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Valores da Marca
A Cotur, Lda, assumindo-se como marca, possui 

determinados valores que não só orientam a sua 
actuação, como também serve-lhe de inspiração 

e constituem princípios fundamentais do seu có-

digo de conduta comercial para com a sua clien-

tela, visto que tais valores têm sido o efeito multi-

plicador dos resultados positivos que tem logrado 

alcançar enquanto empresa.

Deste modo, valores como Eficiência e Qualidade 
dos serviços desde o surgimento da empresa fo-

ram fundamentais para uma actuação em ordem 

a prestar serviços ao cliente buscando a satisfa-

ção deste, pois é nosso princípio que a satisfação 

do cliente é também a nossa satisfação.

Para tanto, ao longo dos 18 anos do seu pro-

gressivo crescimento a ponto de, com modés-

tia, assumir a liderança do sector, tem estado a 

apostar, em especial, na manutenção da quali-

dade dos seus recursos humanos, garantindo a 

necessária formação e capacitação sempre que 

as circunstâncias o exigirem. 

Produtos e Desenvolvimentos Futuros
A Cotur Lda tem sempre presente o facto de 

que as actividades não são estáticas, em termos 

de não compadecerem com falta de inovações 

ou adaptação a novas realidades, com vista a 

proporcionar novos produtos tendo em vista o 

desenvolvimento do sector num futuro mais ou 

menos imediato. 

Neste sentido, tendo sempre presente o prin-

cípio de que “a satisfação do cliente é a nossa 

satisfação”, procuramos servir a clientela cada 

vez melhor procurando identificar e estabelecer 
parcerias capazes de gerar resultados de quali-

dade, o que passa por oferecer a Entidades Pú-

blicas e Privadas serviços diversificados no do-

mínio dos meios de transporte aéreo, rodoviário 

e marítimo, bem como serviços nacionais e in-

ternacionais de reserva e emissão de passagens, 

reserva de hotéis, pacotes turísticos, transportes 

e transferes, seguro de viagens, com facilidade 

de crédito. 

Para tornar ainda mais fácil a viagem dos 

nossos clientes foi instalado no aeroporto in-

A Cotur, uma das mais prestigiadas agências de viagem em Moçambique e líder do 

mercado no seu sector, actua no mercado moçambicano desde 1994, tendo como missão 

satisfazer as reais necessidades dos seus clientes, tornando as suas viagens rápidas, 

agradáveis e mais cómodas.
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EM UMA SÓ AGÊNCIA...

Com alto padrão de qualidade, encantar

o cliente sempre fez parte do nosso dia a dia... 
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ternacional de Moçambique um balcão Help 
Desk, para efectuar os Check in e check out. 
A Cotur coloca-se também a disposição para 
satisfazer outras necessidades relacionadas 
com os serviços prestados, que estejam ao 
seu alcance.

Mercado
Para qualquer sector empresarial o mercado é 
um factor preponderante da sua sobrevivência 
e sucesso, sem o qual à partida está condena-
do ao fracasso, e quando o tenha disponível e 
conquistado tanto trabalho permanente e per-
sistente é necessário para o manter, pois po-
dendo o mercado ser medido através da pre-
ferência da clientela que faz a procura à qual a 
empresa deve responder, dúvidas não restam 
que a satisfação do cliente que salvaguarda-
mos de forma religiosa é um aspecto que vem 
à tona, porque nenhum cliente prefere os ser-
viços de uma empresa por caridade, mas pelas 
vantagens que oferece.
Deste modo, graças a um aturado trabalho 
contínuo e permanente, nos últimos anos a 
Cotur, Lda, enquanto Agência de Viagens e 
Turismo obteve um crescimento conside-
rável, tendo logrado atrair e assegurar parte 
considerável do mercado de passageiros no 
nosso país. 
Aliás, no intuito de alargar cada vez mais o 
mercado, tendo sido a Cotur uma das primei-
ras a oferecer serviços desta natureza em Mo-
çambique e de modo a satisfazer as necessi-
dades dos seus clientes, a empresa expandiu 
o seu negócio para as zonas Centro e Norte 
do país, e também para Lisboa. Essa expan-
são ajudou a conquistar o mercado nacional 
e tornar a Cotur numa das mais prestigiadas 
Agencias de Viagens e Turismo de África. 
Essa conquista é o resultado da excelente 
performance da marca, que procura sempre 
inovar os seus serviços, apresentando res-
postas rápidas no atendimento e satisfação 
das necessidades. Indicador dessa realidade 
é que mais de um milhão de moçambicanos 
tiveram os seus desejos realizados pela Co-
tur, Lda.

