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INTRODUÇÃO
No dia 25 de Novembro de 2013, foi fundada a Associação Portuguesa do Lixo Marinho (APLM), em reunião na Agência
Portuguesa do Ambiente que contou com mais de 25 participantes individuais e representantes de várias entidades.
Entre os vários participantes individuais que realizam trabalho na área, a título profissional ou pessoal, destaca-se a
presença de algumas entidades que se fizeram representar como a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), a
Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos (APIP), a Brigada do Mar, a Associação Brasileira do Lixo Marinho
(ABLM), a Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação, a Surfrider Foundation Lisboa, o Observatório do
Mar dos Açores (OMA) e o projeto Coastwatch Portugal. Nesta reunião foram aprovados os estatutos e eleitos os órgãos
sociais da associação. A APLM tem como missão:

A.
B.

A defesa do ambiente face aos impactes do lixo marinho;

C.
D.

A realização de atividades de formação;

A sensibilização e corresponsabilização da sociedade para o problema assim como para valores de consumo
sustentável, cidadania e preservação ambiental;
A elaboração e divulgação de estudos, pareceres e outras publicações relevantes na área.

Para além das entidades referidas, atualmente a APLM também tem como parceiros a Ecozoic – Júnior Empresa do
Ambiente, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCTUNL), o Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), a Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e a Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves (SPEA).
Neste relatório serão apresentadas as atividades que a APLM organizou, promoveu ou participou no ano de 2015.

EIXOS DE ATUAÇÃO
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Desenvolvimento da oferta educativa da associação e de
atividades e campanhas de sensibilização

COLABORAÇÃO COM ENTIDADES
PÚBLICAS E PRIVADAS

Colaboração com outras entidades para a disseminação da
problemática do lixo marinho a vários públicos e apoio em
iniciativas desenvolvidas por outras entidades

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Continuação dos trabalhos iniciados em 2014 para
promover a cooperação com os Países de Língua Portuguesa
e reforço das relações com associações homólogas

CENTRALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Manutenção e atualização dos meios de divulgação das
atividades da associação e informação sobre lixo marinho

CANDIDATURAS E COLABORAÇÃO EM
PROJETOS

Colaboração e conceção de projetos abordando a
problemática do lixo marinho
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Campanha “Beat the Microbead”
DADOS DA ATIVIDADE
Início: Dezembro de 2013
Estado: A decorrer
Local: Em todo o país
Objetivo: Criação de base de dados nacional e contribuição para a base de dados
internacional com informação sobre produtos cosméticos e de higiene corporal
que contêm ou estão livres de microesferas plásticas
Público-alvo: População em geral

DESCRIÇÃO
Desde Dezembro de 2013 que a APLM é parceira da campanha internacional Beat the Microbead (“Combate às
Microesferas”), desenvolvendo o banco de dados de produtos de higiene pessoal nacionais que contêm ou não
microesferas plásticas. A campanha é operacionalizada através da utilização de uma aplicação para smartphones que
permite aos consumidores verificar se há a presença de microesferas plásticas no produto que pensam adquirir. Com
esta parceria, os consumidores portugueses podem utilizar esta aplicação em Portugal.
Para a construção da base de dados, a APLM conta com a colaboração de vários cidadãos que enviam fotos dos seus
produtos por email ou diretamente através da app disponível gratuitamente em http://get.beatthemicrobead.org/pt.

Campanha bimestral de limpeza de praia
DADOS DA ATIVIDADE
Datas: 7 de Fevereiro, 28 de Março, 30 de Maio, 12 de Dezembro de 2015
Local: Praia do Torrão, Trafaria (Fev, Mai, Dez) e Praia de Caxias, Oeiras (Mar)
Objetivo: Limpeza de praia e sensibilização da população para o problema do lixo
marinho
Público-alvo: População em geral
Participantes: 20 voluntários participaram uma ou mais vezes
Apoios: FCT-UNL

DESCRIÇÃO
Iniciada em Novembro de 2014, aquando da comemoração do primeiro aniversário da APLM, a campanha bimestral de
limpeza de praia consolidou-se este ano com cinco ações. A Praia do Torrão, na Trafaria, tem sido o local de eleição por
ser um local de grande acumulação de lixo marinho. A ação de Setembro tem especial destaque neste relatório uma vez
que assume um caráter distinto das ações integradas nesta campanha. No entanto, a ação de Dezembro repetiu uma
das suas características – a contabilização dos diferentes tipos de itens recolhidos. As limpezas são divulgadas no website
e na página do Facebook da associação, assim como os seus resultados. Nas limpezas da Trafaria o lixo foi
posteriormente recolhido pelos serviços municipais de Almada.
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Exposição “Lixo Marinho: um problema global”
DADOS DA ATIVIDADE
Datas: 1 a 10 de Junho, 1 de Julho a 29 de Agosto, 13 a 30 de
Outubro de 2015
Local: Alcobaça (Jun), Viana do Castelo (Jul-Ago), Aljezur (Out)
Objetivo: Informar e sensibilizar a população sobre o problema do
lixo marinho
Público-alvo: População em geral
Participantes: 1705 (Alcobaça), 650 (Viana do Castelo), 485 (Aljezur)
Parceiros: Município de Alcobaça, Município de Viana do Castelo (CMIA), Município de Aljezur, FCT-UNL, MARLISCO

DESCRIÇÃO
A exposição “Lixo marinho: um problema global” foi doada pelo projeto MARLISCO, após o seu término em Maio de
2015, à APLM visando continuar a realizar o seu objetivo de informar e sensibilizar a população sobre o problema do
lixo marinho: o que é, de onde vem, como afeta o meio-ambiente e a sociedade e quais as soluções para este problema.
A exposição, já sob a alçada da APLM, esteve presente em 3 locais distintos (Mercado de Alcobaça, Centro de
Monitorização e Interpretação Ambiental de Viana do Castelo e Espaço + em Aljezur). Visando a população em geral,
esta exposição teve, no entanto, a grande maioria dos seus visitantes nas escolas dos concelhos onde esteve presente,
usufruindo os alunos e professores de visitas guiadas e atividades de EA.

