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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

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. A defesa do ambiente face aos impactes do lixo marinho; 

B. A sensibilização e corresponsabilização da sociedade para o problema assim como para valores de consumo 

sustentável, cidadania e preservação ambiental; 

C. A realização de atividades de formação; 

D. 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 2014.  

EIXOS DE ATUAÇÃO  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

COLABORAÇÃO COM ENTIDADES 
PÚBLICAS E PRIVADAS 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

CONTRIBUIÇÃO PARA POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

CENTRALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

Campanha “Beat the Microbread” 

Limpeza de Praia da Fonte da Telha 

Atividades do Dia Internacional Sem Sacos de Plástico 

Campanha “Esta não é a minha praia” 

Exposição “Mar sem lixo, Oceanos de Vida” 

 

Parecer sobre o Plano de Monitorização e Medidas da DQEM  

Parecer sobre o uso excessivo de sacos de plásticos entregue 

aos grupos parlamentares  

Parceria dos Países de Língua Portuguesa sobre Lixo Marinho 

Preparação da Conferência em Portugal sobre Lixo Marinho 

Participação no Seminário Coastwatch  

Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios 

Participação no Júri do Concurso de Fotografia 2014 da ABAE  

Participação no World Research and Innovation Congress 

Desenvolvimento da Parceria Portuguesa sobre Lixo Marinho 

Desenvolvimento da página www.aplixomarinho.org  

Promoção da página do Facebook da APLM  

http://www.aplixomarinho.org/
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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 

A campanha internacional Beat the Microbead (“Combate às Microfesferas”) foi iniciada por duas ONG 

holandesas, a North Sea Foundation e a Plastic Soup Foundation e atualmente é apoiada por 62 ONG em 31 países.  

Em 2012 foi lançada uma aplicação para smartphones que permite aos consumidores na Holanda verificar se os 

produtos de higiene pessoal que utilizam têm na sua constituição microesferas plásticas. Em 2013 foi lançada uma 

versão internacional. 

Através desta aplicação, os consumidores podem digitalizar os produtos de higiene pessoal para verificar se há a 

presença de microesferas plásticas no produto que pensam adquirir, através de um código de cores: vermelho, se 

contém microesferas; laranja se contém microesferas mas o fabricante indicou que irá substituí-las num determinado 

prazo ou adaptar o produto; e verde se está livre de microesferas plásticas. Esta app alcançou a lista de melhores 

aplicações para conteúdo móvel da World Sumit Award na categoria Ambiente e Saúde.  

Desde Dezembro de 2013 que a APLM é parceira desta campanha, desenvolvendo o banco de dados de produtos 

nacionais que contêm ou não microesferas plásticas. Desta forma, os consumidores portugueses já podem utilizar esta 

aplicação em Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Maio de 2014 esta campanha foi divulgada na rádio e no DNCiência, na “Campanha de alerta - Microplásticos 

poluidores em produtos de higiene e cosmética”, disponível em: 

http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=3903299  

http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=3903299
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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/.  

Prevemos que no início de 2015, estejam disponíveis mais de duas dezenas de produtos registados, relembrando que 

este é um trabalho contínuo. É necessário continuar a atualizar a base de dados para que possa ser disponibilizada mais 

informação sobre estes produtos aos consumidores portugueses. As listas de produtos são atualizadas e divulgadas em: 

http://www.aplixomarinho.org/#!beat-the-microbead/c1trh 

 

Algumas notícias internacionais desta campanha em 2014: 

 Johnson & Johnson afirma que espera completar a primeira fase de reformulações para cerca de metade dos 

seus produtos (que contêm microesferas plásticas) até ao final de 2015. Os restantes produtos serão 

reformulados assim que os substitutos sejam identificados. 

 Crest (Procter & Gamble) declara que já começou a eliminar as microesferas plásticas dos seus produtos, um 

processo que estará completo em março de 2016. 

 Nature Cosmetics, na América do Sul, irá substituir as microesferas plásticas dos seus produtos de cuidado 

pessoal por ingredientes naturais até 2016. 

 A ação Microbead-Free Waters (“Águas livres de microesferas plásticas”) aprovada na Assembleia de Nova 

Iorque, irá proibir a distribuição e venda de cosméticos que contenham microesferas plásticas de tamanho 

inferior a 5 mm. 

