
 

 

DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

 

Título de posição: Gestor de Comunicação 

Responde a:  Directora Nacional, WWF Moçambique 

Supervisiona:  Todo pessoal de comunicações 

Localização:   Maputo, Moçambique 

Data:   19 de Agosto de 2015 

Grade:    .... 

 

I.  Introdução: 

A missão do WWF - World Wide Fund for Nature (WWF) é parar a degradação do ambiente 
natural do Planeta e construir um futuro onde os seres humanos vivam em harmonia com a 
natureza. O WWF- Moçambique (WWF-MCO) contribui para este objectivo com actividades 
estratégicas e prioritárias de conservação sob a orientação do escritório do WWF para África. 
Para assegurar que estes objectivos são alcançados, o WWF MCO pretende ter um programa 
de comunicações eficaz e eficiente que seja conducente a um desempenho operacional e de 
conservação com impacto. O WWF-MCO pretende contratar um Gestor de Comunicações que 
desenvolva e implemente um Plano de Comunicações que envolva o estabelecimento de 
parcerias e o posicionamento e promoção da marca WWF em Moçambique e na região. 

II. Missão da área de Comunicações:  
 
Aumentar a visibilidade do WWF e assegurar à sociedade moçambicana, a disponibilização de 
informações e comunicações relevantes, precisas e efectivas sobre assuntos de conservação 
em particular os que estejam relacionados com os espaços e programas de conservação 
prioritários para o WWF Moçambique, em apoio à sua Estratégia de Conservação. 
 

III  Principais Funções, Atribuições e Responsabilidades  
 

É membro da equipe sénior de gestão sendo responsável pela Estratégia de Comunicações, 
incluindo a promoção do símbolo do WWF (branding), e colabora com os Directores de 
Comunicações no escritório de África, nos escritórios nacionais e no escritório Internacional 
para assegurar as necessárias sinergias. 
 
Contribui para a rede do WWF respondendo pelas seguintes atribuições: 
 
 
 



 

 
Aspectos Internos: 
 

• Estratégia: Desenvolver e implementar uma estratégia de comunicação relevante em apoio à 
Estratégia de Conservação do WWF Moçambique, que procure alcançar audiências chave de 
modo a elevar o prestígio do WWF e que maximize o impacto dos resultados e 
desenvolvimento do programa de conservação; 

• Branding: Gerir e promover a marca WWF, melhorar e assegurar o prestígio da sua imagem 
em Moçambique, assegura a implementação dos respectivos padrões (standards); 

• Comunicação Interna: Estabelecer e implementar estruturas eficazes de comunicação interna 
e externa, políticas e procedimentos. 

• Criação de Espírito de Equipa: Estabelecer, liderar e inspirar uma equipe de comunicações 
física e virtual para o trabalho do WWF MCO; 

• Planos de Trabalho: Desenvolver Planos de Trabalho delineando as actividades para 
implementação a partir da estratégia de comunicações e implementá-los em colaboração 
com os programas e projectos de conservação; 

• Transversalidade: Identificar prioridades de apoio de comunicação às equipes de trabalho / 
programas e projectos estabelecendo as necessárias ligações entre as estratégias sectoriais e 
outras políticas relevantes;  

• Procura de Financiamentos e Relatórios: Desenvolver projectos de comunicações e 
orçamentos e preparar relatórios de progresso de acordo com os padrões do WWF; trabalhar 
de forma colaborativa com angariadores de fundos e o gestor de conservação para 
providenciar produtos de comunicação que suportem os esforços de procura de 
financiamentos.  

• Visitas: Visitar os projectos com o propósito de prestar apoio aos gestores/executantes de 
projectos e produzir materiais de comunicação, histórias, artigos, áudio visuais, 
apresentações, programas de rádio e televisão; 

• WWF site: Desenvolver e manter o site panda.org e o wwf.org.mz actualizados; Estabelecer e 
manter uma biblioteca e uma base de dados de comunicação funcional; 

 

Aspectos Externos: 

• Informação: Assegurar que tem informação actualizada sobre as políticas, programas e 
projectos do WWF Internacional e os do WWF Moçambique bem assim como sobre outros 
eventos e actividades relacionados com a conservação da natureza na Moçambique, 
regionalmente e internacionalmente;  

• Produtos: Trabalhando com toda a equipe do WWF Moçambique produzir e/ou encomendar 
conforme seja apropriado, a documentação de histórias e lições aprendidas, editoriais, 
notícias, cartazes de propaganda, reportagens, brochuras, folhas de factos, sobre assuntos 
chave do WWF; realizar vídeos e/ou outros produtos visuais, fotografias e outras formas de 
registo de imagem consoante as necessidades;  

 

  



 

 
• Usar e desenvolver plataformas existentes (e.g., intranet, WebEx, teleconferências) para 

comunicação interna efectiva, gerando o máximo de participação de modo a assegurar que a 
rede do WWF se mantém informada e interessada no trabalho em curso em Moçambique e 
providenciar o necessário apoio à estratégia e programa de actividades do escritório;  

