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Porque Inhassoro?

• Limite norte do Parque

• Existência de dugongos
fora do Parque Nacional

Há relatos que frequente a captura acidental
e morte de dugongos



Porque Inhassoro?

• Registo de capturas
acidentais e morte
de dugongos

• Fraca fiscalização
de algumas zonas
reconditas onde os
dugongos são
frequentes





Objectivos do projecto

• Divulgar o conhecimento sobre a biologia dos dugongos e seu habitat 
(ervas marinhas) para comunidades que residem fora dos limites do PNAB

• Dotar os professores primários do distrito de imaterial didático e 
informação sobre o ambiente marinho

• Dar a conhecer as comunidades o valor ambiental e sócio-económico
dos dugongo (Turismo, jardineiro) e das  Ervas marinhas ()

• Aumentar a percepção sobre os riscos e ameaças das actividades das 
comunidades sobre os dugongos e seu habitat

• Contribuir para a mudança de atitude das comunidades e escolas sobre as 
capturas acidentais de dugongos (tirar as pessoas da indeferença) 



Público Alvo - Pescadores e comunidades
costeiras

• 6 CCPs 

• Nhagondzo

• Tsondzo

• Fequete

• Petane

• Mucocuene

• Vuca

• Zona de 
Nhamabue

Divulgar o  grau de perigo dos dugongos
Apelar para a pratica de  pesca sustentável

Divulgar a necessidade de coexistencia entre o 
pescador e os dugongos

Divulgar os beneficios da conservação dos 
dugongos e das ervas marinhas



Público Alvo – Professores e Alunos
• 12 escolas primarias

– EPC Nhamanhate

– EPC Mananisse

– EPC Fequete

– EPC Inhassoro

– EPC Petane

– EPC Chipongo

– EPC Mapandzene

– EPC Mangarelane

– EPC Mucorrobe

– EPC Mahoche

– EPC Chibo

• 1 Escola Secundaria (de Inhassoro)

• 1 Escola Industrial e Comercial
(Inhassoro)

Capacitar os professores para
leccionarem aspectos do 
ambiente marinho e costeiro

Palestras aos estudantes sobre
Biologia, Estatuto, Valor e 

Ameacas dos Dugongos, 
Tartarugas marinhas e Ervas
Marinhas

143 professores primarios
treinados

Mais de 2000 estudantes
abrangidos



Sensibilização de Pescadores e 
comunidades

CCP de Mucoquene

Palestras sobre
biologia dos dugongos
e  uso de praticas
depesca sustentavel
nas ervas marinhas



Pescadores e comunidades

Pescadores de Vuca

Pescadores de Petane



Pescadores e comunidades

Comunidade de Nhagondzo



Pescadores e comunidades

Pescadores de Nhamabue



Colectores de mariscos e omerciantes
de pescado



Treinamento aos Professores Primarios



Treinamento de Professores



Material para Professores



Palestras com alunos

Hora de Reuniao de Turma
Esc. Sec de inhassoro



Palestras e actividades com alunos



Concurso de redações sobre espécies
protegidas



Jogo Educacional – Espécies
protegidas e  Ameaças



Actividades de Crianças na Igreja católica –
Programa de Férias de Dezembro – 2016 e 2017

Roda de Conversas
ambiente, 

o mar 
as espécies marinhas

protegidas

Jogos com crianças



Desenhos sobre ambiente

Crianças desenhando os estados do mar - calmo



Crianças nas comunidades

Comunidade de Mucoquene



Crianças nas comunidades

Comunidde de Dole



Crianças nas comunidades



• Muito obrigado