Painéis informativos sobre lixo marinho
DADOS DA ATIVIDADE
Datas: Anual (com início em Junho)
Local: Praia da Figueirinha, Setúbal
Objetivo: Informar e sensibilizar sobre o problema do lixo marinho a nível local
Público-alvo: População em geral/ veraneantes
Participantes:
Parceiros: Bandeira Azul, FCT-UNL, Município de Setúbal

DESCRIÇÃO
Pelo segundo ano consecutivo a Câmara Municipal de Setúbal convidou a APLM a desenvolver conteúdos e fornecer
imagens para dois painéis informativos e de sensibilização sobre o tema do lixo marinho para expor durante a época
balnear na Praia da Figueirinha na Arrábida – Setúbal. Estes painéis têm como principal objetivo sensibilizar a população
geral para este problema apontando problemas reais locais como forma de aproximação do problema à comunidade.
Os painéis ficam expostos durante todo o ano no local até ao início da época balnear seguinte.
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Exposição de posters “Lixo Marinho: um problema global”
DADOS DA ATIVIDADE
Datas: 1 de Julho a 15 de Setembro de 2015
Local: Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Lisboa
Objetivo: Informar e sensibilizar sobre o problema do lixo marinho
Público-alvo: Funcionários e visitantes da APA
Participantes:
Parceiros: APA, FCT-UNL, MARLISCO, Projeto APArte

DESCRIÇÃO
Constituída por catorze posters contendo a informação da exposição “Lixo marinho: um problema global”, esta versão
foi criada com o objetivo de ser mais facilmente transportada para ações de sensibilização ou para exposição em
espaços mais pequenos. No âmbito do projeto APArte, a pedido da APA, a exposição de posters foi cedida para exibição
no edifício-sede visando sensibilizar os funcionários e visitantes acerca do problema do lixo marinho.

Atividades de EA no âmbito do Programa da Bandeira Azul
DADOS DA ATIVIDADE
Datas: 15 e 18 de Julho de 2015
Local: Praia da Figueirinha, Setúbal
Objetivo: Informar e sensibilizar sobre o problema do lixo marinho
Público-alvo: Crianças e jovens em grupos organizados e/ou
acompanhados por familiares
Participantes: Entre 100 e 110 participantes
Parceiros: Bandeira Azul, FCT-UNL, Município de Setúbal

DESCRIÇÃO
A CM de Setúbal contratou os serviços da APLM para a realização de duas atividades de EA de praia no âmbito do
Programa da Bandeira Azul. A primeira ação teve como tema Microlixo - Não o vês? Mas ele está lá e tem impactes! A
segunda ação centrou-se no arrojamento de mamíferos causado pelo aprisionamento/ ingestão de lixo marinho.
Numa das ações, a APLM esteve ainda presente com uma banca de divulgação e realizou também a interpretação dos
painéis expositivos da praia da Figueirinha para os veraneantes que se aproximavam.
De referir que durante ambas as atividades a CM de Setúbal realizou a captação de imagens vídeo e realizou curtas
entrevistas às colaboradoras da APLM de forma a compor um vídeo de divulgação das ações da Bandeira Azul e
concorrer ao concurso da mesma entidade.
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Campanha “Esta NÃO é a minha praia!”
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 27 de Julho a 30 de Setembro de 2015
Local: Campanha online
Objetivo: Sensibilizar a população para o lixo marinho presente nas praias e
promover a sua recolha
Público-alvo: População em geral/ veraneantes
Participantes: 12 participantes
Apoios: APA, ABAE, Brigada do Mar, CIMA, Docapesca, Ecozoic, FCT-UNL, GEOTA,
LPN, Município de Alcobaça, Museu do Mar Rei D. Carlos, OMA, Quercus, Sciaena,
SPEA e Tara Recuperável

DESCRIÇÃO
À semelhança do ano anterior, esta campanha convida a fotografar o lixo marinho encontrado na praia, desde o maior
ao mais pequenino, e a enviar as fotografias para a APLM divulgar. No ano de 2015, a campanha teve duas alterações:
os participantes foram convidados a publicar diretamente as suas fotografias na página do evento no Facebook, como
alternativa, e promoveu-se explicitamente a recolha do lixo fotografado.
Esta campanha tem como objetivo não só traçar um retrato do lixo marinho existente nas praias no Verão de 2015 mas
também incentivar as pessoas a repararem no lixo que está à sua volta quando as frequentam e a ajudarem a limpar as
praias. Nesta edição receberam-se cerca de 40 fotografias.

Atividades de EA nas Bibliotecas de Praia de Sesimbra
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 29 de Julho e 8 de Agosto de 2015
Local: Bibliotecas de Praia do Ouro e Califórnia, Sesimbra
Objetivo: Informar e sensibilizar sobre o problema do lixo marinho
Público-alvo: Utilizadores das Bibliotecas de Praia
Participantes: Entre 60 a 70 participantes
Parceiros: FCT-UNL, Município de Sesimbra

DESCRIÇÃO
A APLM realizou em duas das Bibliotecas de Praia do Município de Sesimbra, praias do Ouro e da Califórnia, ações de
sensibilização para as questões do lixo marinho. Sendo o local de realização das ações bibliotecas, o foco central das
mesmas foi o livro “Lixo Marinho: Histórias de Crianças para Crianças” – Livro APLM. Associado à leitura de algumas das
histórias que compõem o livro foram realizadas atividades lúdico-pedagógicas de sensibilização sobre o tema.
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Dia Nacional de Limpeza de Praia
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 19 de Setembro de 2015
Local: Praia do Torrão, Trafaria
Objetivos: Limpeza de praia, sensibilização e recolha de dados para a campanha anual
International Coastal Cleanup da Ocean Conservancy
Público-alvo: População em geral
Participantes: 20 voluntários
Parceiros: FCT-UNL, Ocean Conservancy

DESCRIÇÃO
A APLM lançou em 2015, em conjunto com os seus parceiros, o Dia Nacional de Limpeza de Praia com o objetivo de
reunir cidadãos, instituições e organizações numa ação conjunta de limpeza de praia que visa, simultaneamente, uma
sensibilização alargada para este problema e a recolha e envio de dados de Portugal para a base de dados mundial da
Ocean Conservancy de uma forma consistente e sistemática ao longo do tempo. Esta é a razão pela qual a iniciativa se
realizará no terceiro sábado do mês de Setembro de modo a coincidir com a campanha International Coastal Cleanup
desta organização. A divulgação desta iniciativa foi realizada através do website e página do Facebook da APLM, mas
também recorrendo à mailing list da associação, tendo tido uma adesão de 20 voluntários.

Atividades de EA no âmbito do Projeto Rios
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 28 de Setembro de 2015
Local: Braga
Objetivos: Acompanhamento de limpeza de troços do Rio Este e
sensibilização dos participantes para o problema do lixo marinho
nas linhas de água
Público-alvo: Alunos e professores
Participantes: 168 participantes
Parceiros: FCT-UNL, Município de Braga e escolas do concelho

DESCRIÇÃO
A convite da CM de Braga a APLM realizou o acompanhamento de alguns dos grupos que realizaram limpezas dos troços
do Rio Este no âmbito do Projeto Rios. A APLM fez um breafing com os grupos antes de iniciarem a limpeza, acompanhou
a parte inicial da limpeza dos diferentes troços e num dos casos acompanhou a parte final do percurso fazendo depois
o levantamento dos resíduos recolhidos. Devido a limitações de tempo não foi possível acompanhar todos os grupos
previstos, tendo-se realizado uma ação em sala de aula para um dos grupos após a realização da sua saída de campo e
uma sessão de informação a uma das professoras responsáveis de outra escola à qual a APLM cedeu materiais para
expor na escola de forma a sensibilizar toda a comunidade escolar sobre o tema.
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Cedência a escolas da exposição de posters “Lixo Marinho: um
problema global”
DADOS DA ATIVIDADE
Datas: Setembro a Dezembro de 2015
Local: Braga e Odemira
Objetivo: Informar e sensibilizar sobre o problema do lixo marinho
Público-alvo: Comunidade escolar
Participantes:
Parceiros: FCT-UNL, MARLISCO