• Uso dos Mídias: Produzir e divulgar informações em meio adequado, conforme apropriado 
para os diferentes públicos-alvo, explicando claramente o papel do WWF Moçambique na 
conservação e desenvolvimento sustentável e a sua relevância para sociedade moçambicana; 
Estabelecer e manter boas relações de trabalho com os meios de comunicação e os líderes de 
opinião; 

• Eventos: Desempenhar o papel de Relações Públicas e gerir eventos importantes para o 
escritório Organizar eventos e workshops; 

• Parcerias: Identificar e estabelecer parcerias que apoiem as comunicações internas externas; 
Gerir parcerias estratégicas e assegurar a disseminação efectiva de informação para os 
parceiros, doadores e a rede do WWF com suporte na gestão efectiva de conhecimento; 

• Media: Desenvolver e manter relações de trabalho com meios de comunicação escrita e de 
emissão rádio e televisiva selecionados; 

 
 

IV. Perfil 

Qualificações requeridas 

• Licenciatura em Comunicação, Relações Públicas, Marketing, ou outras áreas afins; 
• Experiência comprovada, e pelo menos 10 anos de experiência na área de comunicações; 
• Pelo menos 4 anos como gestor de programas de comunicações, numa instituição credível 

onde tenha sido responsável por formular e implementar estratégias e planos de 
comunicações; 

• Conhecimento e interesse profissional em conservação ambiental, desenvolvimento 
sustentável, organizações sem fins lucrativos e outras áreas afim seria ideal; 

• Conhecimento do quadro institucional e jurídico de Moçambique, referente a relações 
públicas, média e problemas de comunicação. 

 

Habilidades e Competências Requeridas 

• Experiência comprovada de liderança e realização de actividades em ambientes multiculturais 
e com equipas multidisciplinares; 

• Demonstrada capacidade de construir consenso, manifestar optimismo e confiança face a 
desafios e pressões, enquanto explora novos territórios de intervenção para a organização, 
capitalizando em oportunidades detectadas e alcançando resultados; 

• Capacidade de planeamento e habilidades analíticas e de trabalho efectivo com prazos 
apertados sem comprometer a qualidade; 

 
 



 

 
• Excelente habilidade de comunicar tanto oral como escrita em Português e Inglês, 

pensamento e retórica estruturadas, suportada por habilidades de uso de computador e 
internet; idiomas adicionais e locais são uma vantagem; 

• Excelente capacidade de organização, de análise e de investigação; 
• Excelentes habilidades de envolvimento interpessoal e de relações públicas, acessível, aberto 

e apresentável; 
• Capacidade de desenvolver parcerias e habilidade para desenvolver relações com um vasto 

leque de audiências; 
• Inovador, criativo e disposto a aprender; 
• Entusiasta sobre a conservação da biodiversidade; 
• Disponível para viajar pelo País incluindo por lugares remotos;  
• Domínio e compreensão sobre as realidades e desafios na área de comunicações e relações 

públicas no que toca à promoção de matérias de conservação; 
• Boa familiarização com instrumentos e abordagens diversas de comunicação, os seus 

potenciais impactos e adequabilidade ao WWF nomeadamente boas competências em IT e 
multimídia; 

• Conhecimentos sobre tratamento de imagem e vídeo são uma vantagem; 
• Domínio de redes sociais e media social são uma grande vantagem; 
• Adesão aos valores do WWF, que são: Entusiasta & Optimista, Desafiador & Inspirador, 

credível e responsável, perseverante e entrega de resultados. 

 

V. Responsabilidades de Supervisão 
O Gestor de Comunicações é responsável pela supervisão e gestão do dia-a-dia de todos os 
funcionários do WWF Moçambique no Departamento de Comunicação (Quando existirem). 
Ele/ela vai envolver-se como apropriado na contratação, desenvolvimento e avaliação do  
mesmos e/ou na contratação de estagiários. 
 

VI. Relações de Trabalho 

Internas: Interage com a Directora Nacional do WWF Moçambique, chefes de departamento 
e funcionários numa base diária, e conforme exigido coordena e interage com as equipas de 
comunicações existentes nos escritórios do WWF Internacional e Nacionais; 

Externas: Interage com instituições nacionais governamentais, organizações não-
governamentais, instituições acadêmicas, os meios de comunicação, doadores, 
especialistas/consultores e outras partes interessadas, em colaboração com o WWF 
Moçambique e a Directora Nacional. 

 

 

 



 

  

Esta descrição do trabalho abrange as principais tarefas e transmite o espírito do tipo de 
tarefas que são esperados de forma proactiva do Gestor de Comunicações do WWF 
Moçambique. Podem ser atribuídas outras tarefas de acordo com as necessidades 
organizacionais. 
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