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TERMOS DE REFERÊNCIA PARA RECRUTAMENTO 
 

Designação do Posto: GESTOR DE COMUNICAÇÃO 

Localização do Posto: em Lisboa, nas Instalações da Rede DLBC Lisboa. 
Tempo de Duração do Posto: 12 meses, renovável. Com início previsto a 1 de julho de 2021. 
Horário de trabalho: 35 horas semanais. 
Relações Hierárquicas: Reporte direto à Diretora Geral. 

 

Requisitos: 

• Formação Superior em Comunicação / Marketing / Ciências sociais; 
• Com experiência profissional superior a 2 anos em posição semelhante ou com responsabilidades ao nível 

da Comunicação, Assessoria de Imprensa e das Relações-Públicas; 
• Amplo conhecimento sobre ferramentas e estratégias de comunicação; 
• Com experiência profissional ou pessoal em organização do terceiro setor ou da Administração Pública; 
• Preferencialmente, com experiência em redes, entidades e/ou plataformas internacionais; 
• Bom entendimento de planeamento e implementação de estratégias de comunicação, com capacidade para 

elaboração de ferramentas como Plano de Comunicação; 
• Competência em ferramentas de monitorização e avaliação de atividades de comunicação; 
• Competência em ferramentas que incrementem a imagem institucional da Rede DLBC Lisboa no mercado do 

terceiro sector e na sociedade robustecendo a sua notoriedade; 
• Experiência em planeamento, comunicação, organização e participação em eventos institucionais, reuniões 

e workshop presenciais e/ou à distância; 
• Competências na conceptualização, coordenação e execução de projetos; 
• Competências avaliadas ao nível da fluência em duas das seguintes línguas: inglesa, francesa, italiana e 

espanhola (comunicação escrita/oral); além de muito boa fluência (oral e escrita) em português; 
• Domínio do estilo de redação de jornalista/assessor de imprensa; 
• Capacidade de comunicação através dos diferentes canais utilizados nas relações-públicas para que a Rede 

DLBC Lisboa chegue junto dos diferentes públicos estratégicos, inclusive dos influenciadores; 
• Sintetizar e escrever mensagens num formato acessível à sociedade em geral; 
• Proficiência em técnicas de apresentação oral e escrita; 
• Bom conhecimento técnico de software de edição de vídeo e imagem (ex.: Illustrator e Photoshop/Final Cut 

ou Premiere Pro). 

 

Competências pessoais e sociais: 

• Autonomia, responsabilidade e proatividade; 
• Boa capacidade de gestão e organização de várias tarefas/atividades; 
• Dinamismo, agilidade, criatividade e capacidade de adaptação a novas situações; 
• Versatilidade e organização; 
• Competência para a gestão de prioridades e de emergências; 
• Competência para o trabalho em equipas multidisciplinares; 
• Assertividade na comunicação; 
• Aptidão para gerir e/ou mediar conflitos na e com a equipa; 
• Capacidade para desenvolver e implementar estratégias de comunicação multilíngues e internacionais; 
• Forte foco na estratégia de intervenção da (Rede DLBC Lisboa); 

 
Descrição de Posto | Responsabilidades: 
1. Contribuir para o desenvolvimento de linhas estratégicas para a comunicação interna e externa da Rede 
DLBC Lisboa. 

• Avaliar e analisar ferramentas e mecanismos de comunicação interna e externa. Potenciar as redes sociais, 
como o Facebook e o Instagram da Rede DLBC Lisboa; 
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• Realizar análise dos pontos fortes e fracos da comunicação na Rede DLBC Lisboa – com propostas de tornar 
os pontos fracos em fortes, além de visualizar oportunidades em diferentes frentes de atuação, quer através 
da comunicação, do marketing social, mas também da captação de novos associados; 

• Coordenar o desenvolvimento de linhas estratégicas e monitorizar sua implementação dentro da 
Organização, considerando os eixos de intervenção desde o interior da organização (marketing interno), até 
ao marketing externo, recurso a novas bases de dados para potenciais associados; 

• Desenvolver objetivos de comunicação calendarizados; 
• Contribuir para a elaboração do plano de atividades e orçamento, relatório de atividades do ano transato. 

 
2. Liderar e facilitar a comunidade de comunicações da Rede DLBC Lisboa. 

• Organizar reuniões e workshops com os congéneres da Rede DLBC Lisboa (organismos de gestão intermédia) 
nacionais e europeus; 

• Garantir o marketing interno como forma de reforçar o espírito de corpo da equipa técnica; mas, também, 
contribuindo para a conceptualização, coordenação e execução de projetos comuns à Rede DLBC Lisboa; 

• Garantir a partilha de informações e feedback junto dos colegas da Rede DLBC Lisboa, associados, parceiros 
estratégicos e/ou stakeholders. 

 
3. Recomendar e coordenar eventos de comunicação externa para a Rede DLBC Lisboa que sirvam a sua 
notoriedade. 

• Elaborar produtos de comunicação inovadores, que provoquem maior envolvimento da comunidade com a 
Rede DLBC Lisboa; 

• Estabelecer um calendário de eventos de comunicação externa; 
• Liderar a implementação da identidade visual comum e de mensagens coerentes seguindo os princípios 

DLBC, garantindo o ajuste à realidade de Lisboa. 

 
4. Planear, coordenar e organizar atividades de captação de associados, em sequência daquelas que a Rede 
DLBC Lisboa tem vindo a dinamizar – apostando em novos formatos, que permitam a constituição e o 
robustecimento da sua imagem. 