DESCRIÇÃO
No âmbito de projetos e eventos escolares nos quais o MAR é um dos temas a trabalhar, várias escolas contactaram a
APLM no sentido de fornecer informação acerca da temática específica do lixo marinho. A APLM colaborou com estas
escolas cedendo a exposição de catorze posters “Lixo Marinho: um problema global”.
Em Braga esteve: na Escola Básica 2,3 de Tadim, de 29 de Setembro a 2 de Outubro, no Externato Infante D. Henrique,
de 5 a 9 de Outubro, e na Quinta Pedagógica de Braga, de 1 a 10 de Dezembro (para o evento de apresentação e
formalização do Projeto Rios da ASPEA). Em Odemira, esteve na Escola Básica de Saboia n.º 1, de 26 de Outubro a 20
de Novembro.

Atividades de EA no âmbito da Mar Algarve Expo
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 1 a 3 de Outubro de 2015
Local: Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, Faro
Objetivos: Divulgação da APLM e das suas atividades, sensibilização sobre o problema
do lixo marinho
Público-alvo: População em geral e comunidade educativa
Participantes: 297 participantes
Parceiros: FCT-UNL, L PRO - Business International

DESCRIÇÃO
Após participação no ano de 2014 da APLM na Mar Algarve Expo com uma pequena exposição sobre Lixo Marinho, a
entidade organizadora convidou a APLM a estar presente na edição de 2015 em Faro com um stand da associação,
miniexposição e atividades de EA para grupos escolares e público em geral. Durante a presença da APLM neste evento
foi possível divulgar as ações da associação, estabelecer contactos para novas parcerias e chegar a um público alargado.
As várias sessões de EA realizadas nos primeiros dois dias do evento alcançaram 216 alunos e professores.
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Participação no Greenfest 2015
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 8 a 11 de Outubro de 2015
Local: FIARTIL, Estoril
Objetivos: Divulgação da APLM e das suas atividades, sensibilização
sobre o problema do lixo marinho
Público-alvo: População em geral
Participantes: 42 participantes interagiram diretamente
Parceiros: FCT-UNL

DESCRIÇÃO
Promovida pela Fundação Calouste Gulbenkian, a primeira Feira das ONG integrou em 2015 a 8.ª edição do Greenfest.
Visando a sua divulgação e das suas atividades, a APLM candidatou-se a um espaço na Feira, tendo sido a candidatura
aprovada. Durante quatro dias, a APLM dinamizou o espaço com atividades relacionadas com o problema do lixo
marinho, providenciou informação acerca do problema e acerca da missão e atividades da associação.
Foram várias as pessoas que se aproximaram para saber o propósito da associação e recolher os seus contactos, sendo
que 42 pessoas realizaram atividades de EA e quiseram saber mais acerca da problemática.

Palestra comemorativa do Dia Nacional do Mar
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 16 de Novembro de 2015
Local: Escola Básica do Castelo, Sesimbra
Objetivos: Informar e sensibilizar sobre o problema do lixo marinho
Público-alvo: Alunos e professores
Participantes: 48
Parceiros: Escola Básica do Castelo, FCT-UNL

DESCRIÇÃO
No âmbito das comemorações do Dia Nacional do Mar, a APLM foi convidada a proferir uma palestra teórico-prática
sobre o problema do lixo marinho na Escola Básica do Castelo para 2 turmas de 3.º ciclo (7.º e 8.º ano de escolaridade).
Esta atividade integrava-se no plano de atividades de um projeto do agrupamento de escolas “Ler Mais Mar” e contou
ainda com a participação de um grupo local que trabalha o tema do mar.
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Exposição interativa “Lixo... do Rio para o Mar”
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 24 de Novembro a 31 de Dezembro de 2015
Local: Aquamuseu do Rio Minho, Vila Nova de Cerveira
Objetivos: Comemoração do aniversário da APLM e sensibilização para o problema do
lixo marinho com destaque para as fontes terrestres
Público-alvo: Público em geral e alunos do ensino secundário e profissional
Participantes: 80 alunos do ensino secundário e profissional
Parceiros: FCT-UNL, Município de Vila Nova de Cerveira (Aquamuseu do Rio Minho)

DESCRIÇÃO
Em colaboração com o Aquamuseu do Rio Minho e com a CM de Vila Nova de Cerveira, a APLM organizou uma pequena
exposição e um conjunto de atividades de educação ambiental, integradas na semana nacional da cultura científica,
visando a sensibilização para o problema do lixo marinho. Esta iniciativa que focou as origens, destinos e impactes do
lixo que produzimos, e possíveis soluções, teve também como objetivo assinalar o segundo aniversário da APLM.
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Reunião com a Associação dos Industriais de Cosmética
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 6 de Fevereiro de 2015
Local: Lisboa
Organização: APLM e AIC
Objetivo da participação: Averiguação da possibilidade de informar acerca da eliminação correta dos cotonetes através
das embalagens
Foram abordados os problemas para os ecossistemas aquáticos resultantes da utilização de micropartículas em
produtos de higiene pessoal, tendo a AIC mostrado sensibilidade para o problema e comprometendo-se a atuar dentro
do possível no sentido de abordar este tema junto dos seus associados, bem como sensibilizá-los para a necessidade de
modificar a rotulagem das embalagens dos cotonetes de modo a evitar a sua deposição nas sanitas.
©Paula Sobral

Participação no Colóquio “Odemira debate o litoral”
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 14 de Fevereiro de 2015
Local: Biblioteca José Saramago, Odemira
Organização: Município de Odemira
Objetivo da participação: Sensibilização para o problema do lixo marinho
A APLM, a convite do Município de Odemira, participou no Colóquio “Odemira debate
o litoral” com a apresentação “Lixo marinho: um problema global”. Este evento que
reuniu investigadores, entidades públicas e privadas e o público em geral, constituiu-se
de dois painéis, cada um seguido de um pequeno debate, e teve cerca de 30
participantes.

