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A missão do WWF é prevenir a degradação do 
ambiente natural da Terra e construir um futuro em 
que os Humanos vivam em harmonia com a Natureza. 

 
Termos de Referência para contratação de jornalista freelancer 

 
 
 
Posição: Jornalista Freelancer 
Reporta a: Oficial Sénior de Comunicação do WWF 
Supervisão: Arão Valoi 
Posto: N/A 
 
 

I. WWF Escritórios de Moçambique  
 
A estratégia de conservação do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), escritórios de 
Moçambique, tem como uma das suas subcomponentes a comunicação. Para melhor 
desempenho desta área, foi desenhada a Sub-estratégia de Comunicação 2016-2020, que 
prevê, dentre outras actividades, oferecer um suporte técnico em matérias de 
comunicação aos programas, para além de gerenciar a comunicação interna e externa, 
ajudando, desse modo, a posicionar a organização no mercado moçambicano. Por forma a 
desenvolver de forma eficaz essa missão, o WWF Moçambique procura um Jornalista 
Freelancer para assistir a todos seus programas e, em particular, ao Programa de 
Florestas na cobertura jornalistica das suas actividades directas e junto aos parceiros de 
implementação e produção de material de comunicação para uso interno e externo. 
 
 

II. Descrição das Tarefas e Responsabilidades: 
 

1- Produção de artigos e comunicados de imprensa: Produção e divulgação de 
artigos jornalísticos relevantes e comunicados de imprensa sobre temas ligados à 
conservação da biodiversidade, distribuição e monitoria da sua divulgação nos 
meios de comunicação social de todo o País; 

 
2- Cobertura de Eventos: Assistir a equipa do WWF- “Projecto Governação Florestal: 

a urgência do momento” na cobertura, organização e facilitação de eventos dentro e 
fora da Cidade de Maputo, garantindo que sejam observados todos os requisitos de 
branding da organização e dos respetivos parceiros de implementação; 
 

3- Produção de conteúdos para material gráfico: Produção de conteúdos para uso 
em material gráfico & visual, nomeadamente, factsheets, brochuras, banners, roll-
ups e outros, respeitando os procedimentos de marca do WWF; 
 

4- Relacionamento com os Midia: Desenvolver e manter uma base de dados com 
contactos de jornalistas e estabelecer boas relações com as instituições de Mídias, 
incluindo o acompanhamento de entrevistas, dentro e fora de Moçambique, de 
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modo a aumentar a cobertura de temáticas ligadas à conservação da 
biodiversidade. Algumas actividades específicas poderão incluir, mas não de forma 
limitada, a organização de visitas de campo com jornalistas, facilitar a produção de 
fotos e vídeos sobre o programa florestal. 

 
III. Qualificações, habilidades e competências 

 
• Grau universitário numa das seguintes áreas de formação: comunicação, jornalismo 

e relações públicas.  
• Conhecimentos e habilidades de trabalhar com website e plataformas de social 

midia é uma vantagem; 
• Mais de 5 anos de experiência no campo de jornalismo e ou na produção de 

conteúdos jornalísticos, preferencialmente com alguma experiência em 
comunicação empresarial/organizacional ou trabalhos em campo de conservação 
da biodiversidade; 

• Conhecimentos e experiência trabalhar com os jornalistas dentro e fora do País e 
em navegar no contexto das empresas de midia em Moçambique; 

• Conhecimento do contexto institucional e legal na área de conservação de recursos 
naturais do País 

 
IV. Relacções Profissionais 

 
O freelancer terá de trabalhar sob orientação do Oficial Sénior de Comunicação do WWF e 
em estreita colaboração com a equipa de comunicação do WWF e sob supervisão do 
gestor de programa de florestas. Em coordenação com a equipa de comunicação do 
WWF, o freelancer vai manter a interação com as equipas dos diferentes programas do 
WWF Moçambique, da midia, das Organizações da Sociedade Civil parceiras na 
implementação das actividades. 
 

V. Ética Profissional  
 
O candidato deve ter alto nível de integridade, comprometimento, responsabilidade, 
pontualidade e estar disposto a trabalhar para além do horário normal de expediente. Deve 
também demonstrar uma conduta exemplar, respeitando os valores institucionais WWF.  
 
 

VI. Metodologia de trabalho 
 
O trabalho do freelancer será sob demanda do WWF e a recompensa será feita mediante 
a apresentação dos resultados. Todavia, nada obsta que ele apresente ideias inovadoras 
de propostas de trabalho que poderão ser aprovados mediante análise dos membros das 
equipa de comunicação e do programa florestal do WWF. 
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VII. Duração do contrato 
 
O freelancer será contratado para um período de um ano, com início previsto para Outubro 
de 2017, período durante o qual será remunerado em função do trabalho e da 
apresentação de evidências da sua realização (resultados acordados). A extensão irá 
depender do seu desempenho e da disponibilidade de recursos financeiros por parte do 
projecto. 
 
As candidaturas devem incluir: (1) CV completo e actualizado, incluindo referências que 
possam testemunhar o trajecto profissional; (2) uma carta de candidatura que descreve a 
motivação e o interesse pela vaga, bem como os compromissos contractuais que mantém 
com outras instituições, devendo ser enviadas para os seguintes endereços: 
ynakwimba@wwf.org.mz  e avaloi@wwf.org.mz ou fisicamente, no seguinte endereço: 
Escritórios do WWF Moçambique, Avenida Kenneth Kaunda Nr. 1174, até 16h30 de 30 de 
Setembro de 2017. Apenas os candidatos selecionados serão contactados e as entrevistas 
terão lugar em Maputo. 
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