 Bundesland Bayern é o primeiro estado Alemão que convocou a indústria a parar voluntariamente de introduzir 

microesferas plásticas nos seus produtos.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://get.beatthemicrobead.org/pt/
http://www.aplixomarinho.org/#!beat-the-microbead/c1trh
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Limpeza de praia da Fonte da Telha  

DADOS DA ATIVIDADE 

Data: 6 de Maio de 2014  

Local: Praia da Fonte da Telha, Almada 

Objetivo: Limpeza de praia e realização de teste à aplicação móvel 

Marine Litter Watch 

Público-alvo: Comunidade em geral 

Participantes: 9 voluntários 

Apoios: Ecozoic  

DESCRIÇÃO 

Nesta atividade de limpeza de praia, para além da recolha de lixo foi 

realizado um primeiro teste à aplicação móvel Marine Litter Watch. Esta 

aplicação, desenvolvida pela Agência Europeia do Ambiente, fornece 

uma metodologia para auxiliar técnicos e população em geral na 

quantificação de lixo marinho em atividades de limpeza e monitorização.  

O lixo marinho foi recolhido e contabilizado ao longo de um percurso de 100 metros, previamente marcado junto às 

dunas. Os voluntários foram divididos em grupos de 2 elementos, ficando cada grupo a registar e recolher os itens de 

lixo encontrados paralelamente ao troço marcado. No final foram recolhidos 12 sacos de 120 litros contendo 

essencialmente detritos plásticos. 

Os resultados da quantificação do lixo marinho assim como os nossos comentários sobre a aplicação foram enviados 

ao promotor da aplicação.  
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Atividades do Dia Internacional Sem Sacos  

DADOS DA ATIVIDADE 

Data: 3, 4 e 5 de Julho de 2014   

Local: Hipermercados Jumbo de Setúbal, Alfragide e Almada  

Objetivo: Sensibilizar os clientes dos hipermercados para a utilização de 

sacos de plástico descartáveis  

Público-alvo: Clientes dos hipermercados  

Participantes: 13 voluntários  

Apoios: Jumbo, Ecozoic, Marlisco  

DESCRIÇÃO 

Para assinalar o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico realizámos 4 

atividades nos hipermercados Jumbo:  

- Jumbo de Setúbal: 3 de julho (14:30 - 16:30) 

- Jumbo de Alfragide: 4 de julho (10:00 - 12:00) 

- Jumbo de Almada: 4 de julho (14:00 - 16:00) e 5 de julho (10:00 - 12:00) 

Durante estes períodos a APLM junto com um conjunto de voluntários do Ecozoic esteve a distribuir marcadores de 

livro informativos, à entrada destes hipermercados, para sensibilizar a população para a importância da reutilização dos 

sacos, evitando a utilização dos sacos descartáveis. No final os clientes que traziam sacos de casa ou utilizam as Eco-

caixas eram premiados com um pin para destacar a sua boa ação.  

Esta ação alcançou mais de 1200 pessoas.  
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Campanha “Esta não é a minha praia!”  

DADOS DA ATIVIDADE 

Data: 21 de Julho a 30 de Setembro de 2014   

Local: Campanha online   

Objetivo: Sensibilizar a população para o lixo marinho presente nas 

praias  

Público-alvo: População em geral  

Participantes: 69 participantes  

Apoios: Ecozoic, FCT-UNL, Brigada do Mar, Observatório do Mar dos 

Açores, ABAE, LPN, GEOTA, Município de Alcobaça, SPEA, Surfrider 

Foundation – Lisboa, APIP, Quercus, Sciaena, CIMA 

DESCRIÇÃO  

Nesta campanha os banhistas foram convidados a fotografar o lixo 

marinho que encontravam na praia, desde o maior ao mais pequenino e, 

a enviar as suas fotos para a APLM. Esta campanha teve como objetivo não só traçar um retrato do lixo marinho 

existente nas praias no Verão de 2014 mas também incentivar as pessoas a repararem no lixo que está à sua volta 

quando as frequentam.  

No total foram rececionadas 69 fotografias de Portugal e Espanha.  

 

Em baixo são apresentadas alguns exemplos de imagens enviadas pelos participantes:  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

©Giovanni ©Andy Blackwell ©Patrícia Louro 

©Pedro Vieira ©Maria José ©Sofia Quaresma 
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Exposição “Mar sem Lixo, Oceanos de Vida”  

DADOS DA ATIVIDADE 

Data: 22 de Julho a 22 Outubro de 2014 

Local: Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da Costa da 

Caparica (CMIA), Almada 

Objetivo: Informar e sensibilizar a população sobre o problema do lixo 

marinho 

Público-alvo: Alunos e população em geral 

Participantes:  

Parceiros: Município de Almada   

DESCRIÇÃO  

A exposição "Mar Sem Lixo, Oceanos de Vida” resultou de uma iniciativa 

conjunta da Associação Portuguesa do Lixo Marinho e da Câmara 

Municipal de Almada, e esteve patente no CMIA da Costa da Caparica. 

