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O projeto ACCIONA ODS - Ações para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
através da participação de atores locais: uma abordagem territorial tem como objetivo geral
melhorar a capacidade da Administração para atingir as metas específicas de sustentabilidade dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11,12 e 13, através de ações diretas e coordenadas
entre governos locais, entidades públicas e participação dos cidadãos.

A prossecução desse objetivo requer a implementação de um projeto de natureza transfronteiriça,
pois os ODS identificados têm uma forte componente territorial, que requer a coordenação entre
territórios com desafios comuns afetados por uma paisagem partilhada e consumo e produção de
“proximidade”.
O projeto é implementado nas regiões transfronteiriças entre Portugal e Espanha: Andaluzia e
Extremadura, em Espanha e Algarve e Alentejo, em Portugal.

Os parceiros implementadores deste projeto são:
•

Agência Andaluza de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AACID), como entidade
coordenadora

•

Agência Extremadura de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AEXCID)

•

Fundo Local da Extremadura para Cooperação para o Desenvolvimento (FELCODE)

•

Associação Fundo Andaluz de Municípios de Solidariedade Internacional (FAMSI)

•

Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF)

•

Associação In Loco (AIL).
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Ao longo de 3 anos (2019-2022), o projeto concretizará as seguintes atividades:
Atividade 1: Comunicar e Sensibilizar
Promover o conhecimento sobre a Agenda 2030 e os ODS através de ações de sensibilização e
comunicação dirigidas às estruturas dos governos locais, ao setor privado e aos cidadãos.

Atividade 2: Formar e Capacitar
Fortalecimento das competências dos atores dos territórios, atores públicos, sociedade civil,
microempresas, organizações da economia social e solidária para a gestão dos recursos, consumo
responsável e economia produtiva e sustentável.

Atividade 3: Mobilizar e Apropriar
Ação direta para a apropriação de práticas sociais e ambientais sustentáveis pela sociedade civil
através da criação e implementação de microprojetos por associações, organizações sem fins
lucrativos, microempresas e instituições da economia social e solidária.

O projeto prevê 2 resultados:
1. Maior capacidade dos territórios para dar impulso ao desenvolvimento de políticas regionais e
locais em planeamento estratégico, património cultural e natural e participação social, melhoria
na gestão dos serviços públicos, aumento da produção e consumo responsável e em ações contra
mudanças climáticas, desenvolvimento de microprojetos de impacto ambiental e maior
conscientização do público sobre os princípios de sustentabilidade.

2. Os governos locais e a sociedade civil terão as suas competências fortalecidas gerando
instrumentos com uma abordagem circular “de baixo para cima (da sociedade civil) - de cima
para baixo (das autoridades locais)”, com influência política e caráter transregional.

O projeto é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional INTERREG V/A
ESPANHA PORTUGAL (POCTEP).
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1. OBJETO DO CONTRATO
O objeto deste contrato é a produção de uma Web série composta por 2 episódios, que abordem
boas-práticas sustentáveis nas 4 regiões transfronteiriças entre Portugal e Espanha: Andaluzia e
Extremadura, em Espanha e Algarve e Alentejo, em Portugal. (nota: não tem que necessariamente ser
filmado nos 4 territórios, pode ter elementos/pessoas/menções que representem cada um).

Estes dois episódios farão parte de uma série Web composta por 4 episódios, sendo que os outros
dois serão realizados pelos parceiros - Agência Extremadura de Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento (AEXCID). Para garantir a harmonização final entre os 4 episódios a entidade
contratada deverá estar disponível para comunicar e coordenar com estes parceiros a definição da
alinha narrativa da série e a sua edição final, a qual será feita maioritariamente pela AEXCID.

O objetivo da Web série é comunicar e sensibilizar para a educação para o desenvolvimento
transfronteiriço, focando o tema “Consumo e produção responsável”.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
O projeto "ACCIONAD-ODS" contempla a produção e edição de uma série web composta por 4
capítulos temáticos relacionados com os objetivos promovidos pelo projeto: a produção e edição de
2 episódios sobre o tema "Ações para uma economia produtiva e sustentável", a desenvolver pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) e a produção e edição de 2 episódios sobre "Responsabilidade
no consumo e produção responsáveis", a desenvolver pelo parceiro espanhol AEXCID. O presente
contrato refere-se à produção dos dois episódios a desenvolver pelo IMVF.

Os quatro episódios que compõem a série web devem ter uma unidade em termos de estilo narrativo.
Assim, cada episódio fará parte de um mosaico cinematográfico cujo todo poderá ser desenvolvido
em estilo de ficção ou filme documental.
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A fim de garantir a harmonização e o mesmo estilo narrativo e técnico dos quatro episódios que
compõem a série web, a empresa adjudicatária deste contrato deve realizar as seguintes ações
fundamentais:
a.

