
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuvNfh0crYAhVPnRQKHWdwArIQjRwIBw&url=https://www.popsci.com/fish-eat-plastic-because-it-smells-like-food&psig=AOvVaw2tn3pfKjZ8Lsrg6488fEhd&ust=1515578874624745


OBJETIVOS:  
• Alertar a comunidade para a problemática da 

poluição marítima  
• Remover um número significativo de lixo no 

meio marinho 
• Incentivar a prática de mergulho em Cascais 
• Promover o convívio entre “amantes” do mar 

 
DESCRIÇÃO: 
• Alargar a iniciativa “Clean up the Atlantic”, 

realizada desde 2007 
• Abranger vários locais da orla costeira do 

concelho de Cascais e várias ações ao longo 
do ano 

• Envolvimento de voluntários e entidades 
parceiras 

• Divulgação anual dos resultados na ação 
“Clean up the Atlantic”, em maio  
 
 

CLEAN UP THE ATLANTIC 

– DE COSTA A COSTA 



• OBJETIVO: sensibilizar os alunos do 2º e 3º 
ciclos para o problema do lixo marinho 
 

• DESCRIÇÃO: 
1. Apresentação em sala de aula 
2. Saídas de campo para recolha de lixo 

na área junto à escola 
3. Separação e classificação do lixo 

recolhido (Pesar, classificar e registar 
– folha de registo e fotos) 

4. Depositar o lixo nos contentores 
corretos 

5. Analisar os dados recolhidos e fazer a 
divulgação dos resultados 
 
 

 

4. Depositar                5. Informar 

BRIGADA  

LIMPAR O MAR 

http://bibliotecaebisalir.blogspot.com/2010/04/brigada-da-limpeza.html


• OBJETIVO: sensibilizar a comunidade 
piscatória para o problema do lixo marinho 
 

DESCRIÇÃO:  
• Realização de um concurso de ideias que 

irá premiar a embarcação que consiga 
implementar as soluções mais sustentáveis 
a nível ambiental 
 

• Prémio monetário entregue em duas fases: 
1. Premiar a ideia mais inovadora 
2. Premiar a embarcação que consiga 

implementar de forma mais eficaz a sua 
ideia 
 

• EM PARALELO: realização de inquéritos aos 
pescadores acerca das suas práticas 
ambientais e realização de uma ação de 
sensibilização ambiental 

 
 

ECO-PESCADOR 
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• OBJETIVO: criar uma campanha de 
sensibilização mediática 
 

DESCRIÇÃO: 
• Realização de análise estatística que avalie 

o tipo de resíduos mais encontrados, a sua 
proveniência e número de animais afetados 
pela pesca fantasma 

• Realização de campanhas de marketing 
fortes e de elevado impacto mediático, 
como Outdoors, MUPI’s, brochuras digitais 
ou outros meios de divulgação 

• Realização de um vídeo ou série de vídeos 
relativos a esta temática 

• Acompanhamento das ações no Facebook 
da Cascais Ambiente   

• Utilização de imagens apelativas que 
espelhem as consequências da poluição 
marinha  
 

ANÁLISE E DIVULGAÇÃO 


