
 

 

 
 
 

Técnico/a de Comunicação (0,5 fte) 
Rewilding Portugal 
 
O Rewilding Portugal quer tornar o Grande Vale do Côa, no Oeste Ibérico, um lugar 
mais selvagem, em benefício da natureza e das pessoas. O Rewilding Portugal está 
actualmente à procura de um/a Técnico de Comunicação. 

 
A Rewilding Portugal ajuda a supervisionar as atividades de rewilding na área de recuperação da 

Rewilding Europe no Oeste Ibérico, concentrando-se no Grande Vale do Côa e área circundante. 
Estas atividades estão a ser ampliadas através dos seguintes novos projetos:  
 

• Projecto LIFE WolFlux “Diminuição das barreiras socio-ecológicas à conectividade da 
população de lobo a sul do Douro”. 

• Projeto do Endangered Landscapes Programme da Cambridge Conservation Initiative 
”Promover a renaturalização do Grande Vale do Côa”. 
 

Responsabilidades 
 
As principais responsabilidades do/a Técnico de Comunicação: 
 

- Juntamente com o líder de equipa do projeto Oeste Ibérico e com os restantes membros da 
equipa, assuma a liderança no desenvolvimento de uma estratégia de comunicação para o 
Oeste Ibérico Rewilding Area incluindo uma análise estratégica das principais partes 
interessadas e definição de metas, objetivos e resultados claros dessa estratégia; 

- Assegurar a entrega da Estratégia de Comunicação por meio de um Plano de Ação de 
Comunicação, realizando as atividades e ferramentas diárias de comunicação em estreita 
coordenação com o líder de projeto e membros da equipa do Oeste Ibérico (no devido 
tempo). 

- Juntamente com o Líder de Equipa do Oeste Ibérico redigir e implementar uma estratégia 
de captação de recursos de acordo com os objectivos dos planos de ação. 

 
O/a Técnico de Comunicação garantirá sinergias com os Oficiais de Comunicação da Equipa 
Central do Rewilding Europe e com os colegas de comunicação nas outras áreas de Rewilding. 
 
A posição é muito operacional e orientada para resultados. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frewildingeurope.com%2Fareas%2Fwestern-iberia%2F%3Ffbclid%3DIwAR11QPUVPHeRsJRA8xqklTBIZivUSfvc8eOyg_VePxEadjMAUVkuiRrNGN4&h=AT3kRXJrzM2NTLgV0wRE-17GjW0GhC2k4bPizEI58TprertKqhiysHSYQYSIHPBfijxhhEp3zUnzHF4jGYlHlIlDgdK1cIihhyuz_sW1KwWvxNQws0zvRJ1r_uvEwHh5r2iW_A


 

 

Uma das principais responsabilidades do/a técnico de comunicação é trabalhar para a promoção 
do Vale do Côa como uma das principais áreas de rewilding e destino turístico. 
 
Atividades principais 
 
Estratégia 
 

- Liderar a elaboração e implementação da estratégia de comunicação para a área de 
Rewilding do Oeste Ibérico, em estreita cooperação com a Equipa Central de Rewilding 
Europe e com o líder de equipa. 

- Responsável pelo planeamento e organização de eventos de comunicação / promoção / 
meios de comunicação (media) a níveis local (Vale do Côa) e nacional (Portugal). 

- Participação ativa no planeamento e orçamento para comunicação, promoção e divulgação 
da área de rewilding do Oeste Ibérico; 

- Responsável pela elaboração e execução de planos de comunicação / media / promoção das 
atividades de rewilding e empreendedorismo no Oeste Ibérico. 

- Responsável pela elaboração e implementação da Estratégia de Captação de Recursos para 
o Oeste Ibérico (sob supervisão do líder da equipa do Oeste Ibérico e em estreita 
cooperação com a equipa central. 

 
Operacional 
 

- Muito activo no envolvimento, relacionamentos e gestão com parceiros locais e partes 
interessadas na área do projecto, tendo em conta que estes são críticos para o sucesso da 
iniciativa, de acordo com a Estratégia de Comunicação; 

- Responsável pelo conteúdo do site local do Rewildin Portugal e pela página do Facebook da 
Rewilding Western Iberia: https://www.facebook.com/oesteiberico/; 

- Responsável pelo desenvolvimento da presença do Oeste Ibérico nas redes sociais como 
Twitter, Facebook e Instagram; 

- Primeira pessoa de contacto da imprensa local e nacional e dos media para a área de 
rewilding do Oeste Ibérico; 

- Assessorar / apoiar a equipe nos contactos com autoridades, instituições, parceiros, média; 
apoiar a equipe central nos contactos com os média internacional; 

- Garantir o fornecimento de atualizações regulares, blogs e notícias para o site central do 
Rewilding Europe; 

- O/a Técnico de Comunicação reporta ao líder do projeto Oeste Ibérico; 

- O/a Técnico de Comunicação visita regularmente o Oeste Ibérico em especial o Vale do Côa 
WI (se não estiver lá) para organizar eventos, reuniões, conferências de imprensa, produzir 
peças de informação, etc. 

 

 

 



 

 

Qualificações chave 
 

- Pelo menos 3 anos de experiência em comunicação - tanto estratégica quanto operacional - 
idealmente com experiência em jornalismo / RP, ampla comunicação e experiência em 
relações públicas em projetos relacionados com a conservação da natureza; 

- Uma atitude e personalidade criativas e muito pró-ativas com capacidade de trabalhar de 
forma independente; 

- Excelente conhecimento de plataformas e redes sociais, familiaridade com as mais recentes 
tecnologias digitais e tendências das redes sociais; 

- Paixão pessoal pelo campo e experiência de natureza, entusiasmo pela natureza e um 
grande interesse pela vida selvagem e ecologia de campo. Bons conhecimentos sobre 
comunicação e media. Contactos bem desenvolvidos com círculos de comunicação social 
(locais e nacionais); 

- Excelentes habilidades de escrita criativa em Português e Inglês voltadas para um público 
amplo; 

- Excelentes habilidades sociais, experiência de comunicação em vários níveis (nacional e 
local) e para vários públicos (meio ambiente, negócios, turismo, geral). Excelentes 
habilidades de apresentação; 

- Um bom jogador de equipa, atitude pró-ativa e capacidade de resolver problemas; 

- Pelo menos 3 anos de experiência em redação e edição de textos; 

- Experiência com projetos financiados pela UE, incluindo relatórios. 

- Conhecimento e experiência em desenvolvimento / tradução de produtos de comunicação, 
tais como brochuras, folhetos, shows de AV, apresentações de powerpoint; 

- Experiência em trabalhar com equipas internacionais de marketing e comunicação, trabalhar 
em ambientes transculturais e com um entendimento de questões e contextos locais. 

- Disponibilidade e capacidade de viajar regularmente por toda a Europa. 

- Apaixonado pela missão, visão e objetivos da Rewilding Europe! 
 
 
Indicação salarial 
O salário base a tempo parcial (2-3 dias por semana) é de 500 a 700 euros por mês de acordo 
com a experiência e grau de formação. 
 
A sede de trabalho é no escritório da Guarda, mas existe possibilidade de trabalho remoto.  
 
Candidatar-se 
As candidaturas, incluindo o CV e carta de motivação (de preferência em Inglês e em Word), 
devem ser enviadas até dia 10 de Junho para info@rewilding-portugal.com. Para mais 
informações por favor contactar o Líder de Equipa Pedro Prata por email 
(pedro.prata@rewilding-portugal.com) ou +351 912196778. 

mailto:info@rewilding-portugal.com

