
   

 

ANÚNCIO 

Recrutamento de um (a) estagiário(a) para apoiar a criação e implementação do Pacote Turístico Ranger-For-a-

Day - São Tomé  

 
A BirdLife International em São Tomé e Príncipe deseja recrutar um(a) estagiário(a), entusiasmado(a) e 
motivado(a) para liderar a criação e implementação de um pacote turístico intitulado “Ranger-For-A-Day” com o 
intuito de proporcionar aos visitantes a experiência de trabalhar na conservação, participando em todas as 
actividades de fiscalização e monitorização no terreno. 
 
As principais responsabilidades do/a estagiário(a) para apoiar a criação e implementação do pacote Turístico Ranger-
For-a-Day em São Tomé são: 
 

• Realizar um estudo da actividade/do pacote “Ranger for a day”, com base em outros modelos existentes, 
definir um cenário adequado para o contexto de São Tomé  

• Desenvolver um plano de negócio de 5 anos na base do cenário (investimento, custos gerais, ingressos, 
rendimentos) 

• Desenvolver um plano de acção detalhado para a criação e implementação do pacote, tendo em conta as 
necessidades e actividades a serem integradas no pacote (trilhos/pessoas 
envolvidas/operadores/responsabilidades) na base de consultas com operadores turísticos da ilha e potenciais 
parceiros (DFB, PTRS, Parque Natural Obô, Associação de Ecoguias, AMP,…), onde poderá discutir e definir os 
requisitos do pacote:  

o Preçários (preços e a afectação das receitas) 
o Beneficiário (partes envolvidas, parcerias) 
o Mecânismos de compensação à biodiversidade 
o Actividades do pacote (monitorização da biodiversidade, sensibilização, monitorização das ameaças, 

etc.) 
o Realizar Atelier de indução com as partes interessadas para apresentação do modelo escolhido do 

pacote e do plano de acção, e recolher subsídios para a melhoria do documento 
o Apresentar os resultados do estudo, às partes interessadas e os potênciais operadores turísticos 

relevantes. 
 
PRODUTOS/RESULTADOS  

• Relatório de workshops, incluindo actas de reuniões das consultas com as partes interessadas 

• Relatório final, incluindo o benchmarking, cenários propostos, plano de negócio, plano de acção para a 
implementação e pacotes turísticos criados. 
 

EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÕES EXIGIDAS 

• Licenciatura em Turismo, Gestão, economia, gestão ambiental e áreas afins 

• Qualificações na área de biologia, ecologia, ecoturismo serão consideradas uma vantagem 

• Conhecimento sobre Parque Natural Obô de São Tomé e em matéria de conservação da floresta e da 
biodiversidade 

• Capacidade de conceber e planear as actividades turísticas e a integração nos territórios em que se 
desenvolvem 

• Possuir consciência crítica acerca das orientações morais, éticas ambientais e legais que se enquadram nas 
práticas de actividades turísticas sustentáveis 

• Capacidade administrativa, especificamente no registo e elaboração de relatórios e actas de reuniões 

• Boa capacidade de síntese e sistematização 

• Alta motivação e cultura de resultado 



• Excelentes habilidades organizacionais e de trabalho em equipa 

• Flexibilidade e capacidade de trabalhar de forma autónoma. 

• Excelentes habilidades de comunicação escrita e oral e de animação de reuniões e ateliers, com vários tipos 
de públicos (autoridades, comunidades, etc.) 

• Conhecimento de Informática na óptica do utilizador 

• Bom nível da língua inglesa na leitura de documentos, seria uma mais valia 
 

Salário e benefícios: 

• Duração do contrato: 6 meses  

• Localização: São Tomé 

• Horário de trabalho: tempo inteiro (Full Time (40h/semanal)) 

• Salário: 3000,00 STN bruto mensal   

• Subsídio de alimentação, reembolsado sobre recibos (até 1000 STN/mês) e comunicação 

• Motociclo disponível para actividades de campo (combustível reembolsado apenas para actividades de 
projecto) 

 
 
Nota: A selecção será efectuada em duas fases, sendo a primeira através da avaliação curricular e a segunda por 

entrevistas com os candidatos pré-selecionados.  

Candidatura: Para candidatar- se é necessário enviar uma carta de apresentação e o CV detalhado, para o correio 

electrónico: SaoTomePrincipe@BirdLife.org, até as 17h do dia 07/06/2022. 
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