
 

Com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da 
República, de 10 a 25 de Maio de 2014 a Brigada do Mar 

realiza pelo sexto ano consecutivo a que é provavelmente a 
maior limpeza de praia do mundo.  

 
São 15 dias de intervenção numa extensão de 45 quilómetros da 

frente atlântica entre as praias de Melides e Tróia, sendo na sua 
maioria zonas essencialmente desertas ou não concessionadas, 

mas com uma biodiversidade única e que urge proteger. É uma 

acção que envolve mais de 200 voluntários, uma complexa 
organização logística e que será um dos eventos a representar 

Portugal na iniciativa Let's Clean Up Europe 2014. 
 

Este ano a Brigada do Mar, com o apoio da Câmara Municipal de 
Grândola irá concentrar o lixo recolhido em 2 pontos (Carvalhal e 

Melides) para sensibilizar mais entidades e também a população 
em geral sobre o desastre ecológico que ocorre no mar e na 

nossa costa.  
 

A Brigada do Mar é um projecto que começou em 2009 com a 

iniciativa de um grupo de voluntários que em 10 dias 
conseguiram recolher mais de 40 toneladas de lixo entre Melides 

e Tróia, numa extensão de cerca de 30 quilómetros.  
 

FACTOS:  
 

Em 2010 foi ainda mais longe e fez 15 dias consecutivos de limpeza com 
cerca de 50 voluntários que recolheram mais de 25 toneladas de lixo em 
40 quilómetros.  

 
Em 2011 a Brigada do Mar continuou a crescer tendo envolvido 

aproximadamente 400 voluntários entre individuais e empresas. Teve 
mais apoio logístico, maior visibilidade e muito mais vontade de 
prosseguir com o projecto. Recebeu nesse ano uma menção honrosa no 

Green Project Awards. 



Em 2012  aumentou o número de voluntários e a interacção com outras 
instituições públicas e privadas, tendo diminuído significativamente o 

número de resíduos encontrados porque ao longo das intervenções 
recolheu lixo acumulado durante décadas.  
 

Em 2013, a Brigada do Mar foi constituída oficialmente como associação 
e envolveu-se também em outras iniciativas, como por exemplo: a 

limpeza de praia realizada em parceria com a Fundação EDP no âmbito do 
programa “Parte de Nós”; a exposição “ATITUDE uma solução para 

desastres ecológicos”, realizada no dia Mundial do ambiente - 5 de Junho 
de 2013 na biblioteca Municipal de Grândola; a acção de sensibilização 
para boas práticas ambientais junto de jovens da escola Voz do Operário; 

outras limpezas de praia na zona de Lisboa e Sintra, como a Praia de 
Carcavelos, Adraga, Samarra, Magoito, Praia Grande e Praia das Maçãs.   
 

Em 2014 a Brigada do Mar realizou no mês de Março em parceria com a 

Câmara Municipal de Odemira acções de sensibilização e de limpeza nas 
praias do concelho ao longo de 4 dias, envolvendo 155 voluntários que 

recolheram mais de 3 toneladas de resíduos. Neste momento, para além 
da grande acção de limpeza entre Melides e Tróia, está também a 
desenvolver contactos para estender esta iniciativa a outros concelhos do 

país e outros projectos de cooperação internacional com foco nas boas 
práticas de intervenção ambiental e desenvolvimento sustentável. 

 
No global, a quantidade de lixo retirado nas últimas edições ultrapassa as 
120 toneladas, destacando-se:  

- embalagens de plástico das mais diferentes proveniências, vidro e 
cartão, milhares de cotonetes, lâmpadas fluorescentes, artefactos de 

pesca, resíduos perigosos, comprimidos, veneno e outros medicamentos, 
seringas, electrodomésticos degradados, líquidos corrosivos, bidões de 
óleo, garrafas de gaz, cadáveres de animais, que colocam todos os dias 

em causa a saúde pública, a segurança, e os nossos ecossistemas. 
 

A nível nacional, somos membros fundadores da Associação Portuguesa 
de Lixo Marinho e a nível internacional cooperamos com a Legaambiente, 
a Seas at Risk e a Surfrider Foundation.  

 
A Brigada do Mar agradece a divulgação desta iniciativa e 

a ajuda de todos para a limpeza e redução do lixo 
marinho. 

 
Obrigada do Mar 

 

 
Contactos da Associação Brigada Do Mar:  

Rute Novais  - 91 622 21 18  

Simão Acciaioli  - 93 413 97 09 

Ana Seirôco – 96 699 26 70 

http://brigadadomar.blogspot.pt/  -  http://www.facebook/brigadadomar 
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