
Quem somos?
Fundada em 1970, a associação Game Rangers’ Association of Africa (GRAA) é uma organização 

sem fins lucrativos que é a mais antiga, maior e mais representativa associação de guardas-

florestais da África. Fornecemos uma comunidade de práticas bem estabelecida e definida que 

proporciona redes, apoio e representação aos guardas-florestais em toda a África. Mais de 1800 

membros aderiram à GRAA desde 1970, representando mais de 26 países. A GRAA orgulha-se de 

ser membro da International Ranger Federation (Federação Internacional de Rangers) (IRF) e da 

União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) com reconhecidos sucessos em Angola, 

Costa do Marfim, Namíbia, Nigéria, África do Sul e Zâmbia. Os nossos membros pertencem a uma 

variedade de disciplinas que operam no domínio da conservação da África. 

O que fazemos?
A nossa missão é beneficiar os guardas-florestais africanos fornecendo redes, representação e 

assegurando que eles tenham a capacidade e o apoio necessários para desempenhar as suas funções 

de protecção da fauna bravia e dos lugares selvagens de África.  

a.	 Proporcionar	redes	de	apoio	aos	guardas-florestais	em	toda	a	África	 
Muitas vezes o trabalho de um guarda-florestal não é reconhecido, trabalham em áreas 

selvagens remotas onde a comunicação é um sério desafio e o apoio de recursos é muitas vezes 

extremamente escasso, levando a um sentimento de isolamento no local de trabalho. A GRAA está 

assim empenhada em proporcionar uma identidade colectiva aos guardas-florestais africanos de 

todos os países, reforçando assim o seu sentido de comunidade e de pertença. O estabelecimento 

de redes para que os guardas-florestais africanos partilhem as suas experiências, conhecimentos 

especializados e melhores práticas, e formem laços emocionais, é essencial para manter a sua moral 

e assegurar uma comunidade de práticas eficaz. 

Associação Africana 
de Guardas-Florestais



Contacte-nos 

Para mais informações, visite o nosso site ou contacte-nos directamente.

(t) +27 72 123 5384 | (e) info@gameranger.co.za
www.gameranger.org

b.	 Melhorar	o	apoio	e	a	eficácia	dos	guardas-florestais		 
A GRAA visa assegurar que os guardas-florestais sejam adequadamente apoiados, treinados e 

equipados para cumprir sua responsabilidade principal de manter a integridade da natureza 

selvagem, das áreas protegidas e naturais em que trabalham. A GRAA está bem posicionada 

para avaliar as necessidades dos guardas-florestais, facilitar a formação, distribuir equipamento e 

fornecer consultoria aos guardas-florestais e àqueles que os desejem apoiar. A melhoria do bem-

estar e apoio dos guardas-florestais é essencial para um corpo de guardas-florestais motivado e 

eficaz, que terá resultados positivos para a conservação.   

c.	 Promover	os	direitos	dos	guardas-florestais	em	África 
A GRAA aceita a responsabilidade de destacar os desafios do dia a dia que os guardas-florestais 

africanos enfrentam. Esforçamo-nos, através da nossa adesão à IUCN e à IRF, e utilizando outras 

plataformas, para levantar estas questões ao mais alto nível possível e para assegurar que elas 

recebam a atenção que merecem. A GRAA tem a capacidade de fornecer liderança inovadora 

em questões relacionadas com os guardas-florestais através da sua extensa e experiente base de 

guardas-florestais que operam em todo o continente.

Participe
Os desafios que os guardas-florestais africanos enfrentam são maiores do que nunca face a 

uma epidemia crescente de caça furtiva que ameaça a própria existência da extraordinária 

vida selvagem do nosso continente. Por favor, una-se a estes homens e mulheres corajosos que 

defendem o nosso património natural. Você pode contribuir para a causa:

 Apoiando a GRAA ao aderir como um membro individual ou corporativo.

 Doando equipamentos, tempo ou dinheiro para os nossos projectos que apoiam os  

 guardas-florestais e o seu trabalho.     

 Disseminando informação sobre os desafios que os guardas-florestais africanos enfrentam para  

 conseguir o seu apoio para eles.