Palestra “Lixo marinho: um problema global” no CPAS
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 20 de Fevereiro de 2015
Local: Centro Português de Atividades Subaquáticas (CPAS), Lisboa
Organização: CPAS
Objetivo da participação: Sensibilização para o problema do lixo marinho
A Prof.ª Doutora Paula Sobral, presidente da APLM, proferiu a palestra
intitulada “Lixo marinho: um problema global” com o objetivo de informar os praticantes de atividades subaquáticas
sobre o tema e sensibilizar para a mudança de atitudes visando a redução do lixo marinho.
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Workshop sobre a aplicação Marine LitterWatch
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 23-24 de Março de 2015
Local: Copenhaga
Organização: Agência Europeia do Ambiente
Objetivo da participação: Criação de uma network de utilizadores da aplicação Marine LitterWatch
A convite da Agência Europeia do Ambiente a APLM participou no workshop de stakeholders acerca da aplicação Marine
LitterWatch, uma aplicação para smartphones cujo o principal objetivo é a adoção de "uma metodologia uniformizada
para a quantificação de lixo marinho nas praias europeias".

Participação na 3.ª Conferência de Ciências do Mar
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 29 de Abril de 2015
Local: Alfeite
Organização: Escola Naval
Objetivo da participação: Palestra para divulgação e sensibilização dos alunos da Escola
Naval para o problema do lixo marinho
A APLM, através da FCT-UNL, participou na 3.ª Conferência de Ciências do Mar: “Meio
Marinho: uma riqueza a preservar. Combate à Poluição” por meio de uma comunicação
oral apresentada pela Presidente da Associação, a Prof.ª Doutora Paula Sobral, intitulada
“Lixo Marinho: um problema Global”.

Participação na Limpeza da costa Tróia-Melides
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 13 de Maio de 2015
Local: Tróia
Organização: Brigada do Mar
Objetivo da participação: Limpeza de praia e recolha de lixo para ação de
sensibilização para o problema do lixo marinho
Pelo sétimo ano consecutivo, a Brigada do Mar promoveu a limpeza de
45 km de costa do concelho de Grândola. A APLM juntou-se este ano à iniciativa e com a colaboração da Brigada do
Mar separou e transportou vários sacos do lixo recolhido que foram cedidos à artista Liina Klauss para criação de uma
instalação artística a exibir no Plasticity Forum de 2015.
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Participação na ação Clean Up the Atlantic
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 17 de Maio de 2015
Local: Farol da Guia, Cascais
Organização: Município de Cascais
Objetivo da participação: Limpeza de costa e sensibilização para o
problema do lixo marinho
Promovida pelo Município de Cascais, a 8.ª edição da iniciativa Clean Up
the Atlantic contou com a participação da APLM que se juntou ao grupo de voluntários no Farol da Guia para recolher
o lixo ali abandonado e deste modo prevenir que este fosse parar ao mar.

Participação no Seminário sobre Lixo Marinho
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 20 de Maio de 2015
Local: Gare Marítima da Rocha Conde d’Óbidos, Lisboa
Organização: MARLISCO (FCT-UNL)
Objetivo da participação: Informar e sensibilizar sobre o problema do lixo
marinho
O Seminário sobre Lixo Marinho foi um evento organizado pelo projeto
MARLISCO que reuniu um conjunto de oradores com trabalhos atuais sobre o tema e que contou com a presença de
cerca de 60 participantes. A APLM realizou uma apresentação intitulada “Lixo marinho em Portugal e no mundo”.

Participação no Blue Business Forum
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 4-6 de Junho de 2015
Local: FIL, Lisboa
Organização: Fundação AIP
Objetivo da participação: Divulgação da APLM e das suas atividades,
sensibilização sobre o problema do lixo marinho
O Kit do Mar convidou um conjunto de parceiros a integrar o seu espaço
no Blue Business Forum para, em conjunto, dinamizarem o espaço providenciando informação e atividades acerca da
sua área de ação. A APLM esteve presente com uma banca e uma mostra de diferentes tipos de lixo, divulgando as suas
iniciativas, providenciando contactos e sensibilizando para o problema do lixo marinho.
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Colaboração para a criação de instalação de arte com lixo marinho
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 8-9 de Junho de 2015
Local: Cascais
Organização: APLM e Plasticity Forum
Objetivo da participação: Sensibilizar sobre o problema do lixo marinho
A convite do Plasticity Forum, a APLM colaborou com a artista Liina Klauss
na criação de uma instalação de arte com lixo marinho visando sensibilizar os participantes do Fórum internacional
Plasticity para o problema. Com o apoio da Brigada do Mar, no âmbito da Limpeza da costa Tróia-Melides, foi recolhido
e transportado para o local do evento lixo de várias cores e tamanhos que a APLM, com o o apoio de vários voluntários
e da artista, ajudou a separar.

Participação no Seminário “Rumo a uma solução para o lixo
marinho nos Açores”
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 19-20 de Junho de 2015
Local: Faial, Açores
Organização: IUCN, OMA, DOP, IMAR, MARE, APEDA, APLM, Governo dos Açores
Objetivo da participação: Informar e sensibilizar a população sobre o problema do lixo
marinho e limpeza de praia
A convite da OMA, a APLM colaborou na organização do Seminário “Rumo a uma
solução para o lixo marinho nos Açores”. A APLM participou ainda neste evento por meio
de uma comunicação oral realizada pela Presidente da Associação, a Prof.ª Doutora
Paula Sobral, “Marine Litter and Microplastics: Science and Policy” e com a
coorganização e realização de uma ação de limpeza de uma praia da ilha, e com atividades de EA in situ.
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Participação no Ciclo de Conferências Ciência Viva
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 25 de Junho de 2015
Local: Pavilhão do Conhecimento, Lisboa
Organização: Ciência Viva
Objetivo da participação: Sensibilização sobre o problema do lixo marinho
e a importância da colaboração na sua resolução
No âmbito do Ciclo de Conferências Ciência Viva, a Prof.ª Doutora Lia Vasconcelos foi convidada a realizar uma palestra
subordinada ao tema “Ilhas de Plástico – que fazer?”. A APLM colaborou com a Ciência Viva na organização desta
iniciativa, complementando a palestra com a exposição de posters “Lixo Marinho: um problema Global”, acompanhada
de uma quantidade extensiva de lixo marinho.

Participação na XXIX CEI Conference
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 3 de Julho de 2015
Local: Escola Secundária Sebastião e Silva (Oeiras)
Organização: ASPEA e Kit do Mar (EMEPC)
Objetivo da participação: Informar e sensibilizar sobre o problema do lixo marinho
A XXIX Conferência da Caretakers of the Environment International, organizada pela
ASPEA e Kit do Mar, teve como tema “Connecting Minds, creating the future for the
oceans”. Destinada a professores e alunos do ensino secundário, esta conferência
contou com a participação de centenas de jovens de todo o mundo que, entre várias
outras atividades, apresentaram projetos que desenvolveram nos seus países na área
da literacia dos oceanos. A APLM foi convidada a fazer uma breve palestra sobre o problema do lixo marinho.

