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Em novembro de 2019, a Fundação Oceano Azul organizou a 
1a Convenção das Organizações para um Oceano Limpo, com a 
participação de 58 organizações de todo o país que se dedicam à 
proteção do Oceano, com especial foco no problema do lixo marinho. 

Este encontro, que teve lugar no Oceanário de Lisboa, e dirigido a 
todos quantos se dedicam, em Portugal, a recolher lixo marinho tanto 
nas praias como nas zonas costeiras e ribeirinhas do nosso território, 
deu a conhecer cada uma das organizações presentes, promoveu a 
troca de conhecimentos e a partilha de experiências, assim como o 
debate, entre todos, sobre os desafios atuais e futuros, nesta área.

Estiveram presentes 93 representantes de 58 movimentos e grupos 
informais, associações, ONG’s, personalidades e artistas.

SUMÁRIO

A Convenção contou ainda com a presença de oradores de 
organizações internacionais, com vasta experiência na temática do 
lixo marinho que partilharam as suas experiências e apresentaram 
várias iniciativas e projetos.

Deste encontro sobressaiu a vontade de todos na cooperação a nível 
nacional e a necessidade de criação de uma rede também nacional 
de organizações deste tipo.

Neste documento, são apresentadas as várias organizações 
representadas, assim como os contributos e ideias dos participantes 
nos vários momentos da COOL.
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APLM - Associação Portuguesa de Lixo Marinho

