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I. Contexto 
	
1. A Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) é a entidade 
governamental responsável pelas operações e gestão das áreas de conservação (ACs) em 
Moçambique. Ela adoptou uma estratégia de promoção de (i) uma abordagem empresarial com 
relação ao turismo e ao desenvolvimento de negócios de vida selvagem por via de concessões 
turísticas nas ACs, e nas Coutadas e nas Fazendas de Bravio, e (ii) Parcerias Público-Privadas 
(PPPs) e de Co-gestão para o desenvolvimento das ACs. 
 
2. Nos últimos anos, a ANAC tem liderado o desenvolvimento gradual da maior parte das 
ACs em Moçambique. Um número significativo destas é gerido, de alguma forma, no âmbito de 
PPP e outras estão a ser geridas administrativamente pela unidade da AC desconcentrada da 
ANAC. As ACs com acordos de PPPs gozam de um melhor desempenho, e por isso a 
instituição pretende aumentar o número de PPPs. Não obstante, várias ACs irão manter-se sob a 
gestão administrativa e a sua eficácia de conservação também deve melhorar.  

 
3. Sob gestão de um acordo de PPP ou administrativo, todas as ACs devem desenvolver um 
Plano de Maneio padronizado (aprovado pelo Ministro que tutela as Áreas de Conservação) e 
seguir regulamentos similares e padrões de gestão e operações. Em alguns casos, o 
financiamento de doadores tem estado disponível. A ANAC deve assegurar a eficácia destes 
fundos, seja em PPPs ou acordos administrativos. 

 
4. As Coutadas e as Fazendas do Bravio são duas categorias de ACs, sob a 
responsabilidade da ANAC e que são reguladas pela Lei de Conservação. Em ambos casos, 
requerem a supervisão pela ANAC, via a Sede ou Administradores das ACs, se uma Coutada, 
Área Comunitária ou Fazenda de Bravio for contígua a uma AC ou dentro da sua paisagem. 
 
5. Todas as ACs públicas, comunitárias ou privadas, normalmente estão em contacto com 
as comunidades que precisem de estar integradas através de uma abordagem inclusiva à gestão 
da paisagem, cuja informação e consciencialização devem ser melhoradas. 

 
6. Devido à escala e ao aumento do número de acordos de co-gestão e concessões de TBN 
nas ACs, tanto como a necessidade de estimular e tornar mais atractivo o sector de negócios de 



	

vida selvagem, um Serviço de Desenvolvimento de Negócios e Parcerias (o Serviço), está sendo 
estabelecido dentro da ANAC. O papel deste Serviço é de promover novas parcerias e regular as 
existentes (i) PPPs para as ACs, (iii) concessões para o TBN, e (iii) Coutadas.  

 
7. Para o Serviço poder atingir as suas metas, a estrutura e recrutamento do Serviço 
requerem o equilibro, nível de habilidades, experiência e uma forte liderança por um 
profissional de desenvolvimento de negócios ou facilitação de transacções para concessões de 
negócios ou PPPs. O Serviço inclui pelo menos quatro especialistas principais, nomeadamente o 
Director do Serviço, Planificador do Turismo, Gestor de Comunicação e Especialista de 
Marketing. 
 
8. Assim, a ANAC procura um Planificador do Turismo altamente qualificado, para 
desempenhar a função de Planificador do Turismo no Serviço de Desenvolvimento de Negócios 
e Parcerias. 
 

II. Objectivos do Trabalho 
	

9. O objectivo principal da contratação do Planificador do Turismo é de apoiar a ANAC na (i) 
planificação das ACs para o turismo consumptivo e não-consumptivo, (ii) a identificação e 
desenho de produtos do turismo social e ecologicamente robustos em todas as ACs, 
especialmente as com potencial imediato. 

 
III. Descrição do Trabalho 
	

10. O Planificador do Turismo presta contas ao Director do Serviço de Desenvolvimento de 
Negócios e Parcerias. 

1. Guiões de Planificação do Turismo    
- Preparar Guiões (para servir como parte dos Guiões de elaboração dos Planos de 

Maneio) de forma a realizar a planificação do turismo nas ACs, Coutadas e Fazendas do 
Bravio. 

2. Planificação do Turismo  
- Contribuir para o desenho dos Planos de Maneio das ACs, conforme e quando 

necessário;  
- Estabelecer uma rede de planificadores/profissionais/ para trabalharem como pontos 

focais do turismo ao nível das AC; 
- Trabalhar em conjunto com os oficiais do turismo ou planificadores em todas as ACs, 

para a melhoria do portfólio de produtos do turismo (refinação da identificação, 
verificação do mercado, melhoria do desenho do local e acesso, desenvolvimento de 
desenhos, plantas e planos em coordenação com Arquitectos, etc.); 

- Colaborar com o Especialista de Marketing para desenvolver ferramentas de marketing 
para cada um dos investimentos turísticos propostos.  
 



	

IV. Qualificações  
	

11. Um individuo altamente motivado e entusiasmado com uma visão clara para a organização 
do turismo nas ACs, preferivelmente as com experiência em turismo baseado nas 
comunidades. 

Qualificações Exigidas 
- Pelo menos um trabalho parecido na área de Planificação do Turismo em áreas 

protegidas (referência exigida para demonstrar a implementação do plano do turismo);  
- Um mínimo de cinco (5) anos de experiência de trabalho relevante na planificação do 

turismo nas áreas de conservação; 
- Habilidades excelentes de comunicação (oral e escrita) em Português e Inglês;  
- Grau de Licenciatura numa área de estudo relevante em planificação do turismo. 

Habilidades, Qualificações e Experiencias Opcionais e Desejáveis 
- Conhecimento das ACs de Moçambique;  
- Eficiente e orientado para resultados; 
- Líder e membro excelente de equipas;  
- Capacidade de trabalhar num ambiente de alta pressão e exigência, com prazos 

rigorosos; 
- Entendimento de políticas e estratégias de conservação, turismo e desenvolvimento 

comunitário/Rural;  
- Habilidades de diplomacia e fortes habilidades interpessoais. 

 
V. Local de Trabalho e Prestação de Contas 
	

12. A posição de Planificador do Turismo está baseada na Sede da ANAC, em Maputo. O 
Planificador responde ao Director do Serviço de Desenvolvimento de Negócios e Parcerias e irá 
trabalhar em conjunto com outros Directores de Serviços. 
 
V. Produtos/ Entregáveis  

 
- Um portfólio de Guiões para a Planificação do Turismo nas ACs e a Planificação de 

Operações de Caça Desportiva nas Coutadas e nas Fazendas do Bravio; 
- Uma contribuição no desenho dos Planos de Maneio das ACs (que são desenvolvidos 

durante a contratação do Planificador do Turismo); 
- Um portfólio de investimentos turísticos nas ACs que seja realista e implementável pelo 

Especialista de Marketing.  
 