Palestra “Lixo marinho: um problema global” na APA
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 6 de Julho de 2015
Local: Agência Portuguesa do Ambiente, Lisboa
Organização: APA, Projeto APArte
Objetivo da participação: Informar e sensibilizar para o problema do lixo marinho
No âmbito da exposição de posters cedida à APA para sensibilização dos seus colaboradores acerca do problema do lixo
marinho, a Prof.ª Doutora Paula Sobral, presidente da APLM, foi convidada a realizar uma palestra intitulada “Lixo
marinho: um problema global”.
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Participação no III Congresso Internacional de Educação Ambiental
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 8-11 de Julho de 2015
Local: Torreira, Murtosa
Organização: ASPEA
Objetivo da participação: Dinamização de uma mesa redonda sobre as
parcerias para o Lixo Marinho e de uma oficina sobre lixo marinho,
monitorização e limpezas de praia
No âmbito do III Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa, a
APLM organizou uma mesa-redonda sobre a Parceria dos Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho. A ação, que
contou com a presença de pessoas de 7 países (Portugal, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, Angola
e Espanha), teve como objetivo apresentar a parceria e promover a partilha de experiências e iniciativas referentes à
temática do lixo marinho.
A APLM dinamizou também uma oficina na qual se introduziram os conceitos de monitorização e limpeza de praia, se
partilharam metodologias que permitem uma recolha eficiente do lixo encontrado e se apresentou um conjunto de
opções para proceder ao tratamento da informação em sala de aula visando o reforço pedagógico no âmbito destas
ações. Esta oficina contemplou uma breve ação de limpeza das dunas envolventes.

Participação no Seminário Internacional Coastwatch
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 10 de Setembro de 2015
Local: Sala “O Século”, Lisboa
Organização: GEOTA
Objetivo da participação: Sensibilizar sobre o lixo marinho e informar sobre uma
ferramenta tecnológica de apoio à monitorização e limpeza de praias
A convite do GEOTA, a APLM realizou duas apresentações – uma acerca do
problema global do lixo marinho e outra sobre a aplicação Marine LitterWatch da
Agência Europeia do Ambiente.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015

17

Apresentação do Programa de Educação Ambiental de Oeiras
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 29 de Outubro de 2015
Local: Edifício AERLIS, Oeiras
Organização: Município de Oeiras
Objetivo da participação: Informar sobre as atividades da associação presentes do PEA
de Oeiras
Convidada pelo Município de Oeiras a integrar o PEA de Oeiras para o ano letivo de
2015/2016, a APLM delineou duas atividades – uma dirigida aos alunos do jardim-deinfância e 1.º ciclo do ensino básico e outra dirigida aos alunos do 2.º ciclo do ensino
básico ao secundário, docentes e alunos das universidades séniores – que se
inseriram no Tema Geral Ecossistemas Aquáticos e Marinhos. Iniciado no ano letivo de 1994/1995 este Programa conta
atualmente com um conjunto de 60 propostas de atividades de mais de 30 parceiros.
A APLM esteve presente na sessão de apresentação do PEA de Oeiras e participou na exposição e mostra de atividades
onde os professores circularam livremente abordando as diferentes entidades no sentido de conhecer a sua oferta
educativa neste contexto.

Participação na 1.ª Conferência de Professores do Mar
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 31 de Outubro de 2015
Local: Pavilhão do Conhecimento, Lisboa
Organização: Ciência Viva
Objetivo da participação: Informar e sensibilizar os docentes sobre o problema do lixo marinho
A Ciência Viva organizou este ano a 1.ª Conferência de Professores do Mar, uma iniciativa constituída de sessões
plenárias e sessões práticas sobre o Oceano e a sua importância e atividades relacionadas que possam ser integradas
pelos professores nos currículos escolares. Convidada pela organização do evento, a APLM realizou uma apresentação
intitulada “Impactes do lixo marinho - o caso dos plásticos e dos microplásticos” e disponibilizou a exposição de posters
“Lixo marinho: um problema global” que foi acompanhada de um conjunto selecionado de amostras de diferentes tipos
de lixo marinho.
Estiveram presentes cerca de 120 professores cuja expressa vontade de saber acerca das atividades educativas da
associação levaram a APLM a elaborar um folheto com a descrição de um conjunto de atividades adequadas aos
diferentes ciclos de ensino que foi divulgado na Noite do Professor 2015.
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Elaboração de texto sobre pontas de cigarro para publicação no
Jornal i
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 5 de Novembro de 2015
Local: Nacional
Organização: Ciência Viva, Jornal i
Objetivo da participação: Informar e sensibilizar sobre o problema das beatas
A Ciência Viva colabora com o Jornal i na secção “Saberás tu…” presente na última página de cada número do jornal.
Nesta secção é publicada a resposta de um investigador convidado a uma determinada pergunta. O convite foi dirigido
à Eng.ª Isabel Palma Raposo a quem foi pedido que respondesse à pergunta “Porque não é boa ideia deitar pontas de
cigarro para o chão?”. As respostas são também publicadas em www.cienciaviva.pt/saberastu.

Participação na Limpeza das Ribeiras na Ilha do Faial
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 7 de Novembro de 2015
Local: Almoxarife, ilha do Faial, Açores
Organização: No More Plastics For The Azores (NMPA)
Objetivo da participação: Limpeza de ribeiras e zonas de costeiras
A APLM participou na campanha mensal do movimento cívico No More
Plastics For the Azores, desde 7 de Novembro de 2015, contribuindo assim para ajudar a sensibilizar e limpar as ribeiras
e zonas costeiras do Faial no grupo Central do arquipélago dos Açores. Neste primeiro evento, estiveram presentes 38
pessoas e foram recolhidos trezentos e cinquenta e nove quilos de lixo.