Esta exposição pretendeu 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. Esta exposição teve como peça 

central a instalação Balaena plasticus, da autoria de Luís Quinta e Ana Pêgo, que foi construída a partir de objetos 

recolhidos nas praias de Almada.  Esta exposição também contou com a colaboração da SPEA e da FCT-UNL.  

A exposição esteve aberta ao público durante os fins-de-semana e nos dias úteis por marcação.  
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Limpeza de Praia da Fonte da Telha  

DADOS DA ATIVIDADE 

Data: 29 de Novembro de 2014 

Local: Praia da Fonte da Telha, Almada  

Parceiros: Brigada do Mar, Ecozoic, Sciaena e Núcleo de Ambiente e 

Sustentabilidade da FCTUNL (NAS) 

Participantes: 24 voluntários 

Objetivos: Limpeza de praia e sensibilização da população para o 

problema do lixo marinho 

Público-alvo: População em geral 

DESCRIÇÃO  

A APLM, com a colaboração do Município de Almada, assinalou o 

primeiro aniversário da APLM, no dia 29 de Novembro de 2014, com uma 

limpeza de praia simbólica, na Fonte da Telha.   

Esta atividade contou com a participação de elementos do Núcleo de 

Ambiente e Sustentabilidade (NAS) da FCT-UNL. Neste processo foram recolhidos 26 sacos de 120 litros de lixo marinho, 

sendo que a maioria dos detritos eram de plástico. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

©Ana Rita Seiroco 

©Ana Rita Seiroco 

©Ana Rita Seiroco 

©Paula Sobral 
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Participação no Seminário Coastwatch 2014 

 

DADOS DA ATIVIDADE 

Data: 3 de Julho de 2014  

Local: Oceanário de Lisboa, Lisboa 

Organização: GEOTA  

Objetivo da participação: Sensibilização para a 

preservação da costa e rios portugueses. 

A Profª Paula Sobral, presidente da APLM, 

participou no Seminário Nacional Coastwatch 

“Litoral: Investir no Mar promovendo a 

sustentabilidade” com a apresentação 

intitulada “Lixo marinho: um problema de 

todos”.  

 

 

  

 

Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias 

DADOS DA ATIVIDADE 

Data: 20 de Setembro de 2014 

Local: Praia de Paredes de Vitória, Alcobaça  

Organização: Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) 

Objetivos da participação: Sensibilização para a preservação da costa e 

rios portugueses.  

A Associação Bandeira Azul da Europa, com a colaboração do Município 

de Alcobaça, a Paredes Surf, a APLM e um conjunto de outras entidades 

que se associaram assinalou o Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias 

conjuntamente com o campeonato Paredes Ocean Movement. Esta 

iniciativa traduziu-se numa ação de praia que teve como objetivo a 

sensibilização para a preservação da costa e rios portugueses. 

 

 

 



11 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

Participação no World Research and Innovation Congress 

 

DADOS DA ATIVIDADE 

Data: 15 e 16 de Outubro de 2014  

Local: Oceanário de Lisboa, Lisboa 

Organização: Research Media Ltd 

Objetivo da participação: Sensibilização para a preservação da costa e 

rios portugueses. 

A APLM marcou presença no World Reseach and Innovation Congress 

(WRIC) um evento de dois dias no Oceanário de Lisboa, onde se 

apresentaram investigadores do meio marinho, representantes de 

organismos responsáveis por políticas públicas, agências de apoio à 

pesquisa, ONG e outros atores sociais. Neste espaço, onde se divulgaram 

e debateram questões ligadas ao estudo dos oceanos e onde se 

estabeleceram contactos para colaborações futuras, a APLM apresentou 

um stand com informação acerca dos objetivos da associação e também 

das principais campanhas a decorrer (Beat the microbead) e decorridas 

(Esta não é a minha praia). Foram também partilhadas informações 

acerca da poluição marinha e costeira por plásticos, com destaque especial para os microplásticos.  

 

 

 

Participação no Júri do Concurso de Fotografia da ABAE 

DADOS DA ATIVIDADE 

Data: Julho a 30 de Setembro de 2014 

Local: Em todo o país  

Organização: Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) 

Objetivos da participação: Sensibilização para a preservação da costa e rios portugueses.  