Comunicação
A Cotur direcciona a sua estratégia de comu-
nicação de marca produzindo e veiculando 
informações para efeitos de divulgação dos 
seus produtos e serviços orientados para o 
interesse do cliente, ou seja, a empresa pro-
cura pensar pelas necessidades do seu clien-
te e como satisfazê-los.
Assim, desde logo no que diz respeito a comu-
nicação propriamente dita, dispomos de uma 
linha de contacto telefónico através da qual 
podemos dar assistência a qualquer cliente 
e ajudá-lo em tempo real, fazendo-o sentir-se 
amparado pelo provedor de serviços.
Para o público em geral que por qualquer 
motivo não conhece os serviços que a Cotur, 
Lda tem para oferecer, nem por isso pode 
perder a oportunidade de desfrutar dos nos-
sos serviços, visto que pugnámos essencial-
mente pelo marketing de destinos, fazendo 

publicidade através dos mais diversificados 
meios de comunicação sobre os destinos tu-
rísticos que qualquer um gostaria de atingir, 
sem contudo deixar de apontar as vantagens 
de o cliente usar os nossos serviços, em 
atenção a sua eficiência e qualidade.
Portanto, privilegiamos bastante a comunica-
ção como algo que, como se sabe, é indis-
pensável na vida em sociedade em qualquer 
contexto. Em abono de verdade, até os ani-
mais irracionais comunicam, claro que usan-
do linguagem própria.

Vantagens Competitivas
A excelência na prestação de serviços é cla-
ramente uma vantagem competitiva da marca 
que aposta na criação de parcerias estraté-
gicas, como foi o caso do GALILEO INTER-
NACIONAL, possibilitando efectuar reservas 
através de um sistema informatizado. A Cotur 
tem acordos com companhias aéreas nacio-
nais e internacionais que actuam a nivel mun-
dial, e também com agências de viagens da 
Africa do Sul, Zimbabwé, Malawi, Portugal 
(Lisboa), Espanha (Madrid), Brasil (São Paulo), 
Estados Unidos (Nova York), Emiratos Árabes 
Unidos (Dubai e Abu Dhabi) e Egipto (Cairo). 
As parcerias e acordos proporcionam tarifas 
exclusivas para os clientes, atendimento per-
sonalizado e um acompanhamento desde a 
partida até ao destino.

A propósito da excelência na prestação de 
serviços como uma vantagem competitiva da 
marca, há que referir que a mesma está rela-
cionada com algo de que nunca abrimos mão, 
o facto de que desde que surgimos no merca-
do cultivamos o espírito de trabalho e temos 
a estado a empreender todas as acções in-
dispensáveis ao sucesso da nossa actividade, 
pois temos plena consciência que somente 
com muito e árduo trabalho é que podemos 
nos afirmar a manter como empresa.

2011 
Premiada pela 
PMR,como a maior e 
melhor agência a 12 
anos consecutivos 
por todas as com-
panhias aereas que 
operam no mercado 
moçambicano.

2009 e 2010 
Premiada pela South 
African Airways 
como a melhor 
agência dos paises 
de Africa Austral e 
Oceano Indico.

2006
Em Madrid um pré-
mio internacional de 
gastronomia hotela-
ria e turismo. 

1994
Ano de fundação da 
Cotur. 

Factos que se desconhece

A Cotur é a representante exclusivo 
e geral em Moçambique da Etihad 
Airways que é uma das maiores 
e melhores companhias áreas do 
mundo.

É também representante exclusivo 
da Greyhound, transportes 
terrestres em Moçambique.
Iniciou as suas actividades com 3 
trabalhadores e hoje conta com 30.
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