Participação no Júri dos Concursos de Práticas Sustentáveis e
Códigos de Conduta da ABAE
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 9 a 13 de Novembro de 2015
Local: Setúbal
Organização: ABAE
Objetivo da participação: Avaliar os trabalhos das Câmaras Municipais a concurso
A APLM recebeu um convite da ABAE para integrar o júri dos Concursos de Práticas Sustentáveis e Códigos de Conduta.
Neste sentido, realizou as avaliações de 6 Folhetos e 6 Vídeos no âmbito do concurso de práticas sustentáveis e de 18
códigos de conduta.
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Participação na Noite do Professor 2015
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 13 de Novembro de 2015
Local: Pavilhão do Conhecimento, Lisboa
Organização: Ciência Viva
Objetivo da participação: Informar e sensibilizar os docentes sobre o problema do lixo marinho e divulgar as atividades
de educação ambiental da APLM
A Noite do Professor é uma iniciativa organizada pela Ciência Viva através da qual os vários parceiros apresentam a sua
oferta educativa a todos os educadores e professores do ensino básico e secundário que queiram participar. A edição
deste ano contou com a presença de mais de 800 pessoas. A convite da Ciência Viva, a APLM esteve presente neste
evento com uma mostra de atividades e materiais, expondo acerca do problema do lixo marinho e divulgando um
conjunto de atividades adequadas aos diferentes ciclos de ensino.
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Parceria Portuguesa para o Lixo Marinho
DADOS DA ATIVIDADE
Data: Julho de 2014 a presente
Local: Portugal
Organização: APLM e Programa de Ambiente das Nações Unidas (UNEP)
Objetivo: Reforçar a cooperação nacional entre os atores sociais em matéria de proteção dos impactes sobre a saúde
humana, economia e o ambiente através da gestão e redução do lixo marinho.
A Parceria Portuguesa para o Lixo Marinho (PPLM), a ser incluída na Parceria Global para o Lixo Marinho (GPML) lançada
pelo UNEP, pretende contribuir para a implementação em Portugal de um Programa do lixo marinho. Este plano é
baseado no Plano Regional de Ação do Lixo Marinho estabelecido pela Comissão OSPAR no âmbito da Diretiva-Quadro
Estratégia Marinha.
A PPLM trabalhará numa primeira fase como um fórum de coordenação para todos os atores interessados nesta
temática. A APLM trabalhará como assistente de todos os atores sociais (instituições governamentais e não
governamentais, nacionais e internacionais, académicas e público em geral) interessados na partilha de informação e
futura implementação de projetos apropriados para a prevenção do lixo marinho.
A APLM continuou os contactos em Portugal iniciados no ano anterior de forma a criar uma parceria nacional de atores
sociais com o objetivo de aumentar e fortalecer a cooperação para a redução do lixo marinho e dos seus impactes, e
contribuir para a implementação de um Programa para o Lixo Marinho.

Entidades que já integraram a Parceria Portuguesa para o Lixo Marinho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE)
Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve (Almargem)
Associação Portuguesa de Pesca Submarina e Apneia (APPSA)
Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA)
Brigada do Mar
Câmara Municipal de Odemira
Câmara Municipal de Ponta Delgada
Câmara Municipal de Portimão
Câmara Municipal de Setúbal
Câmara Municipal de Torres Vedras
Direção-Geral de Política do Mar (DGPM)
Ecozoic
Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA)
Lipor – Serviço Intermunicipalizados de Gestão de Resíduos do Grande Porto
Liga para a Proteção da Natureza (LPN)
Observatório do Mar dos Açores (OMA)
Plasticum
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza
Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA)
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Parceria dos Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho
DADOS DA ATIVIDADE
Data: Julho de 2014 a presente
Local: Países de Língua Portuguesa
Organização: APLM e Programa de Ambiente das Nações Unidas (UNEP)
Objetivo: Reforçar a cooperação entre Portugal e os Países de Língua Portuguesa, em matéria de proteção dos impactes
sobre a saúde humana, economia e o ambiente através da gestão e redução do lixo marinho
A Parceria dos Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho (PPLPLM) está prevista como uma parceria regional que
irá atuar como um fórum de coordenação entre Portugal e os Países de Língua Portuguesa, promovendo a cooperação
entre estes países para a implementação de um programa comum para a redução do lixo marinho. Esta parceria
baseada no apoio mútuo e na partilha, beneficia do uso do Português como língua comum o que irá permitir uma maior
divulgação e facilitar a comunicação, fomentando uma melhor coordenação e um progresso mais rápido das ações
implementadas.
A APLM continuou, em 2015, o desenvolvimento dos contactos nos Países de Língua Portuguesa visando promover uma
parceria regional de atores sociais cujo objetivo é aumentar e fortalecer a cooperação para a redução do lixo marinho
e dos seus impactes, e contribuir para a implementação de um Programa para o Lixo Marinho.
Breve descrição sobre o Programa de Lixo Marinho nos Países de Língua Portuguesa
O roteiro da proposta de inclusão oficial de um Programa de Lixo Marinho nos Países de Língua Portuguesa, foi
elaborado por encomenda do Programa de Ambiente das Nações Unidas, no contexto da Parceria Global para o Lixo
Marinho (GPML/ UNEP), pela Associação Portuguesa do Lixo Marinho. Este documento pretende ser um ponto de
partida para a discussão alargada da temática do Lixo Marinho, no âmbito da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa – CPLP, propondo um plano de trabalho, entre 2014 e 2020, para o desenvolvimento de uma estratégia
concertada de redução do Lixo Marinho, nestes países.

Entidades que expressaram interesse na Parceria dos Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ADTMA SOS Tartarugas (Cabo Verde)
Associação para a Investigação Costeira e Marinha (Moçambique)
Centro Terra Viva – Estudos e Advocacia Ambiental (Moçambique)
Direção-Geral de Política do Mar (Portugal)
Dolphin Encountours Research Center in support of DolphinCare (Cabo Verde)
Fundação Tartaruga (Cabo Verde)
CEDECA-UP - Centro de Estudos de Desenvolvimento Comunitário e Ambiente da Universidade Pedagógica
(Moçambique)
8. MARAPA (S. Tomé e Príncipe)
9. Universidade FEEVALE (Brasil)
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Preparação da 1.ª Conferência Portuguesa sobre Lixo Marinho
DADOS DA ATIVIDADE
Data prevista: 2.º Semestre de 2016
Local previsto: Lisboa
Organização: APLM com apoio do Programa de Ambiente das Nações Unidas (UNEP)
Objetivos do evento: Partilha de dados, conhecimento e informações entre agentes
sociais e órgãos administrativos acerca do tema do Lixo Marinho. Estabelecimento
oficial da Parceria Portuguesa para o Lixo Marinho. Workshop para representantes dos
Países de Língua Portuguesa.
A APLM iniciou este ano os contactos para a realização da 1.ª Conferência Portuguesa
sobre Lixo Marinho (1CPLM), que organiza com o apoio do Programa de Ambiente das
Nações Unidas (UNEP) e na qual será estabelecida oficialmente a Parceria Portuguesa para o Lixo Marinho. É intenção
da APLM a criação de um protocolo de partilha de boas práticas ambientais entre todos os intervenientes. Este
protocolo pretende ser um documento guia e será formalmente assinado pelos participantes na conferência,
assinalando-se deste modo oficialmente a Parceria Portuguesa para o Lixo Marinho. É também intenção da APLM
realizar, como evento paralelo, um workshop destinado a representantes de Países de Língua Portuguesa no qual se
trabalhe o roteiro da proposta de inclusão oficial de um Programa de Lixo Marinho nos Países de Língua Portuguesa e
se debatam estratégias para a criação da PPLPLM.
Esta conferência destina-se à comunidade que trabalha no tema, quer do ponto de vista técnico e científico, quer do
ponto de vista socioeconómico e legislativo com o objetivo de reduzir o lixo marinho e os seus impactes e divulgar
avanços tecnológicos, legislação e inovação em áreas relacionadas com o tema.

