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Descrição da Posição 

Título: Promotor de Negócios de Turismo para Área de Protecção Marinha  

Localização: Maputo com viagens regulares para Ponta Do Ouro, Moçambique 

Validade:  12 meses renováveis, contrato de consultoria especializada 

 

Contexto:  

A Administração Nacional de Áreas de Conservação (ANAC) e a ONG parceira de cogestão Peace Parks 
Foundation (PPF) supervisionam a gestão diária da Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro e da 
Reserva Especial de Maputo, ambas fazem parte da Área de Proteção Ambiental de Maputo ( PA). 

O PPF apoia as actividades que incluem Desenvolvimento e Engajamento Comunitário, Conservação 
da Biodiversidade, Receitas Sustentáveis, Gestão e Infraestrutura e Aplicação da Lei. 

A BLUE FINANCE é uma empresa social que implementa soluções para o financiamento sustentável de 
Áreas Marinhas Protegidas (AMPs). 

A Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) é um fundo ambiental privado e 
independente de Moçambique. A BIOFUND financia iniciativas de conservação e ajuda a desenvolver 
novos mecanismos de financiamento para a conservação no país. 

PPF, BLUE FINANCE  e BIOFUND se associam e se envolvem com o setor privado para abrir uma solução 
de financiamento sustentável para a Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro. 

Neste contexto procuramos um profissional de desenvolvimento de negócios proactivo e dinâmico 
para desenvolver e implementar esquemas de receitas do turismo para a biodiversidade marinha na 
Reserva Parcial Marinha da Ponta do Ouro. 

 

Deveres e responsabilidades gerais:  

a. Participar na definição, orçamento e planeamento da estratégia de turismo MPA referida no plano 
de gestão. A estratégia incluirá o desenvolvimento de novas atrações e instalações (como safaris 
marítimos, turismo de vida selvagem, novos naufrágios, soluções de RV, trilhas UW, melhorias na 
pesca esportiva, etc.), comunicação e marketing. O conteúdo será baseado em consultas a lojas de 
mergulho, hotéis e outros prestadores de serviços turísticos para identificar necessidades claras 
vinculadas ao MPA que irão beneficiar sua atividade e receitas. 

b. Identifique oportunidades de turismo e se envolva com operadoras (agências, parceiros, etc.) que 
podem apoiar o crescimento dos modelos de negócios turísticos; 

c. Coordenar com a  implementação da estratégia de turismo MPA alinhada com o plano de gestão 
e em coordenação com as partes interessadas relevantes; 

d. Construir e fortalecer relacionamentos e redes de longo prazo com o turismo e parceiros 
institucionais. Auxiliar os especialistas durante as atividades de planeamento e design de um 
centro de visitantes digital. 

e. Apoiar o desenvolvimento de uma estratégia de marketing e branding para as novas atividades 
turísticas e para o MPA com o apoio de stakeholders locais e agências de comunicação. 

f. Desenvolver e implementar um plano concreto com lojas de mergulho, hotéis, restaurantes e outros 
prestadores de serviços turísticos para a implementação da taxa de usuário. As taxas de usuário podem 
ser legais e / ou voluntárias. Várias opções para o sistema de taxas de usuário serão propostas. 
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g. Liderar a criação e operação de empreendimentos comunitários de ecoturismo. Trabalhar com 
conselhos comunitários de pesca (CCPs) e comitês de recursos naturais baseados na comunidade que 
podem ser afetados por meio de treinamento em: práticas de ecoturismo de manguezais e pesca, 
emprego no monitoramento da vida selvagem e patrulhamento; jardineiros de mangue e coral; 
monitoramento de recursos naturais; Eco- Guia e trabalho autônomo; treinamento profissional para 
turismo de mergulho e serviços de apoio, incluindo mergulho, comercia, skipper e mecânico, salva-
vidas, serviços de hospitalidade, gerenciamento de operações e habilidades de informática. 

h. Apoiar ou liderar a definição e implementação de outras oportunidades potenciais de 
desenvolvimento de negócios e geração de receita para as Áreas Marinhas Protegidas. 

 

Qualificações & Requisitos 

 

• Pelo menos 5+ anos de experiência em desenvolvimento de negócios em Moçambique ou na 
África Oriental, idealmente na área de desenvolvimento de turismo costeiro e marinho e 
práticas de conservação marinha, com experiência em vendas e negociação; 

• Pós-graduação em vendas, marketing, administração de turismo ou administração de 
empresas será uma vantagem; 

• Fortes habilidades de comunicação e apresentação presencial e online, bom orador público e 
capacidade de entregar materiais de comunicação para públicos diferentes. 

• Fluente em português e inglês, com excelente redação; 

• Capacidade de analisar e monitorar o mercado, bem como expansão para novos mercados. 

• Conhecimento e afinidade com o oceano (a certificação de mergulho será uma vantagem). 

• Mente flexível, aberta à inovação e a novos desafios, capaz de motivar uma equipe, 
priorizando o trabalho e disponível para receber feedback para continuar melhorando seu 
desempenho. 

• Carta de Condução 

 
Arranjos Operacionais: 
 
O cargo responderá ao Director do PPMR, neste caso apoiado pelo PPF (escritório de Maputo), que 
também é responsável pelo apoio logístico e de transporte e escritórios.  
A supervisão técnica dos planos de trabalho e produtos específicos será fornecida pela BLUE FINANCE 
e pela BIOFUND. 
 
 
Consulta e envio 
 
As candidaturas juntamente com os CV acompanhados de outros documentos comprovativos (carta 
de motivação, certificados de habilitações e mínimo de 3 referências contactáveis) devem ser enviados 
para o email : info@blue-finance.org com cc: concursos@biofund.org.mz, até o 30  de Abril de 2021  
às 15 horas.  
 
O assunto do email de candidatura deve ser intitulado “Promotor de Negócios de Turismo para Área 
de Proteção Marinha”. 
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