
INTRODUÇÃO
O Governo de Moçambique em parceria com o Programa Global de Vida Selvagem e a equipa do 
Banco Mundial em Moçambique vão acolher uma Conferência em Maputo, subordinada ao tema 
Turismo Baseado na Natureza nas Áreas de Conservação.

METAS
A Conferência tem como meta a maximização dos recursos financeiros para o desenvolvimento 
do Turismo Baseado na Natureza e o desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas de longo 
prazo que produzam resultados para as pessoas e para a vida selvagem. A Conferência irá reunir 
legisladores, profissionais do sector do turismo, líderes de opinião, academia, conservacionistas, 
empreendedores, investidores e doadores para facilitarem a troca de conhecimentos e a 
aprendizagem bem como forjar a colaboração.

OBJECTIVOS
1. Partilhar lições aprendidas e boas práticas relacionadas com as experiências do Turismo 

Baseado na Natureza no mundo; 

2. Enaltecer entendimento dos desafios e oportunidades dos modelos de co-gestão das Áreas de 
Conservação (ACs); 

3. Promover Parcerias Público-Privadas e oportunidades de investimento em Moçambique.

DIAS 7, 8 E 9 DE JUNHO
POLANA SERENA HOTEL



DIAS 7, 8 E 9 DE JUNHO
POLANA SERENA HOTEL

CONTEXTUALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA

Programa Global da Vida Selvagem

O Programa Global de Vida Selvagem (GWP) liderado pelo Grupo do Banco Mundial, é um 
programa financiado pela Facilidade Global do Meio Ambiente (GEF) para um período de 7 anos, 
que financia actividades em 19 países de África e Ásia apoiando a conservação da vida selvagem 
e prevenção do crime em prol do desenvolvimento sustentável. Em conjunto, estes projectos têm 
vindo a apoiar actividades desde o desenvolvimento de infra-estruturas ao desenvolvimento das 
capacidades para fortalecer a estratégia do turismo e aumentar a gestão dos recursos naturais 
baseados na comunidade.

Turismo e Conservação em África

O sector do turismo é de um modo global o maior contribuinte para financiar sistemas das áreas 
de conservação. O Turismo Baseado na Natureza é uma sub-componente do sector do turismo 
que inclui o turismo baseado na vida selvagem. O Turismo Baseado na Natureza é uma 
ferramenta bastante forte que os países podem usar para desenvolver e diversificar as suas 
economias ao mesmo tempo que protegem a sua biodiversidade e áreas nacionais protegidas, 
contribuindo para as metas de desenvolvimento sustentável. As comunidades locais, empresas 
do sector privado e governos beneficiam-se de investimentos no turismo através do aumento das 
oportunidades no mercado e ligações aos serviços de apoio ao turismo tais como produção 
agrícola, hotelaria, restaurantes, transporte, serviços de saúde, etc.

As áreas de conservação são vitais para a conservação de várias espécies selvagens e constituem 
o maior activo turístico para os países de um modo global. Contudo, o financiamento para estas 
áreas de conservação é insuficiente e está severamente dependente das alocações feitas pelo 
Governo a partir de orçamentos nacionais bastante limitados. Assim, existe uma necessidade 
urgente de alargar e diversificar os mecanismos de financiamento das áreas de conservação 
através do Turismo Baseado na Natureza, modelos de gestão conjunta e Parcerias 
Público-Privadas de modo a facilitar a geração de receitas das áreas protegidas e assegurar a 
conservação ambiental a longo prazo e o desenvolvimento económico.

Conservação e Turismo Baseado na Natureza em Moçambique

O Governo desempenha um papel regulador e facilitador para os investimentos nas áreas de 
conservação. A conservação da biodiversidade é a principal responsabilidade, enquanto que o 
sector privado participa, em paralelo com as comunidades locais, na garantia do 
desenvolvimento sustentável do turismo. O objectivo global é que a integração de complexos 
turísticos integrados e o Turismo Baseado na Natureza contribuam para o crescimento 
económico das áreas de conservação, em particular as receitas geradas pelos parques e reservas 
com elevado potencial para a actividade turística, através da facilitação do investimento do 
sector privado. Existem várias áreas de conservação em Moçambique que não possuem 
infra-estruturas turísticas suficientes, mas detêm um elevado valor de conservação e um elevado 
potencial para o desenvolvimento do turismo de alto nível pelo facto de facilmente combinarem 
um produto turístico competitivo e altamente procurado no mercado regional, por exemplo, uma 
combinação de selva e praia.



Co-gestão das ACs em Moçambique

Em Moçambique, as áreas de conservação constituem aproximadamente 25% do território 
nacional, incluindo 17 principais Parques e Reservas. Contudo, devido aos recursos financeiros e 
técnicos limitados, um dos maiores desafios é a consolidação desta rede de áreas de 
conservação, e por isso regista-se uma grande dependência em relação aos doadores, parceiros 
e ONGs para o seu apoio na questão das finanças e implementação de projectos de conservação 
ambiental. O Governo está a promover e a implementar Parcerias Público-Privadas na gestão das 
áreas de conservação, estabelecendo acordos de gestão conjunta com as principais 
organizações de conservação.