Reunião com a CPLP no âmbito da Parceria dos Países de Língua
Portuguesa para o Lixo Marinho
DADOS DA ATIVIDADE
Data: 4 de Fevereiro de 2015
Local: CPLP, Lisboa
Organização: APLM e CPLP
Objetivo: Discussão de possíveis atividades a realizar em conjunto no sentido de divulgar o problema do lixo marinho
nos Países de Língua Portuguesa
Vários elementos da APLM participaram nesta reunião em que foram apresentados os objectivos gerais da APLM e a
ideia de promover iniciativas com vista a estabelecer uma parceria dos países de expressão portuguesa para o lixo
marinho com vista à sua integração na parceria global para o Lixo Marinho (GPML) lançada pelo UNEP em 2012. Neste
sentido foi solicitado o apoio da CPLP para os estabelecimento de contactos ao nível dos governos dos países da CPLP.
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Divulgação nos Países de Língua Portuguesa do problema do lixo
marinho com o apoio da CPLP
DADOS DA ATIVIDADE
Datas: 27 de Fevereiro, 6 de Junho e 17 de Julho de 2015
Local: Lisboa (Fevereiro, Junho), Díli (Julho)
Organização: APLM e CPLP
Objetivo: Apresentação do problema do lixo marinho aos técnicos do Turismo dos países da CPLP reunidos em Lisboa
(Fevereiro) e integração do tópico nas agendas das reuniões dos Ministros dos Assuntos do Mar (Lisboa, Junho) e dos
Ministros do Turismo (Díli, Julho) da CPLP
A CPLP está a apoiar a APLM no estabelecimento de contactos com os governos dos Países de Expressão Portuguesa de
forma a dar a conhecer e encorajar os seus membros a envolverem-se no esforço de cooperação internacional para
reduzir os impactes do lixo marinho que a APLM promove através da criação da Parceria dos Países de Língua Portuguesa
para o Lixo Marinho. Neste sentido, a CPLP convidou a APLM a integrar três reuniões sectoriais para realizar uma breve
apresentação sobre o problema e sobre a criação da parceria.
Em Fevereiro de 2015, a APLM participou numa reunião de técnicos do Turismo e em Junho, numa reunião com os
Ministros dos Assuntos do Mar – na qual os presentes afirmaram o seu apoio e vontade de concretizar a iniciativa
(mencionando a necessidade de envolver os Ministérios do Ambiente). Não tendo sido possível comparecer à reunião
dos Ministros do Turismo, em Díli, em Julho, a CPLP apresentou um documento preparado pela APLM de conteúdo
semelhante que levou à introdução do tópico acerca do lixo marinho na Declaração de Díli que resultou desta reunião.

Reunião com as associações homólogas ABLM e AEBM
DADOS DA ATIVIDADE
Datas: 24 de Junho de 2015
Local: Sala de reuniões no Jardim Botânico, Madrid
Organização: ABLM e AEBM
Objetivo: Colaboração para reforçar a capacidade das associações nacionais do lixo marinho combaterem o problema
A Associação Brasileira do Lixo Marinho (ABLM) promoveu uma reunião com a Asociación Española de Basuras Marinas
(AEBM) e a APLM visando partilhar experiências e conjugar esforços no sentido de fortalecer o papel das associações
nacionais do lixo marinho. Nesta reunião, a APLM apresentou as atividades e colaborações realizadas no seu primeiro
ano e meio de existência e, em particular, os desenvolvimentos referentes à criação da PPLM e a PPLPLM. Esta
apresentação, assim como a da ABLM, teve como objetivo partilhar experiências com a recém-formada AEBM.
Abordou-se também a possibilidade de criação de uma plataforma entre as três associações que viesse reforçar o seu
papel no combate ao lixo marinho a nível internacional e no envolvimento dos stakeholders nacionais. O primeiro passo
seria a elaboração da Carta de Madrid do Lixo Marinho ratificando a importância das associações nacionais e das
parcerias nacionais, citando os avanços relativos ao seu desenvolvimento e referindo a intenção da criação de um
projeto coordenado pela AEBM com o apoio da Comunidad Iberoamericana semelhante à PPLPLM coordenada pela
APLM com o apoio da CPLP. Seguir-se-ia a elaboração conjunta de projetos que viessem possibilitar o reforço do capital
humano das associações visando um maior desenvolvimento de iniciativas dedicadas à causa.
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Manutenção da página online da APLM
A página online da APLM (www.aplixomarinho.org) foi atualizada regularmente e apresenta um conjunto de informação
diversa sobre o tema onde se destacam:
 Conteúdos sobre o lixo marinho incluindo, as suas
origens, impactes, o caso dos plásticos e o lixo
marinho presente nas águas portuguesas;
 Apresentação de documentos diversos relevantes
para o tema: legislação nacional, relatórios, estudos
científicos assim como um conjunto de links úteis para
as principais entidades nacionais e internacionais que
trabalham com lixo marinho;
 Apresentação de notícias e eventos;
 Galeria de imagens e vídeos;
 Informação sobre da associação e das suas atividades.

Promoção e atualização da página da APLM no Facebook
A página da APLM no Facebook tem sido regularmente atualizada veiculando informação nacional e internacional de
interesse sobre o lixo marinho e tópicos relacionados:




A APLM e as suas atividades;
Atividades de parceiros ou outras relacionadas
com o problema de lixo marinho;
Notícias sobre o tema.
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Candidatura ao programa EEA Grants promovido pela DGPM
DADOS DA ATIVIDADE
Data: Março de 2015
Promotor do projeto: APLM
Parceiros: Lab.eLearning da FCT-UNL, Euronatura
Público-alvo: Alunos do 5.º ao 9.º ano do Ensino Básico
Objetivo da candidatura/projeto: Obter financiamento para o desenvolvimento de um projeto sobre a literacia dos
oceanos e criação de uma ferramenta lúdico-didática para sensibilização alargada
A APLM candidatou-se a financiamento através do Programa "Gestão Integrada das Águas Marinhas e Costeiras"
coordenado pela DGPM no âmbito dos EEA Grants – cujo principal objetivo consistia em alcançar o bom estado
ambiental (BEA) das águas marinhas e costeiras europeias, de acordo com a Diretiva Quadro da Estratégia Marinha
(DQEM) – com o projeto “Os novos 7 trabalhos de Hércules”. A candidatura foi submetida no dia 30 de Março no âmbito
do 2.º aviso do Regime de Pequena Subvenção que visava ações na área da sensibilização e promoção da literacia dos
oceanos, sobretudo nas camadas mais jovens da população. O projeto não obteve financiamento, tendo ficado
classificado em 16.º lugar entre 41 candidaturas.
Dirigido aos alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade, este projeto visava promover o BEA das águas marinhas e costeiras
através da criação de uma ferramenta lúdico-didática que aliaria o conhecimento científico na área das ciências do mar
a técnicas de produção audiovisual e multimédia, de modo a motivar a sua disseminação por públicos distintos, com
especial enfoque na comunidade escolar.
O projeto reuniu como parceiros o Laboratório de e.Learning da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa (Lab.eLearning), que providenciaria o apoio ao nível audiovisual e multimédia, e a Euronatura – Centro
para o Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentado, que colaboraria na disseminação alargada desta ferramenta.
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Colaboração no Projeto CurtMAR
DADOS DA ATIVIDADE
Data: Março a Dezembro de 2015
Promotor do projeto: ASPEA
Público-alvo: Alunos do ensino secundário e profissional
Objetivo da candidatura/projeto: Promover a literacia dos Oceanos entre os jovens
Este projeto, desenvolvido em parceria com a APLM, obteve financiamento através do
programa EEA Grants promovido pela Direção Geral de Política do Mar – DGPM. Este
projeto educativo teve como objetivo incrementar a Literacia do Oceano focando-se nos
alunos do ensino secundário e profissional. Constituiu-se de duas fases, uma no primeiro
semestre do ano e outra no segundo semestre, cuja avaliação foi realizada já em 2016.
A APLM elaborou a apresentação sobre Literacia dos Oceanos a ser realizada nas escolas que solicitassem a sessão de
conhecimento prevista, realizou a divulgação alargada do Concurso de Curtas-Metragens de Animação em Língua
Portuguesa, participou no júri da primeira fase e realizou, na segunda fase, 11 sessões de conhecimento em escolas dos
Açores, Barreiro, Feijó, Sesimbra e Vila Nova de Milfontes durante os meses de Outubro e Novembro, envolvendo num
total de 16 turmas, 12 professores e 355 alunos.

