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História da organização 
A AMM foi fundada em 2009 pelos cientistas marinhos de renome

internacional Andrea Marshall e Simon Pierce para salvar os gigantes

oceânicos do mundo da extinção. Depois de realizar pesquisas

pioneiras sobre as populações das raias-manta e tubarões-baleia em

Moçambique, eles descobriram uma realidade chocante: se não

agirmos agora, corremos o risco de perder essas espécies vulneráveis

para sempre.
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✓ A nossa Visão e objectivo

principal é viver num mundo

onde os humanos e a vida

marinha prosperem em

conjunto.

✓ A nossa Missão e salvar as

espécies ameaçadas através de

investigação inovadora,

educação e soluções de

conservação sustentáveis

Estratégias e objectivos da AMM



Porquê o tubarão-baleia é importante?

• Tubarão-baleia
• Nome cientifico: Rhincodon typus

•



Porquê as raias-manta são importantes?

• Raias-manta
• Nome cientifico: Manta alfredi e Manta birostri

•



Economicamente 
Importantes

PROVINCIA DE INHAMBANE

Turismo das raias-manta
Impactos Económicos : $34 milhões USD

Sem a presença das mantas
perdas: $16.1 - $25.7 milhões USD por 

ano

IMPACTO ECONOMICO DAS RAIAS-MANTA NO TURISMO 



Ameaças actuais as espécies 

Ameaças antropogénicas 

As raias-manta e outras espécies de Megafauna reproduzem muito
pouco tornando estes animais vulneráveis à pressão humana.

Estas e outras práticas resultam na redução da população da
Megafauna em vários locais como Califórnia, Indonésia, nas Filipinas.
e no sul de Moçambique



Ameaças actuais as espécies 





O que pode ser feito para proteger estas 
espécies? 

Estas espécies devem constar da  lista de 

espécies protegidas de Moçambique



• Aos centros de mergulho - práticas de turismo sustentável
• Pescadores - evitar a captura acidental e a prática de pesca 

sustentável
• Alternativas de vida sustentável
• Crianças locais - ensinando a importância de cuidar do oceano 

e das espécies de marinhas
• Oportunidades de ecoturismo

EDUCAÇÃO 



Community Eco-Experience



Uma iniciativa de 
conservação e 

desenvolvimento comunitário 
apoiada pela Associação 

Megafauna Marinha

Tendo com anfitriãs um grupo de 10
Senhoras familiares de pescadores.

As 10 Senhoras representam 10
quarteirões do bairro Josina Machel-Tofo. A
AMM está ajudando a lançar o negócio e, no
futuro, planeja passar a gestão do negócio
para as anfitriãs.



1. Criar um negocio próspero que traga rendimentos para complementar 

aqueles que passam pela pesca e actividades agrícolas. 

Objectivos



2. Sensibilizar a comunidade a proteger a espécies marinhas, 

adoptando práticas sustentáveis em suas actividades diárias



2. Integrar a beleza natural e a vida quotidiana das comunidades rurais na 

experiência do turismo



OBRIGADO!

Nosso oceano, nosso futuro