LOCAL
Polana Serena Hotel, Maputo, Moçambique

AUDIÊNCIA E PARTICIPANTES
• 500 pessoas;

• Ministros e representantes do Governo de Moçambique, países da região/ SADC e países do 
GWP 19 (pontos focais do projecto nacional);

• Intervenientes do GWP: o GEF, funcionários das agências de implementação e membros do 
comité executivo do GWP;

• Doadores: fundações filantrópicas, doadores bilaterais e multilaterais e outros investidores;

• Parceiros de desenvolvimento, organizações de conservação, ONGs nacionais e 
internacionais, conselhos de turismo, líderes de opinião e academia;

• Potenciais investidores/ sector privado;

• Marcas e operadores de ecoturismo, operadores locais de turismo, agentes nacionais e 
internacionais de turismo;

• Órgãos de comunicação social (nacionais e internacionais);

• A conferência terá serviços de interpretação simultânea para os falantes de Inglês e Português.



FORMATO DA CONFERÊNCIA, CONTEÚDO E AGENDA
A Conferência vai incluir vários painéis de debate, apresentações e oportunidades de interacção 
através de um mercado aberto onde representantes do Governo, doadores, sector privado e 
organizações não-governamentais praticantes poderão debater parcerias colaborativas. 

A Conferência estará dividida em três segmentos: 

I. ABERTURA OFICIAL DA CONFERÊNCIA

• Governo de Moçambique

II. SESSÕES TÉCNICAS E SESSÕES DE DEBATE (DIAS 1 & 2)

 A Conferência irá contar com sessões sobre os seguintes tópicos relacionados com Turismo 
Baseado na Natureza e Financiamento Sustentável das Áreas de Conservação: 

a. Sessão de Painel 1: Criando um ambiente facilitador para o Turismo Baseado na Natureza nas 
Áreas de Conservação

b. Sessão de Painel 2: Desenvolvendo modelos efectivos de parceria para tornar as Áreas de 
Conservação em bens turísticos sustentáveis 

c. Sessão de Painel 3: Estabelecendo parcerias comunitárias e enaltecendo a partilha dos 
benefícios 

d. Sessão de Painel 4: Marketing e Estratégia do Desenvolvimento do Turismo

e. Sessão de Painel 5: Fomentando um ambiente de negócios via concessões turísticas e 
Parcerias Público-Privadas 

*Perguntas e Respostas para fazer o acompanhamento de cada Painel/ Sessão Técnica

GEF – 7 Estratégia sobre a Fauna Bravia para o Desenvolvimento Sustentável

III. FÓRUM DE INVESTIMENTO (DIA 3) – Mercado aberto para oportunidades de interacção



FIM DO DIA 1

INTERVALO DE CHÁ / CAFÉ

ALMOÇO

ALMOÇO E FIM DO DIA 1

COCKTAIL

JANTAR DE GALA 

Abertura Oficial

Sessão de Painel 1: Criando um 
ambiente favorável para o Turismo 
Baseado na Natureza nas Áreas de 
Conservação 

Os Painelistas irão partilhar análises 
de como os países podem fortalecer 
as suas políticas e fortalecer a 
capacidade institucional para se 
tornarem competitivos do ponto de 
vista de turismo e fomentarem o 
crescimento.

Sessão de Painel 2: Desenvolvendo 
modelos efectivos de parceria para 
tornar as ACs em bens turísticos 
sustentáveis

Cada Painelista irá discutir os 
diferentes modelos de gestão 
disponíveis para as Autoridades das 
ACs para a gestão e governação das 
ACs, além dos benefícios de cada 
modelo na atraccão de 
oportunidades de investimento e a 
promoção do turismo.

Governo de Moçambique

Moderadora: Magda Lovei, Gestora de Meio 
Ambiente, Banco Mundial

Oradores: 

• Luke Bailes, Fundador da Singita 

• Keith Vincent, PCA da Wilderness Safaris

Perguntas e Respostas / Debate

Moderador: Peter Lindsey, Wildlife Conservation 
Network 

Oradores: 

• Matt Walpole, Director de Conservação, Fauna & 
Flora International

• Peter Fearnhead, Presidente, African Parks

• Greg Carr, Presidente, Carr Foundation / 
Gorongosa Restoration Project 

Perguntas e Respostas / Debate

PROGRAMA DA CONFERÊNCIA
DIA 1: QUINTA-FEIRA, DIA 07 DE JUNHO, DE 2018

Abertura Oficial e boas-vindas à Conferência Internacional
Sessões Técnicas – Painéis 1 & 2

Recepção, Cocktail & Jantar de Gala 

CHEGADA DE PARTICIPANTES / ACREDITAÇÃO09:30 - 09:50

10:00 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 12:50

12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

14:45

18:00 - 19:00

19:00 - 22:00



INTERVALO DE CHÁ / CAFÉ

ALMOÇO

INTERVALO DE CHÁ / CAFÉ

FIM DO DIA 2

Sessão de Painel 3: Estabelecendo 
parcerias comunitárias e 
enaltecendo a partilha dos 
benefícios

Os Painelistas irão focalizar-se sobre 
os diferentes modelos de parceria e 
partilha dos benefícios para 
envolvimento as comunidades e 
trabalhar conjuntamente no 
desenvolvimento de produtos 
turísticos.