A Bandeira Azul promoveu um concurso de fotografia em 2014 que teve como tema a Poluição dos Oceanos. Este 

concurso visou alertar a sociedade para este problema que ameaça a vida marinha e a saúde humana, constituindo uma 

forma de promover o interesse e criatividade dos participantes, contribuindo para o reconhecimento da importância 

dos Oceanos. 

A APLM foi convidada a integrar o júri deste concurso, junto com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Docapesca e o fotógrafo 

profissional José Figueira. 
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Parceria Portuguesa para o Lixo Marinho  
 

Data: Julho de 2014 a presente 

Local: Portugal  

Organização: APLM e Programa de Ambiente das Nações Unidas (UNEP) 

Objetivos da participação: 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) interessadas na partilha de informação e 

futura implementação de projetos apropriados para a prevenção do lixo marinho. 

Recentemente, a APLM expandiu os contactos em Portugal 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. Associação Bandeira Azul da Europa  

2. Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve 

3. Associação Portuguesa de Pesca Submarina e Apneia 

4. Associação Portuguesa de Educação Ambiental 

5. Brigada do Mar 

6. Câmara Municipal de Odemira 

7. Câmara Municipal de Portimão 

8. Câmara Municipal de Torres Vedras 

9. Direção-Geral de Política do Mar 

10. Ecozoic 

11. Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente 

12. Lipor – Serviço Intermunicipalizados de Gestão de Resíduos do Grande Porto 

13. Liga para a Protecção da Natureza 

14. Observatório do Mar dos Açores 

15. Plasticum 

16. Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

17. Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação 

18. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves  
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Parceria dos Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho  
 

Data: Julho de 2014 a presente 

Local: Portugal, Moçambique, Cabo Verde e Angola 

Organização: APLM e Programa de Ambiente das Nações Unidas (UNEP) 

Objetivos da participação: 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 par do estabelecimento da PPLM, a APLM expandiu os contactos nos Países de Língua Portuguesa de forma a criar 

uma parceria regional 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. 

 

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- Programa das Nações Unidas para o Ambiente (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 já integraram a Parceria dos Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho 

1. ADTMA SOS Tartarugas (Cabo Verde) 

2. Associação para a Investigação Costeira e Marinha (Moçambique) 

3. Centro Terra Viva – Estudos e Advocacia Ambiental (Moçambique) 

4. Direção-Geral de Política do Mar (Portugal) 

5. Dolphin Encountours Research Center in support of DolphinCare (Cabo Verde) 

6. Fundação Tartaruga (Cabo Verde) 
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Preparação da 1ª Conferência sobre Lixo Marinho em Portugal  

DADOS DA ATIVIDADE 

Data proposta: 1º semestre de 2016 

Local proposto: Lisboa  

Organização: APLM e Programa de Ambiente das Nações Unidas (UNEP)  

Objetivos da participação: 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. Fórum de interesse para o estabelecimento da Parceria dos 

Países de Língua Portuguesa para o Lixo Marinho.  

Com vista ao estabelecimento oficial da Parceria Portuguesa para o Lixo 

Marinho, a APLM está a organizar juntamente com o Programa de 

Ambiente das Nações Unidas (UNEP) a 1ª Conferencia sobre Lixo Marinho 

em Portugal, tendo desde já produzido um documento que se encontra 

em revisão com a UNEP e que se foca em dados recolhidos em praias 

portuguesas desde 2010. É intenção da APLM além de estabelecer 

oficialmente a Parceria Portuguesa para o Lixo Marinho, a criação de um 

protocolo que irá partilhar boas práticas ambientais a todos os 

intervenientes. Este protocolo pretende ser um documento guia e será 

formalmente assinado pelos participantes na conferência.  

Esta conferência incidirá essencialmente sobre a redução do lixo marinho, impactes do lixo marinho, avanços 

tecnológicos, legislação e áreas afins relacionadas com o tema.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 © Flávia Silva 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

Parecer sobre a utilização de sacos de plástico em Portugal 

DADOS DA ATIVIDADE 

Data: 3 de Julho de 2014 

Local: Assembleia da República  

Organização: Quercus e APLM 

Objetivos da participação: Sensibilização no Dia Internacional sem Sacos de Plástico   

No Dia Internacional sem Sacos de Plástico, a APLM e a Quercus  entregaram a todos os Grupos Parlamentares da 

Assembleia da República um parecer sobre os impactes do uso de plástico, bem como uma proposta para reduzir o 

consumo e a distribuição gratuita de sacos descartáveis. Nesta ocasião, foram colocados à porta da Assembleia, de 

forma simbólica, 466 sacos descartáveis, número que corresponde ao consumo anual de cada português.  