Abordar com criatividade a gravação de 2 episódios sobre " Ações para uma economia
produtiva e sustentável ".

b.

Garantir a coordenação com a entidade contratante (IMVF) e os outros parceiros do
projeto, para garantir a coerência narrativa da Web série com os objetivos do projeto e
coordenar e acompanhar o conteúdo temático.

c.

Na fase final, a entidade contratada deverá estar disponível para comunicar e colaborar
com os parceiros espanhóis e a empresa a quem estes adjudicarem a realização dos
outros 2 episódios, passando o material gravado e partilhando a experiência e
antecedentes criativos e técnicos, para que estes possam garantir a harmonização da
Web série como um todo.

Os episódios devem dar especial relevância à natureza territorial destes problemas e à importância
da cooperação entre regiões transfronteiriças para os enfrentar, identificando desafios,
oportunidades e valores comuns.

A série web será dirigida à sociedade civil organizada, centrando-se nas formas de consumo e na
consciência da importância do envolvimento individual na consecução de um consumo sustentável.
Será centrada em entidades que trabalham com jovens, cultura, intervenção social e os meios de
comunicação social. O tema deverá ser abordado através da apresentação de exemplos de casos de
sucesso, a definir com a entidade contratante (IMVF).

LÍNGUA:
A série será produzida em português e espanhol.

LEGENDAS:
Cada episódio será legendado em espanhol, português e inglês.

DURAÇÃO:
Todos os episódios devem ter aproximadamente o mesmo tempo de duração, com as seguintes
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características:
•

Cada um dos dois episódios terá uma duração entre 7 minutos (mínimo) e 8 minutos (máximo)

•

2 previews ou teasers de 60 segundos ou menos, um para cada episódio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
A gravação será feita em resolução Full HD.
O formato da série web deve ser adequado para ser reproduzido em diferentes redes sociais,
televisão, cinemas, bem como noutros meios de comunicação, tais como computadores, tablets e
smartphones.

LOCAL DE GRAVAÇÃO:
Alentejo e Algarve (Portugal) e Andaluzia e Extremadura (Espanha).

METODOLOGIA:
Fase preparatória:
•

Reunião com a equipa do IMVF e parceiros para contextualização e discussão sobre as temáticas
e tipologia da web série.

•

Escolha dos exemplos/ boas-práticas;

•

Redação do guião e apresentação à equipa do IMVF

•

Reunião com hipótese de realização de ajustes.

Fase de terreno:
•

Filmagens dos casos selecionados nas regiões.

Fase de edição:
•

Tratamento e edição de imagem

Apresentação da primeira versão:
•

Apresentação de uma primeira versão à equipa do IMVF que deverá apresentar comentários no
prazo de uma semana. Caso sejam propostas alterações estas devem ser realizadas no prazo de
2 semanas.
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Entrega e coordenação com a empresa que irá realizar os dois outros episódios e a edição final:
Reunião de coordenação com a empresa selecionada pela AEXCID para a realização dos 2 outros
episódios, para a partilha do material gravado e estilo criativo e antecedentes dos episódios.

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NO FINAL DA PRODUÇÃO:
•

Dois episódios (legendados em Português, Espanhol e Inglês), em formato adequado à qualidade
de reprodução em televisão, salas de cinema e outros suportes como computadores, tablets e
smartphones;

•

Dois teasers, um para cada episódio (legendados em Português, Espanhol e Inglês);

•

Filmagens completas (material bruto, não editado)

•

Mínimo de 10 Fotografias (por episódio) tiradas durante as gravações: das pessoas, das entidades,
sítios/locais/paisagens de gravação; imagens verticais e horizontais (com qualidade para utilizar
em peças de design e para a web (sites e redes sociais)

•

Disco externo ou suporte similar contendo:

•

AVI não compactado, Quick Time HD 4K sem compactação ou arquivo equivalente, de cada
episódio em FULL HD.

•

AVI não compactado, Quick Time HD 4K sem compactação ou arquivo equivalente, de cada
episódio, com qualidade da web.

•

AVI não compactado, Quick Time HD 4K sem compactação ou arquivo equivalente, de cada
episódio, para criação de DVD.

•

AVI descompactado, Quick Time HD 4K sem compactação ou arquivo equivalente, de cada
episódio, para a criação de Blu-Ray.

•

AVI não compactado, Quick Time HD 4K sem compactação ou arquivo equivalente, a partir de
um trailer de 30 '', Full HD e qualidade da web.

