
 

 

DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

Título de posição: Desenho de Website 

Duração:  Dois Meses 

Local:   Maputo 

Instituição:   WWF – Projecto: “Forest governance in Mozambique: The urgency of the moment” 

 

1. Introdução 
 

O projecto Governação Florestal em Moçambique a Urgência do Momento, é uma iniciativa da WWF 
financiada pela Swedish International Development Cooperation Agency, SIDA, representado pela 
embaixada da Suécia. A iniciativa teve como origem na necessidade de contribuir para a melhoria da 
governação florestal em Moçambique depois da divulgação de vários estudos indicando que o País perdia 
grandes valores financeiros e sofria grandes prejuízos ambientais resultantes da exploração e 
comercialização ilegal dos recursos florestais com destaque para a madeira cujo destino é na sua maioria 
o mercado asiático em particular a China. Movidos pela necessidade de reverter o cenário a WWF e 
parceiros nomeadamente as organizações da sociedade civil e o sector privado, organizaram encontros 
para debater formas de estancar o problema, e dai nasceu o projecto, cujo objectivo principal é, em última 
analise garantir que os recursos florestais em Moçambique são geridos de forma sustentável com 
distribuição justa de benefícios assegurando a preservação da biodiversidade e serviços dos ecossistemas.   

 

2. Objectivos do Site: 
Promover a transparência em todo o processo de governação dos recursos naturais e em particular os 
recursos florestais, estimular e disseminar iniciativas de boas práticas e garantir uma gestão sustentável 
dos recursos naturais em Moçambique, através do engajamento dos diferentes actores no processo 
nomeadamente o governo, sector privado e sociedade civil, fortalecimento da comunicação, educação e 
sensibilização dos actores por forma a contribuírem de maneira eficiente e eficaz nas suas 
responsabilidades, para a melhoria no desempenho do seu papel no País. O site deve servir como uma 
janela de advocacia onde todos os actores, em especial as organizações da sociedade civil, os Mídias e o 
sector privado devem divulgar e difundir suas realização no domínio da gestão e governação dos recursos 
florestais em Moçambique 

De maneira específica o website deverá: 

 
• Difundir o conceito, visão, missão e objectivos do projecto Forest governance e das Plataformas da 

organizações da sociedade e dos média para Gestão dos Recursos Naturais 
• Divulgar os variados instrumentos públicos para governação dos Recursos Naturais em Moçambique; 

com destaque para os instrumentos relacionados com os recursos florestais. 
• Publicar estatísticas e outras informações relevantes sobre a Gestão dos florestais para consumo 

público; 



• Promover as boas práticas, e outras actividades relacionadas com a exploração sustentável dos 
Recursos florestais; 

• Promover uma visão positiva e realista de Gestão dos Recursos florestais, através de histórias e 
experiência dentro e fora de Moçambique; 

• Integração com a média social com vista a abranger maior fatia de mercado 
 

3. Âmbito do Trabalho: 

 
O consultor terá a responsabilidade de apoiar a Aliança na organização e hierarquização do conteúdo do  
 
Website, desenho e desenvolvimento do site, proposição de um plano de actualização para o site e 
capacitação da equipa alocada para gestão do mesmo. 

Assim, o consultor deverá: 

• Apresentar um proposta técnica devidamente fundamentada, indicando os possíveis modelos 
aplicáveis para o website; 

• Propor um layout e acomodá-lo às perspectivas e expectativas da Aliança; 
• Desenvolver a proposta aprovada com base no layout e tecnologia acordados; 
• Elaborar um website;  
• Editar e adaptar todo o texto e outros materiais apresentados pela Aliança e pelo consultor 

responsável pela produção de conteúdos, tornando mais atractivo e acessível ao maior número de 
visitantes possível; 

• Propor melhorias na hierarquia da informação proposta, quando necessário; 
• Propor e discutir sobre os provedores de hospedagem; 
• Propor um plano de actualização do website; 
• Treinar a equipe da Aliança na gestão e actualização do website; 
• Testar o funcionamento do website; 
• Apresentar o website acabado e funcional; 
• Apresentar um contracto de manutenção; 

 

4. O website deve: 
 
• Oferecer um layout atractivo e amigável; 
• Ser de fácil acesso e de fácil manuseamento; 
• Oferecer uma navegação simples, eficaz e eficiente; 
• Conter informações e recursos gráficos pertinentes 
• Oferecer serviços de lista de discussão, fórum de discussão e outros melhorando assim a 

comunicação interna e externa. 
 

5. Principais resultados e prazos: 
 
• Textos editados; 
• Hierarquia da informação melhorada; 
• Layout proposto e discutido com a Aliança; 



• Website proposto e aprovado 
• Local de hospedagem definido; 
• Calendário de actualização definido; 
• Equipa da Aliança capacitada para gerir e actualizar o website; 
• Website testado por um público selecionado; 

 
• Website actualizado de acordo com os resultados dos testes 
• Website bem referido nos motores de busca e meta motores segundo critérios acordados; 
• Website entregue ao projecto. 

 
  



 

6. Requisitos: 
 

O consultor deverá ter pelo menos os seguintes requisitos: 

• Licenciatura em Informática, com orientação para desenvolvimento web; 
• Experiência comprovada em concepção e desenho e de websites; 
• Experiência de trabalho com instituições ou organizações de conservação constitui uma vantagem; 

Conhecimento profundo de comunicação, design, programação e linguagem audiovisual; 
 

As Propostas devem ser enviadas para os endereços de email abaixo: 

Hélder Chamba – hchamba@wwf.org.mz 
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