPTA da GIZ, inclusive na aprovação e/ou solicitação de retificação de produtos.
O uso da norma culta da língua portuguesa, bem como a clareza, concisão e compreensão da linguagem dos produtos
é critério para a sua aprovação.
5. Prazos Contratual
As atividades deverão ser realizadas entre os meses de 01/11/2018 a 28/12/2018, com apresentação do produto
final até 29 de novembro 2018. Qualquer alteração de produto e prazo deverá ser acordada entre as partes.
Todas as atividades desenvolvidas no contrato deverão, ao término do prazo estabelecido, gerar relatórios e/ou
banco de dados que serão entregues em formato digital à equipe da GIZ, para posterior encaminhamento aos demais
supervisores, para aprovação e liberação para pagamento.
6. Requisitos de qualificação
i. Formação acadêmica: Jornalista especializado em meio ambiente, mudança do clima e áreas conexas.
ii. Experiência Profissional:
Consultor Experiente:
Será exigido no mínimo 15 anos de experiência profissional em elaboração de texto e produção e edição de materiais
de comunicação com inclusão de figuras e design.
Grande conhecimento na área de mudança do clima;
Experiência na elaboração e revisão de documentos e publicações científicas nacionais e internacionais;
Domínio da norma culta do português;
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Excelente domínio do idioma inglês;
Nível avançado de conhecimento no pacote office, especialmente em Word e Excel e Design;
Experiência da realização de entrevistas e sistematização de dados

7. Apresentação dos Produtos
Os produtos deverão ser apresentados em conteúdo e linguagem compatíveis com a sua destinação, devidamente
digitalizados e formatados, e obedecendo aos critérios definidos em reunião de alinhamento.
A versão final dos produtos deverá ser entregue em meio digital, em formatos .doc e .pdf e HR Code (se solicitado),
compatíveis para impressão colorida em impressora laser, com os textos em formato A4 e fonte Calibri tamanho 11.
Todas as fontes de consulta, gráficos, imagens ou fotografias deverão ser citadas na bibliografia, que deverá seguir
as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os quadros, se houver, deverão especificar
as fontes dos dados apresentados.
Para os casos de produtos em formato Word ou Pdf., os produtos deverão ser apresentados com capa de identificação
contendo as seguintes informações: nome do (a) consultor (a) ou da empresa em caso de pessoa jurídica, título da
consultoria, número do contrato, número e nome dos produtos.

8. Viagens
Estão previstas até 1 reunião presencial em Brasília para realização de apresentação dos produtos 1 e / ou aprovação
do produto em conjunto com o Comitê Editorial do MMA. O projeto poderá demandar a realização de viagens
excepcionais de acordo com a necessidade fornecendo a passagem e hospedagem.

9. Orientações sobre a menção do apoio do Projeto e utilização dos dados gerados para fins acadêmicos
No (s) produto (s) elaborado (s) no âmbito deste TdR, assim como em eventuais trabalhos futuros e desdobramentos
que possam fazer uso do (s) produto (s) (em sua totalidade ou parcialmente), o apoio técnico e financeiro do Projeto
Apoio ao Brasil na Implantação da sua Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima deverá ser explicitado.
Para tanto, deverá constar de forma visível a seguinte menção:
“O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do Projeto Apoio ao Brasil na Implantação da sua Agenda Nacional
de Adaptação à Mudança do Clima, uma realização do governo brasileiro, coordenada pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA), no contexto da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável Brasil-Alemanha, no âmbito da
Iniciativa Internacional de Proteção do Clima (IKI) do Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza,
Construção e Segurança Nuclear (BMUB) da Alemanha. O projeto conta com apoio técnico da Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.”
A primeira frase dessa menção poderá ser substituída pela seguinte frase, no caso de trabalhos futuros e
desdobramentos, fazendo uso do (s) produto (s) elaborados (em sua totalidade ou parcialmente) no âmbito deste
contrato: “O presente trabalho foi desenvolvido com base em produtos e atividades realizadas no âmbito do Projeto
Apoio ao Brasil na Implantação da sua Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima”.
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Ainda, deverão constar, também de forma visível, os logotipos atuais do MMA e da GIZ, assim como do - BMU da
Alemanha, e de outros atores que tenham contribuído de maneira significativa ao desenvolvimento do trabalho.
Devido à sensibilidade de algumas informações, o consultor deverá assinar um termo de confidencialidade relativo
aos produtos objetos desta contratação. Todas as informações e materiais produzidos a partir dos trabalhos objeto
deste contrato terão os direitos autorais compartilhados com o o MMA e a GIZ, e sua reprodução total ou parcial, a
utilização e aproveitamento dos dados do trabalho para a elaboração de artigos científicos e de divulgação, assim
como para atividades de ensino e pesquisa de pós-graduação, dependerá de autorização prévia destas instituições,
inclusive em período posterior ao encerramento do contrato, respeitando-se e reconhecendo-se a propriedade
intelectual.
10. Aprovação
O trabalho será desenvolvido em coordenação e com acompanhamento técnico da equipe do PNA/GIZ, inclusive na
aprovação e/ou solicitação de retificação de produtos.
Importante observar que para a condução dos trabalhos será necessária a comunicação constante entre o consultor
e os interlocutores do Projeto, quais sejam: MMA e da GIZ. A comunicação poderá ser de maneira remota.
A supervisão dos trabalhos (acompanhamento e aprovação técnica) por parte da GIZ será realizada pela Assessoria
Técnica do PROADAPTA, que será a interface com a (o) contratada (o) e pelo DPMC/MMA.
A aprovação final dos serviços/produtos está a cargo das equipes técnicas do MMA e GIZ e a autorização para
pagamento estará a cargo do Sr. Michael Scholze, Diretor do Projeto Apoio ao Brasil na Implantação da sua Agenda
Nacional de Adaptação à Mudança do Clima/GIZ.
Brasília - DF, 08 de outubro de 2018.
Michael Scholze
Diretor de Projetos
Apoio ao Brasil na Implantação da sua Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima - PROADAPTA
Proteção e Gestão Sustentável das Florestas Tropicais
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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