•

n. 30 DVD com todos os episódios da série na web, com menu.

•

n. 30 BluRay que contém todos os episódios da série na web, com menu
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3. PROPRIEDADE INTELECTUAL
A propriedade intelectual e os direitos de propriedade relacionados ao trabalho serão conferidos ao
IMVF e aos parceiros do projeto.

Os parceiros concedem ao Secretariado Técnico Conjunto do POCTEP e à Comissão Europeia o direito
de usar livremente e conforme julgar apropriado e, em particular, armazenar, modificar, traduzir,
exibir, reproduzir por qualquer meio, publicar ou comunicar por qualquer meio sujeito a Trabalho
desta competição.

A série Web não terá fins lucrativos ou uma exploração comercial. A série Web não será, por nenhuma
razão, objeto de uma negociação comercial entre a empresa vencedora e terceiros.

4. COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE
A empresa vencedora deve seguir os padrões de Informação, Comunicação e Visibilidade (ICV), bem
como a identidade gráfica e os logotipos em vigor no Programa Interreg V/A Espanha-Portugal
(POCTEP) 2014-2020, levando em consideração a legislação e os padrões comunitários. do Programa,
que pode ser consultado aqui:
•

Diretrizes de informação, comunicação e visibilidade (ICV) e diretrizes para projetos
cofinanciados pelo POCTEP 2014-2020
http://www.poctep.eu/sites/default/files/orientaciones_bb_normas_icv_es_v14_0.pdf

•

Manual de identidade corporativa:
http://www.poctep.eu/sites/default/files/manual_interreg_es_pt_v6_19_12_17.pdf

•

Logotipos disponíveis em:
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/comunicaci%C3%B3n#collapse-1-1

5. PROCEDIMENTOS DE ADJUDICAÇÃO
Processo negocial simplificado.

6. ORÇAMENTO MÁXIMO
O orçamento máximo da licitação do contrato é de dezanove mil e seiscentos euros (19.600€), IVA
incluído.
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7. DURAÇÃO DO CONTRATO
Início previsto a 15 outubro de 2020, com uma duração de 2 meses (dezembro de 2020) até à
entrega da versão final da Web série. Duração prevista de 2 meses após adjudicação e assinatura de
contrato de prestação de serviços e até à entrega da versão final.

8. PESSOAL E MEIOS
A empresa selecionada designará uma pessoa encarregue de atuar como coordenador técnico e
interlocutor com a Administração, levando em consideração quaisquer propostas e sugestões
levantadas pela equipa IMVF.
O pessoal que a empresa selecionada irá alocar para a execução do contrato deverá ter experiência
profissional em obras similares credenciadas.

9. FORMA DE PAGAMENTO
A empresa selecionada assinará um contrato com o Instituto Marquês de Valle Flôr.
Os pagamentos serão autorizados após verificação e aceitação dos materiais entregues. A fatura
original será necessária.

O pagamento do preço do contrato será efetuado através de 3 (três) pagamentos, de acordo com o
seguinte plano:
•

20% na assinatura do contrato,

•

50% na aprovação do planeamento da produção e roteiro final,

•

30% dentro de 30 dias após a entrega e aceitação do trabalho finalizado.

10. CANDIDATURA
Os candidatos interessados deverão solicitar informação adicional e enviar a Proposta a desenvolver
com metodologia, orçamento e calendarização e portfólio de trabalhos para comunicacao@imvf.org,
com o assunto “ Web série Acciona ODS”.
Receção de propostas: até 5 de outubro de 2020
Processo de seleção: até 9 de outubro de 2020
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11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Para avaliar as candidaturas recebidas e formar uma lista de classificação para determinar a empresa
vencedora, serão tidos em conta os seguintes critérios:

CRITÉRIO

PONTUAÇÃO MÁXIMA %

Viabilidade e adequação orçamental
Experiência técnica da equipa produtivo-criativa em iniciativas
sociais
Experiência da equipa produtivo-criativa nos temas abordados
pelo projeto

60
20
20

A adjudicação da proposta será realizada em função do critério “pontuação mais elevada em análise
cumulativa”, prevendo que o prestador de serviço cumpre os seguintes requisitos:
•

Adequação e cumprimento dos requisitos estabelecidos para este processo, em que a
proposta responde a todos os requisitos incluídos nos presente TdR;

•

Obtenção da pontuação mais elevada em termos dos critérios técnicos e económicos
estabelecidos para esta prestação.

Quando o período de avaliação estiver concluído, todos os candidatos receberão um email indicando
os resultados da fase de avaliação.

Este documento é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER através do Programa Interreg V-A
Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020. As opiniões são da exclusiva responsabilidade do autor que as emite.
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