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TERMOS DE REFERÊNCIA 

Desenvolvimento de website para conteúdos de  
ativismo ambiental no âmbito do projeto 1Planet4All 

PROJETO FINANCIADO PELA UNIÃO EUROPEIA E CAMÕES, I.P. 

 

1. ENQUADRAMENTO 

A VIDA é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que desenvolve projetos de 
Cooperação para o Desenvolvimento há mais de 25 anos na Guiné-Bissau e em Moçambique. 

Em Portugal, tem desenvolvido alguns projetos de Educação para o Desenvolvimento como, por exemplo, o 
projeto “Planeta Vida”, que fomentou uma rede de partilha entre escolas, alunos, professores e sociedade 
em geral sobre temas do Desenvolvimento e Cidadania Global. 

Em fevereiro de 2020, iniciou em Portugal e em outros 12 países da União Europeia o projeto “1Planet4All 
– Empowering youth, living EU values, tackling climate change”, num consórcio com 14 ONGD europeias. 

Este projeto tem como objetivo aumentar a consciencialização e a compreensão crítica dos jovens europeus 
(15 e 35 anos) em 12 países-membros da União Europeia em relação às Alterações Climáticas enquanto 
ameaça global ao alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e inspirar o seu 
envolvimento em ações concretas para a promoção de comunidades seguras, inclusivas e “climate-smart”. 

No âmbito da atividade A.2.1. Desenvolver e divulgar informação e materiais educativos para jovens (digital 
e impresso) que contribui para o Resultado 2 - Uma nova geração de 147.940 jovens líderes em 12 Estados-
Membros da UE foi inspirada, formada e capacitada para se tornar agentes de mudança e encorajar os seus 
pares e decisores para agir nas suas vidas diárias para combater as alterações climáticas e contribuir para a 
mudança estrutural, pretendemos desenvolver um website/plataforma que possa divulgar os conteúdos 
de ativismo climático/ambiental criados por jovens no âmbito de oficinas de formação promovidas pelo 
projeto. 

Links úteis: 

Página do projeto no website VIDA 

Instagram 1Planet4All PT 
 

2. OBJETIVOS 

Os presentes termos de referência têm como objetivo contratar para o desenvolvimento de um website 
de conteúdos informativos e de ativismo climático/ambiental. 

Para tal, os serviços a prestar devem garantir o seguinte: 

• Criação da plataforma/website 

• Alojamento e domínio (12 meses) 

• Apoio na edição/gestão de conteúdos no website (durante 6 meses) 

• Formação à equipa VIDA para utilização e gestão do website 

http://vida.org.pt/1planet4all/blogue/
https://www.instagram.com/1planet4all_pt/
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3. PRODUTOS 

Deverá ser entregue o website totalmente finalizado conforme aos elementos indicados durante o contrato 
de prestação de serviços (decididos posteriormente com VIDA e parceiro da atividade, FLUP – Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto), bem como a formação à equipa para gestão do respetivo website. 

 

4. DURAÇÃO 

A prestação de serviços terá a duração de 6 meses, com início previsível no final de fevereiro de 2022. 

 

5. CALENDÁRIO INDICATIVO 

Descrição (tarefas, produtos ou bens) M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Criação do website       

Apoio na edição/gestão de conteúdos       

Formação à equipa para gestão do website        

 

6. REQUISITOS 

Podem candidatar-se a este concurso, os candidatos que reúnem cumulativamente os seguintes requisitos: 

• Formação superior na área de Media Digitais ou Tecnologias da Informação e Comunicação; 

• Experiência na criação de websites. 

 Outras qualificações preferenciais, designadamente: 

• Experiência comprovada na criação de websites ou campanhas digitais relacionadas com 
conteúdos educativos. 

 

7. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

As propostas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, para o email vida@vida.org.pt, indicando a 
referência do projeto no assunto "Candidatura Prestação Serviços – 1Planet4All" acompanhadas dos 
seguintes documentos: Curriculum Vitae, Orçamento, Elementos de identificação e outros documentos 
considerados relevantes pelo candidato. 

 

8. PREÇO E PAGAMENTO 

O preço da presente prestação de serviços fixa-se no montante máximo de 5.000 euros (+ IVA). 

O preço contratual inclui todos os custos, encargos e despesas inerentes à execução do serviço. 
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9. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

A proposta considera-se válida e inalterada em todas as suas condições por um período de trinta dias 
úteis contados desde a data do termo do prazo fixado para a respetiva apresentação.  

 

10. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada até 17/02/2022. 

 

11. CONDIÇÕES DE EXCLUSÃO 

Serão excluídas as propostas que contrariem as disposições deste documento. 

 

12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

No prazo de três dias úteis a contar da notificação da adjudicação, o adjudicatário deverá apresentar os 
seguintes documentos: 

a) Certidão comprovativa de ter a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a 
segurança social em Portugal; 

b) Certidão comprovativa de ter a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos  em 
Portugal. 
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