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QUEM SOMOS?
Nossa visão: 
Um mundo onde a vida marinha e os humanos prosperam juntos

Nossa missão: 
Salvar a vida marinha ameaçada usando soluções pioneiras de pesquisa, educação
e conservação sustentável

na busca de dados 

científicos sobre 

espécies 

ameaçadas e 

habitats marinhos 

críticos

comunidades locais 

para criar e capacitar 

os guardiões 

oceânicos para 

desenvolver a 

conservação a longo 

prazo

governos, 

decisores políticos 

globais, empresas 

e indivíduos a 

tomarem medidas

vida marinha e 

seus principais 

habitats, 

desenvolvendo 

uma conservação 

eficaz e 

sustentável



O nosso objectivo é informar, 

influenciar e capacitar os 

moçambicanos a protegerem 

os seus oceanos.



CONHEÇA OS NEMOS PEQUENOS

Desde o começo, em 2012 ...
1,980 jovens moçambicanos aprenderam sobre conservação 
marinha
430 aprenderam a nadar
7 representaram a Província de Inhambane no Campeonato Nacional 
de Natação, em 2016
7 instrutores locais treinados
3 áreas abrangidas: Bazaruto, Pomene e Tofo
3 estagiaram no ecoturismo

UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA CENTRADO NA 
CRIANÇA
➢ Treinamento em Segurança de Água
➢ Treinamento de Natação
➢ Educação sobre Conservação Marinha

★ Redução do número de incidentes de afogamento
★ Aumento da conscientização sobre as ameaças marinhas
★ Promover práticas de pesca sustentável nas comunidades
★ Inspirar uma nova geração de guardiões do oceano



UMA OPORTUNIDADE DE MUDANÇA

1,980 jovens moçambicanos envolvidos, em três 
comunidades:
➢ Tofo
➢ Bazaruto
➢ Pomene

Programa Escolar
6 escolas acolheram o nosso currículo integrado

Programa Comunitário
O nosso programa comunitário abrange crianças que não 
tem oportunidades de frequentar a escola

Ambos os programas são facilitados por instrutores
locais capacitados. O facto de os programas serem
liderados pela comunidade para a comunidade nos torna
eficientes e sustentáveis.



NOSSO OBJECTIVO | capacitar jovens moçambicanos para:

Tomar decisões informadas em suas vidas que demonstram conservação 

dos seus oceanos, litoral e vida marinha.

Liderar mudanças positivas em suas comunidades e criar um novo estilo 

de vida.
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Inspirando uma nova geração de Guardiões do Oceano através de educação marinha integrada, segurança da 

água e instrução de natação

Agimos
Para reduzir fatalidades por afogamento, capacitando as pessoas 
locais a ficarem seguras e competentes na água

Protegemos
Incentivando acções locais  de conservação que 
complementem a legislação de conservação

Aprendemos
A mudar as percepções sobre o oceano, de uma fonte de renda 
e alimentos para uma melhor compreensão da vida marinha e 
do uso sustentável de seus recursos limitados

Os Guardiões do Oceano protegem o oceano; estão capacitados para aproveitar a água em 

segurança, sabem como e por que o oceano precisa ser conservado e agem para protegê-lo.



Cobre a importância do oceano; principais características, alimentação e comportamento reprodutivo de
tartarugas, tubarões e raias; ameaças atuais que enfrentam e ações positivas para sua conservação; a
natureza interconectada de toda a vida;

CURRÍCULO PRÉ-ESCOLAR Mensagem Principal: 
“Nosso Oceano é especial e precisa ser protegido"



Abrange a dinâmica do ecossistema, a biologia e a ecologia dos gigantes
oceânicos, a poluição plástica e a pesca excessiva, soluções de conservação
incluindo práticas sustentáveis de vida e segurança da água.

CONSERVAÇÃO MARINHA

AULAS DE NATAÇÃO

ACTIVIDADES DO SÁBADO | Aprendizagem baseada no oceano

| Aprendizagem baseada em água

Abrange flutuação e recuperação, desenvolvimento de traços e 
refinamento para nado livre, nado peito e nado costas, segurança da 
água e treinamento de força.

Abrange limpezas de praia, educação marinha intensiva e treinamento de 
conservação em espécies focais, visitas a piscicultura, mergulho no 
estuário local, segurança na água e treinamento de natação no oceano, 
safáris oceânicos para conhecer os gigantes do oceano!

CURRÍCULO PARA O ENSINO PRIMÁRIO

| Aprendizagem baseada em sala de aula



“Meu pai morreu enquanto eu era criança. Ele estava tentando voltar para Bazaruto
quando de repente a tempestade começou, o barco afundou e meu pai morreu
tentando nadar, mas ele não foi capaz.”

“Eu quero estar envolvido neste programa porque eu quero ajudar a mim mesmo
e aos outros na prática de nadar e salvar vidas”. Emildo Patricio



Segurança na água

Identifique o perigo e esteja seguro
dentro e ao redor da água

https://www.linguee.pt/portugues-ingles/traducao/seguran%C3%A7a+na+%C3%A1gua.html


Conhecer as condições meteorológicas

da água antes de entrar



Teste a água quanto a profundidade e riscos 

submarinhos antes de entrar



Esteja ciente dos animais



Nunca entre na água sozinho



Saiba como e quando usar um colete salva-vidas



Sempre diga a alguém quando e onde você está indo perto da água



Aprenda formas seguras de ajudar os outros  sem se colocar em perigo



Mantenha sua casa segura













Compartilhe a mensagem



LEARN TODAY | ACT TOGETHER | PROTECT TOMORROW

THANK YOU 