As linhas gerais deste parecer são próximas das propostas de projetos-lei da União Europeia, acerca da redução gradual 

do consumo de sacos de plástico, sendo estes progressivamente substituídos por outros materiais mais resistentes. Em 

14/01/2014 o Parlamento Europeu apelou para que a União Europeia (UE) definisse medidas para reduzir os resíduos 

de plástico no ambiente e, especificamente, do «lixo marinho», no sentido de alcançar uma redução do uso de sacos 

de plástico de 50% até 2017 e de 80% até 2019.  

Um estudo levado a cabo pelo Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (DCEA FCT-UNL), em 11 praias do litoral continental português, entre 2010 

e 2014, mostra uma predominância de materiais de plástico nas praias portuguesas: dos 111.000 itens recolhidos, 97% 

eram plástico, dos quais 57% correspondiam a pellets de resina virgem ou envelhecidos, seguindo-se 27% de fragmentos 

de plásticos (onde estão incluídos os fragmentos de sacos de plástico) e 11% de esferovite. Relativamente às dimensões, 

apenas 8% eram maiores que 2,5 cm. Os plásticos de maiores dimensões correspondiam a cotonetes (38%) e cordas de 

pesca (35%). Em 2009, um outro estudo realizado pela Quercus em colaboração com a Universidade da Madeira, 

permitiu concluir que a adoção do pagamento de 0,02€/saco aumenta para 50% a taxa de reutilização e contribui para 

uma otimização do seu uso em 20%.  

Mais do que alertar para o problema, a APLM e a Quercus reforçam que a solução passa por integrar medidas de fundo 

que promovam a adoção de novos hábitos de consumo, acompanhadas desde o início por campanhas de sensibilização 

a nível nacional.  

 

Parecer sobre o Plano de Monitorização e Medidas da DQEM 

DADOS DA ATIVIDADE 

Data: 15 de Setembro de 2014 

Objetivos da participação: Participação na Consulta Pública do Plano de Monitorização e Medidas da Diretiva-Quadro da 

Estratégia Marinha (DQEM) 

A APLM participou na Consulta Pública do Plano de Monitorização e Medidas da Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha 

(DQEM) com um parecer favorável sobre a mesma. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

Desenvolvimento da página online da APLM 

 

A página online da APLM arrancou no início de 2014. Esta página 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 da página do Facebook da APLM 

A página do Facebook da APLM arrancou no início de 2014. Esta página tem sido utilizada de informação sobre: 

 

 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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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

ATIVIDADES FUTURAS 

 

A APLM propõe lançar novas campanhas durante 2015, 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.  

Uma das iniciativas já iniciadas na semana do primeiro aniversário da APLM e que terá continuidade em 2015 é a 

realização de limpezas de praia bimestrais promovidas pela associação. A APLM visa também desenvolver uma maior 

área destinada ao voluntariado, valorizando o empenho e os esforços de cada pessoa.  

Pretendemos continuar com a campanha Beat the Microbead até todos os produtos cosméticos à venda no mercado 

nacional constarem da base de dados online. Pretendemos repetir a campanha Esta não é a minha praia, de modo a 

continuar a mapear o lixo marinho em Portugal. 

Queremos também alargar o âmbito dos nossos projetos às regiões autónomas portuguesas (Arquipélagos da Madeira 

e dos Açores), uma vez que estas regiões, pela sua localização geográfica, poderão estar mais suscetíveis a problemas 

e impactes relacionados com o lixo marinho.  

A APLM também será parceira do Projeto CurtMAR, promovido pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental e 

aprovado para financiamento pela DGPM no âmbito EEA Grants. Este Projeto  propõe aos jovens do ensino secundário 

e profissional, uma forma de dinamização do saber, da cultura, da história e da economia do Oceano, por intermédio 

da Curta-metragem de Animação em Língua Portuguesa, como ferramenta eficaz, criativa e inovadora de transmissão 

de ideias.  Ao longo do Projeto será estimulado o poder participativo destes jovens na preservação do 

Oceano,  abordando impactos que causamos no ambiente marinho e gerando ideias para continuar a obter dos mares 

e oceanos os benefícios a que a sociedade se habituou. 

Em 2015, a APLM continuará a desenvolver os esforços necessários para o estabelecimento das Parcerias para o Lixo 

Marinho, nomeadamente o desenvolvimento de contactos, a criação de novas parcerias e o planeamento da 1ª 

Conferência sobre Lixo Marinho em Portugal. 

 


