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UM VERDADEIRO ESPECTÁCULO DE TARTARUGAS EM ÁFRICA!

Fotografia da capa: Caine Delacy
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RESERVA MARINHA 
PARCIAL DA PONTA 
DO OURO
Um verdadeiro espectáculo de tartarugas em 
África!

Com uma extensão de 678 km2, a Reserva 
Marinha Parcial da Ponta do Ouro, foi criada 
em 2009 e está localizada na extremidade sul do 
país, ao longo do Canal de Moçambique, junto 
à fronteira com a África do Sul. A sua paisagem 
natural é composta por lindas praias com recifes 
de coral, leitos de ervas marinhas, estuários e 
florestas de mangal deslumbrantes! A partir 
do areal, pode observar golfinhos e baleias a 
emergirem à superfície das águas límpidas. 
As tartarugas também oferecem um lindo 
espectáculo da natureza, ao nidificar durante 
a época quente, ao longo da costa da reserva. As 
praias atraem, turistas de diversas origens que 
gostam de desfrutar da beleza e das emoções 
que este paraíso natural oferece.
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COMO CHEGAR
À RESERVA

VIA TERRESTRE 

Vindo da África do Sul, o melhor percurso 
para a Ponta do Ouro é a partir da fronteira 
de Kosi Bay. A fronteira fica a 673km de 
Joanesburgo e a 469 km de Durban e está 
aberta todos os dias, das 08h00 às17h00. 
Para chegar aos locais de acomodação, 
aconselha-se a utilização de viaturas 4x4, visto 
as estradas que circundam a localidade serem 
bastante arenosas. A fronteira de Kosi Bay tem 
disponíveis serviços de aluguer de viaturas e 
um parque de estacionamento onde poderá 
guardar a sua viatura mediante o pagamento 
de uma tarifa diária.

Estima-se que o tempo de viagem de 
Joanesburgo até à fronteira de Kosi Bay seja 
de 7 a 8 horas e dependendo das condições 

Boane

Bela Vista

Salamanga

Ponta do Ouro

Maputo

Katembe

Via Terrestre Via Terrestre / Marítima
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KaTembe para a Ponta do Ouro percorre-
se uma distância de cerca de 110km, 
numa estrada de terra batida. Por este 
facto, recomenda-se a utilização de 
viaturas 4x4. Desfrute da bela paisagem 
e dos animais da Reserva Especial de 
Maputo que atravessam os campos e 
a estrada na zona entre Salamanga e 
Zitundo. Na Ponta do Ouro, relaxe e 
sinta o aroma salgado do mar e dê o 
seu primeiro mergulho! 

Estima-se que o percurso entre Maputo e a 
Ponta do Ouro demore cerca de 3 horas se 
for via KaTembe e 4 horas se for via Boane.

da via, pode levar mais ou menos tempo. 
É aconselhável que dê uma margem 
de tempo antes da hora do fecho da 
fronteira.

VIA TERRESTRE / MARÍTIMA 

Vindo da fronteira de Ressano Garcia, 
siga pela EN4 até ao Shoprite e depois 
entre pela direita na EN2 até Boane 
e depois siga em direcção a Ponta do 
Ouro, percorrendo cerca de 170 km ou 
atravesse a Baía de Maputo de Ferryboat 
que vai a KaTembe. Este trajecto ocorre 
de hora em hora e faz o transporte de 
viaturas e passageiros. Da ponte cais da 
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MELHOR ALTURA 
PARA VISITAR

Moçambique não possui uma estação fria 
com as mesmas temperaturas do Inverno 
do Hemisfério Norte. Portanto, qualquer 
altura do ano é boa para visitar a Reserva. 
A época mais quente ocorre de Novembro 
a Abril, com temperaturas que variam entre 
22 e 35ºC.
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ACTIVIDADES 

Nestas suas praias paradisíacas pode praticar actividades como: 
mergulho de superfície ou de profundidade, passeios de barco, surf, 
kite surf, canoagem e caminhadas. Os locais de acomodação da 
Ponta do Ouro também oferecem actividades de lazer individuais 
ou em grupo.
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ALOJAMENTO

Existem diversas opções de alojamento 
como por exemplo o Devocean Resorts, Coco 
Rico Resort, Ponta Gamboozini Lodge, Kaya 
Kweru, O Lar do Ouro Guest Lodge, Planet 
Scuba, The Waves Lodge e Motel do Mar. 
Também poderá encontrar acomodação 
noutras praias da Reserva, tais como na Ponta 
Malongane, Ponta Mamoli, Techobanine, 
Ponta Chemucani, Santa Maria, Ilha da Inhaca 
ou Ilha dos Portugueses.
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PRINCIPAIS ATRACÇÕES

A Reserva possui excelentes praias, onde o mergulho de superfície e o 
de profundidade se tornaram conhecidos porque dão a possibilidade 
de nadar ao lado do tubarão-baleia e de golfinhos bem como 
conhecer a textura e a vivacidade de cores dos corais. A desova 
de duas espécies de tartarugas marinhas, a tartaruga cabeçuda e a 
gigante que normalmente ocorre entre Outubro e Fevereiro, é um 
lindo fenómeno natural a não perder.
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ESPÉCIES MAIS EMBLEMÁTICAS

Aproveite a oportunidade de observar diversas espécies marinhas 
emblemáticas, nomeadamente golfinhos, baleias, tubarões (incluindo 
o tubarão-baleia), raias, peixes de coral e tartarugas marinhas. 
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CURIOSIDADES

A Reserva faz parte da primeira e única área 
de Conservação Transfronteiriça Marinha 
de África, designada Ponta do Ouro-Kosi 
Bay e também da Área de Conservação 
Transfronteiriça dos Libombos envolvendo 
Moçambique, Africa do Sul e Swazilândia. 
Possui uma beleza paisagística com uma 
diversidade de habitats de excepcional 
beleza e uma grande variedade de espécies 
de fauna e flora terrestres e marinhas, 
algumas das quais endémicas. Possui 
uma costa plana, formando vastas praias 
arenosas intercaladas com pequenas pontas 
rochosas e extensas dunas parabólicas 
cobertas de vegetação. Por esta razão foi 
proposto à UNESCO a sua designação como 
Património Mundial da Natureza. 
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Descubra mais, aventurando-se pela Reserva!
Esperamos por si

Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro

Horário de Visitas: 24 horas (todos os dias)
Telf. (+258) 827276434

2017

DESFRUTE DA NATUREZA COM CONSCIÊNCIA!