Colaboração no Projeto Chef Fish
DADOS DA ATIVIDADE
Data: Setembro a Novembro de 2015
Promotor do projeto: DECO
Público-alvo: Alunos do 1.º ciclo do ensino básico ao secundário
Objetivo da participação: Informar e sensibilizar os jovens consumidores sobre a
importância dos recursos marinhos e da sua preservação e promover a adoção de
comportamentos sustentáveis entre a comunidade escolar
O Projeto Chef Fish, concebido e implementado pela DECO, com o apoio da APLM,
convidou os alunos do 1.º ciclo do ensino básico ao secundário a produzir vídeos de
receitas culinárias de produtos do mar (peixe, marisco e moluscos) que revelassem
escolhas saudáveis e sustentáveis em prol do respeito e preservação dos Oceanos e seus recursos naturais. O
lançamento deste projeto ocorreu no dia 16 de Novembro.
A APLM colaborou com a DECO na elaboração do e-book do Concurso, que pretendeu dar a conhecer uma perspetiva
abrangente sobre o tema, nomeadamente na redação dos capítulos “Os 7 Princípios Essenciais do Oceano” e “O Oceano
sobre Pressão” e revisão dos restantes. A APLM colaborou também na divulgação do Concurso através do seu website
e página do Facebook e na elaboração de breves artigos relacionados com os temas a abordar pelos alunos que foram
publicados pela DECO no website do projeto.
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Colaboração no Projeto A Pesca por um MAR sem lixo
DADOS DA ATIVIDADE
Data: Setembro a Dezembro de 2015
Promotor do projeto: Docapesca - Portos e Lotas, S.A.
Público-alvo: Pescadores
Objetivo da participação: Sensibilizar o setor da pesca sobre o problema do lixo marinho
e envolvê-lo na sua minimização
A Docapesca convidou a APLM a colaborar no desenvolvimento de um projeto-piloto,
financiado no âmbito do PROMAR, a decorrer no Porto de Peniche, cujo objetivo era
melhorar a gestão de resíduos a bordo das embarcações de pesca e nos portos de pesca
e sensibilizar os pescadores para a importância da adoção ou manutenção de boas
práticas ambientais. Desta parceria, com apoio do Município de Peniche, Valorsul, S.A., Ambinatura, ADAPI, CAPA e
Opcentro, nasceu o projeto A Pesca por um MAR sem lixo.
A APLM trabalhou com a Docapesca na conceção e desenvolvimento de conteúdos informativos e de imagem para
comunicação do projeto e no acompanhamento e apoio ao evento de lançamento do projeto (20 de Novembro).
Desenvolveu também a componente de sensibilização composta pela apresentação do projeto às comunidades
piscatórias do Porto de Peniche e pelo acompanhamento das embarcações do Porto de Peniche envolvidas no projeto
com verificação da implementação do mesmo. Responsável pela operacionalização desta componente, a APLM conta
com o apoio de um aluno de Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais da FCT-UNL no âmbito da sua tese de mestrado.
A associação colaborou ainda no desenvolvimento do vídeo promocional do projeto.
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Atividades Futuras
A APLM propõe lançar novas campanhas durante 2016, no sentido de chegar a mais pessoas da sociedade civil assim
como a mais instituições nacionais e internacionais, através do desenvolvimento de trabalhos de sensibilização,
educação ambiental e sustentabilidade nos mais diversos formatos.
As iniciativas promovidas pela associação que se pretendem repetir em 2016 e que contribuem efetivamente para a
minimização do lixo marinho nas praias portuguesas são a realização de limpezas de praia bimestrais, o Dia Nacional da
Limpeza de Praia e a campanha Esta NÃO é a minha praia. A APLM continuará também com a campanha Beat the
Microbead até todos os produtos cosméticos à venda no mercado nacional constarem da base de dados online.
A APLM continuará a colaborar com a Docapesca no âmbito do projeto A Pesca por um MAR sem lixo e estará disponível
para alargar o projeto a nível nacional. Continuará também a colaborar com a ASPEA e Deco no âmbito dos projetos
CurtMAR e Chef Fish, respetivamente, até à sua finalização, e com a Bandeira Azul no desenvolvimento de ações de
sensibilização e educação ambiental na época balnear. No âmbito do PEA de Oeiras, a associação realizará as ações de
EA requisitadas pelas escolas no ano letivo de 2015/2016.
A APLM continuará a participar e colaborar com outras entidades que desenvolvam iniciativas que visem informar e
alertar para o problema do lixo marinho e minimizá-lo.
Em 2016, a APLM continuará a desenvolver os esforços necessários para o estabelecimento das Parcerias para o Lixo
Marinho, focando-se no planeamento da 1.ª Conferência Portuguesa sobre Lixo Marinho, a realizar no segundo
semestre do ano, na qual se pretende oficializar a Parceria Portuguesa para o Lixo Marinho.
Tendo em conta a grande procura das atividades da APLM no ano de 2015, uma das prioridades da associação para o
futuro é reforçar os seus recursos humanos de modo a poder expandir as suas atividades e dar resposta às solicitações.
Para tal, a procura de financiamento, quer através de patrocínios quer de candidaturas ou angariação de sócios é
essencial. A associação visa também desenvolver uma maior área destinada ao voluntariado, valorizando o empenho e
os esforços de cada pessoa. Neste sentido, a atualização do website da APLM será também uma prioridade visando
providenciar a melhor informação possível acerca das suas iniciativas e de como aderir.
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