Sessão de Painel 4: Marketing e 
Estratégia do Desenvolvimento do 
Turismo

Esta sessão irá focalizar-se sobre as 
análises dos parceiros da indústria 
sobre como os países podem ser 
mais competitivos neste sector e 
equilibrar as tendências do 
comportamento do consumidor para 
desenhar uma estratégia de turismo 
de sucesso.

Sessão de Painel 5: Criando um 
ambiente de negócios através de 
concessões de turismo

Os Painelistas irão partilhar análises 
acerca dos meios e métodos para 
aceder a financiamentos e criar 
parcerias inovadoras que possam 
ajudar a fortalecer as receitas das 
áreas de conservação.

Balanço Preliminar das Sessões 
Técnicas da Conferência 

Estratégia GEF 7 – Vida Selvagem 
para o Desenvolvimento 
Sustentável (por convite)

Moderador: Brian Child, Gestor do Programa de 
Desenvolvimento Comunitário, Peace Parks 
Foundation

Oradores: 

• Mehalah Beckett, Gestora Regional, Intrepid Group

• Richard Kasoo, Director Regional, Northern 
Rangelands Trust Kenya

• Richard Diggle, Especialista em Negócio e Gestão 
Comunitário, WWF Namibia

• Colleen Begg, Projecto Carnívoros do Niassa

Perguntas e Respostas / Debate

Moderadora: Jillian Blackbeard, Gestora Executiva 
de Marketing - Botswana Tourism Organization

Oradores: 

• Chris Seek, Presidente, Solimar International

• Casey Hanisko, Presidente, Adventure Travel 
Trade Association 

• Fundisile Mketeni, Presidente, SanParks 

Perguntas e Respostas / Debate

Moderadora: Michelle Souto, IFC 

Oradores: 

• Sue Snyman, Vice-presidente do Grupo de 
Especialistas em Turismo e Áreas Protegidas da 
IUCN (TAPAS)

• Kathleen Fitzgerald, Vice-Presidente para África 
Austral e do Este, African Wildlife Foundation

• Bernie Cragg, Fundador, Far and Wide Zimbabwe

Perguntas e Respostas / Debate

Mateus Mutemba, Director Geral, ANAC

Moderador: Elisson Wright, Coordenador do Programa 
Mundial da Vida Selvagem (GWP), Banco Mundial

Oradores:
GWP Representantes Nacionais

DIA 2: SEXTA-FEIRA, DIA 08 DE JUNHO, DE 2018
Conferência Internacional

Sessões Técnicas – Painéis 3, 4 e 5 & Sessão de Estratégia GEF 7

CHEGADA DE PARTICIPANTES / ACREDITAÇÃO08:00 - 09:00

09:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:30



DIA 3: SÁBADO, 09 DE JUNHO, DE 2018
Fórum de Investimentos – Áreas de Conservação de Moçambique

Encerramento Oficial do evento

INTERVALO DE CHÁ / CAFÉ

ALMOÇO

FIM DO DIA 3 

Descubra Moçambique – uma 
oportunidade para o investimento 
no Turismo

O Governo de Moçambique vai 
estabelecer a agenda do Fórum de 
Investimento, apresentando as 
mudanças nas políticas para 
melhorar o ambiente de negócios, 
procedimentos de como investir e a 
proposta de tornar o investimento 
nas APs mais atractivo.

Sessão de Apresentações
Promoção de oportunidades chaves 
de investimento em turismo e 
co-gestão em Moçambique

Esta sessão será usada para exibir as 
potencialidades das APs de 
Moçambique aos investidores 
potenciais, doadores, operadores 
turísticos e outros.

Encerramento Oficial da 
Conferência / Fórum de 
Investimentos

Mercado Aberto para Exibições e 
Interacção 

Exibições de artesanato e produtos 
de recursos sustentáveis (ex: mel, 
óleos, produtos de imbondeiro, 
frutos secos, café, etc.).

Boas-Vindas

• Mateus Mutemba, Director Geral, ANAC

Notas introdutórias

• Silva Dunduru, Ministro da Cultura e Turismo de 
Moçambique  

Showcase de Moçambique

• Rui Monteiro, CTA

Visão Regional 

• Oliver Poole, Director Executivo, The Giants Club

Perguntas e Respostas / Debate

Apresentação da Brochura da Conferência

• Mateus Mutemba, Director Geral, ANAC 

Perguntas e Respostas / Debate com os 
Administradores das ACs e Parceiros

Governo de Moçambique

Administradores das Áreas de Conservação, 
Investidores e Operadores, e Profissionais da 
Indústria partilham informação e troca de ideias para 
colaboração.

08:00 - 09:00

09:00 - 10:30  

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 17:00

CHEGADA DE PARTICIPANTES / ACREDITAÇÃO


