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1. Estado do Sector de Turismo em Moçambique



Moçambique: Turismo entre os sectores 
identificados com forte potencial (CPSD)
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Turismo: contribuição para o PIB cresceu de
1.2% em 2002 para 6.6% em 2019

Chegadas internacionais a Moçambique 
muito associadas ao crescimento de negócios (milhões) Chegadas de não-residentes por mercado de origem, 2018

• Mercado doméstico é o principal contributo para o turismo, representando 72% das receitas do sector em 2017.

• Em 2019, sector de viagens e turismo incluia 667.000 empregos directos e indirectos em Moçambique, 6,7% do 
emprego em Moçambique 
• Menos que os 8,5% no Quénia, 11% na Tanzânia e 12% em Madagascar

Fontes: World Travel and Tourism Council (WTTC); Estudos Grupo Banco Mundial
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Sete anos após a aprovação do Plano, nenhum destes desafios foi endereçado 
eficientemente de forma a contribuir para o desenvolvimento do sector.

• De acordo com o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Moçambique 
(SPDTM II 2015 – 2025), as barreiras ao crescimento incluem:

i) O fraco ambiente de negócios.

ii) Dificuldades de acesso relacionadas com o alto custo de viagens, fraca infrastruturas e o 
regime de vistos de turismo.

iii) Fraca capacidade das instituições do sector público.

iv) Limitações de habilidades e conhecimentos a nível dos trabalhadores no sector.

v) Desafios a nível da demanda relacionados com fraca imagem do país como mercado 
turístico e fraco posicionamento no mercado. 

O sector do turismo enfrenta diversas barreiras. A 
atenção ao sector tem sido insuficiente



• O turismo é parte do Programa Quinquenal do Governo (2020-2024), que refere o sector 
como um vector importante para a modernização e diversificação da economia. 

• Em 2014, a ambição era de que Moçambique se tornasse “o destino de África mais vibrante, 
dinâmico e exótico em 2020”.

• Duas das APITs estão localizadas na região Norte:

• Pemba-Quirimbas: requalificação da praia do Wimbe, reabilitação da Pemba histórica; 
protecção do Parque Nacional das Quirimbas; melhoria das infrastruturas, etc.

• Nacala-Ilha de Moçambique: Reabilitação da Ilha de Moçambique; desenvolvimento 
da indústria de mergulho; desenvolvimento de rotas cénicas; desenvolvimento de uma 
boa ligação terrestre de Nacala a Crusse & Jamali, uma Zona de Investimento Turístico 
(ZIT).

O SPDTM II prevê o enfoque em Áreas Prioritárias 
para o Investimento em Turismo (APIT)



COVID-19: impacto sem
precedentes nos últimos 2 anos

Fontes: Enterprise Surveys do Grupo Banco Mundial

Queda nas receitas por sector em Moçambique
(2021 e 2020 vs 2019)

• Turismo foi o sector mais afectado em 
Moçambique pelo COVID-19.

• Recuperação do emprego no turismo em 2021 
foi dos mais baixos em termos sectoriais.

• Em 2021, sector do turismo re-contratou em 
menor grau do que noutros sectores os 
trabalhadores que tinham saído em 2020.



Insegurança associada 
aos ataques em Cabo 
Delgado afecta a 
imagem do país como 
destino turístico, em 
particular a nível do 
mercado internacional

• Os operadores em Cabo Delgado reportaram a suspensão das actividades e 
reservas logo após os primeiros ataques na área. 

• Entre 2017 e 2021 o turismo em Cabo Delgado atraiu apenas 2% do 
montante de investmento atingido no período anterior (entre 2011 e 2016).

• As receitas do Parque Nacional das Quirimbas reduziram cerca de 50% em
2017. A partir daí reduziram cerca de 18% por ano.

• Desde Abril de 2021, as companhias internacionais de seguro não aceitam
turistas e carga que entrem na zona costeira de Cabo Delgado até 92km fora 
da costa.



2. O caso do Norte de Moçambique



A região Norte possui fortes 
recursos naturais e culturais

para o turismo

• As principais atracções turísticas estão
localizadas na zona costeira.

• O interior da região tem um grande
potencial para o turismo para fins de 
conservação nas Reservas Especiais do 
Niassa e do Lago Niassa.

• Apesar das dificuldades de acesso e de 
operar em zonas remotas, existem
vários lodges estabelecidos nas ilhas, 
assim como algumas operações de eco-
turismo no interior.



Até 2017, o sector do turismo atraíu
investimentos para a região Norte

• Cerca de 80% do investimento em
turismo aprovado pelo APIEX (+/-
US$ 600m) entre 2011 e 2016 foram
direcionados a Pemba e a Ilha de 
Vamizi.

• Isto reflecte os investimentos nas
ilhas Quirimbas, e as expectativas de 
um grande influxo de visitantes de 
negócios devido às descobertas do 
gás natural. 

Investimentos aprovados para o sector de turismo, 2011-2017 (US$ milhões)



No entanto, mesmo 
antes do conflito, o 

turismo no Norte não 
atingiu o nível de 
desenvolvimento 

antecipado

• Entre 2015 e 2017, a região Norte teve uma queda na
sua contribuição para a receita total do turismo a 
nível do país – de 13% (US$ 7.7m) para 6% (US$ 
5.33m).

• Em 2017, as receitas turísticas em Cabo Delgado 
totalizaram cerca de US$ 3.3m (4% das receitas a nível
nacional), mais do dobro de Nampula (US$ 1.5m), 
enquanto na província de Niassa não chegaram a US$ 
500,000. 

• Para o mesmo período, a taxa de ocupação média foi
inferior a ¼ dos quartos disponíveis. 



3. Recomendações



A. Aumentar a procura por turismo em Moçambique

Vistos
• (i) considerar isenção de visto para principais mercados que não representam ameaças significativas à 

segurança (em vez de por reprocidade que não é aplicável em termos relativos de importância para o país).
• (ii) permitir vistos mais baratos e de curta duração para facilitar viagens regionais com vários destinos.
• (iii) criar um sistema de e-Visa.

Custo de voos
• Facilitar a concorrência nos voos internos.
• Desenvolver oportunidades que possam aproveitar infraestrutura de aeroportos para 

voos charter.

Balcão único de informação e promoção
• Desenvolver um balcão único online para fornecer informações para atrair e informar 

potenciais turistas.
• Promover de forma eficaz o país como destino turístico, assim como gerir a cobertura 

de eventos negativos.



B. Atrair investimento

Aumentar capacidade institucional
• Expandir capacidade para (a) estudos de viabilidade, (b) promoção de 

oportunidades de investimento, (c) avaliar propostas, (d) gerir e 
monitorar concessões, (e) coordenar e dialogar com sector privado, e 
(f) recolher e analisar dados do sector.

Identificar oportunidades de investimento
• Criar um inventário de investimentos potenciais e preparar 

perfis. Priorizar as oportunidades que preencham a lacuna em 
acomodações de nível médio.

• Promover o investimento privado em sectores da 
biodiversidade.

Melhorar infraestruturas complementares
• Desenvolver infra-estruturas (em zonas afectadas, reconstruir) 

auxiliares para o desenvolvimento do turismo, como estradas, 
energia, telecomunicações, água. etc.

Plano director detalhado da Zona de 
Interesse Turístico Crusse & Jamali

Apoio ao investimento sustentável do 
sector privado

Identificação de lacunas em infra-
estruturas produtivas

Projecto Ligações Económicas (PLED)



C. Aumentar competências e oportunidades de capital



Obrigado!