ASPEA - Associação Portuguesa de Educação Ambiental

Associação 10 Milhões na Berma da Estrada

Associação Alma Naturista

Associação Bandeira Azul da Europa

Associação BioLiving

Associação da Baía de Setúbal

Associação Missão Beatão

Associação Oceanos sem Plásticos 

Associação Route Portugal

Aveiro Climate Save 

Brigada do Mar

Caminhar pelo Cuidado da Casa Comum

Capitães da Areia

Centro Ciência Viva de Tavira

Ceres International Project

Clube da Arrábida

Enraizar - Comunidade de Aprendizagem

Expolab - Centro Ciência Viva

Fábrica - Centro Ciência Viva Aveiro

Feel4Planet

FOCA - Focus On Critical Actions

FUTURIX - Espreita o Futuro

Futuro Sustentável 

GEOTA – Projeto Coastwatch

Guardião do Oceano

Iniciativa Amar Setúbal

Liga para a Protecção da Natureza

LinDoMar

Lisboa Limpa

LitterHero Portugal

Mar a Deriva - Adri� Sea

Marmeu - Associação de Defesa do Ambiente

Miriam Biencard

Movimento ALP

Movimento Claro Cascais

Movimento Claro Oeiras

Movimento Sem Palhinhas

Ocean Alive

Ocean Hope

Oceans Blue Heart

Plastic Sailors

Plasticus maritimus

Projeto Plástico à Vista - EDA

Quando + 1 é = - 1

Rede biatakí

Sailors for the Sea Portugal

Sciaena

Seixal Ambiental

Sharks Educational Institute

Skeleton Sea - Arte do Mar

SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Straw Patrol

Surfrider Foundation Peniche

Waste4coffee

Xicogaivota

ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável

Zero Waste Lab
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ORGANIZAÇÕES

www.aplixomarinho.org
www.aspea.org
www.facebook.com/10MilhoesNaBermaDaEstrada
www.almanaturista.pt
www.bandeiraazul.abae.pt
www.facebook.com/associacaoBioLiving
www.facebook.com/setubalbayorg/
www.facebook.com/Miss%C3%A3o-Beat%C3%A3o-609862885886309/
www.facebook.com/oceanosemplastico
www.routeportugal.org
www.facebook.com/aveiroclimatesave
www.brigadadomar.org
www.facebook.com/CaminharpelocuidadodaCasaComum
www.facebook.com/groups/652841528386058
www.facebook.com/CCVTAVIRA
www.ceresinternational.org
www.facebook.com/groups/132456390111056
www.enraizar.pt
www.facebook.com/cc.expolab
www.facebook.com/fabricacienciaviva
www.oceanhopeproject.wixsite.com/oceanhope
www.oceansblueheart.org
www.plasticsailors.pt
www.facebook.com/plasticusmaritimus
www.plasticoavista.pt
www.facebook.com/quandomaisumeigualamenosum
www.biataki.org
www.sailorsfortheseaportugal.org
www.sciaena.org
www.facebook.com/seixambiental
www.sharksinstitute.org
www.skeletonsea.com
www.spea.pt
www.facebook.com/StrawPatrol
www.facebook.com/Surfrider-Foundation-Peniche-317424428368202/
www.facebook.com/waste4coffee
www.xicogaivota.com
www.zero.ong
www.zerowastelab.pt
www.facebook.com/Feel4Planet
www.facebook.com/FocusOnCriticalActions
www.facebook.com/FuturixEspreitaoFuturo
www.facebook.com/PorUmFuturoSustentavel
www.geota.pt
www.facebook.com/guardiaodooceano
www.facebook.com/Iniciativa-Amar-Set%C3%BAbal-574552105980649/
www.facebook.com/M%C3%ADriam-Biencard-Artist-472873076161740
www.souporummundoideal.wixsite.com/sempalhinhas
www.movimentoclaro.org
www.movimentoclaro.org
www.ajudealimparapraia.blogspot.com
www.facebook.com/Marmeu-Associa��o-de-Defesa-do-Ambiente-1743738949260849
www.facebook.com/maraderiva
https://pt.litterhero.org/
www.lisboalimpa.org
www.facebook.com/lindomarfozdoarelho
www.lpn.pt
https://www.ocean-alive.org/


Cristina Barreau
Surfrider Foundation Europe

Peta Day 
Project AWARE

Lise Gulbransen 
Keep Norway Beautiful

Paul Rose 
National Geographic and 
Cleaner Thames Project

ORADORES CONVIDADOS

Para consultar a biografia e apresentações dos oradores clicar         AQUI 
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www.dropbox.com/sh/qwgmg83akp2i5vn/AACjRELfygEPwxG51qilG8jEa?dl=0
www.surfrider.eu
www.projectaware.org/
www.norden.org/en/nominee/keep-norway-beautiful-norway
www.thames21.org.uk/joinacampaign/cleaner-thames-campaign/
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EXPECTATIVAS

APRENDER
PARCERIAS

INSPIRAÇÃO

PARTILHA

SINERGIAS

MOTIVAÇÃO
INTERAÇÃO

CONHECIMENTO

CONEXÃO

ENTREAJUDA

NOVAS 
IDEIAS

FOMENTAR LAÇOS

CONHECER INICIATIVAS DIFERENTES

NETWORKING

ESPERANÇA
COOPERAÇÃO

CONHECER NOVAS PESSOAS
E ORGANIZAÇÕES

COLABORAÇÃO

ENCONTRAR
SOLUÇÕES

No início da sessão foi pedido a todos os participantes que partilhassem quais as suas expectativas para o encontro.
As respostas foram compiladas e agrupadas de forma a ser possível uma representação visual da frequência 
da resposta, sendo o resultado apresentado em forma de “Nuvem de Palavras”.



A COOL incluiu uma sessão de trabalho colaborativo, workshop, 
dividido em duas partes, tendo na primeira os participantes sido 
agrupados por tipologia de organização e/ou de atuação, e na 
segunda sendo assegurada a maior heterogeneidade possível dos 
grupos compostos.

Na primeira parte do workshop, foi pedido aos grupos que 
identificassem os MAIORES DESAFIOS e os PRINCIPAIS 
CONSTRANGIMENTOS na organização de ações de recolha, limpeza 
e/ou monitorização de lixo marinho, tendo em consideração o período 
PRÉ-AÇÃO, AÇÃO e PÓS-AÇÃO, assim como a identificação das 
NECESSIDADES que consideram PRIORITÁRIAS em cada uma das fases.

Os conteúdos apresentados nas tabelas seguintes resultam da 
compilação da informação recolhida durante a sessão.

A divisão dos grupos por tipologia de organização e/ou atuação teve 
por principal objetivo facilitar o debate, e a identificação das questões 
pedidas. No entanto, em termos de resultados finais não se verificaram 
diferenças de maior nas questões identificadas, revelando este 
exercício que independentemente das caraterísticas de cada 
organização, os desafios que enfrentam no combate ao lixo marinho 
são em tudo semelhantes. 
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LIMPEZA E MONITORIZAÇÃO

Desafios, constrangimentos e necessidades



Identificação dos MAIORES DESAFIOS, PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS e NECESSIDADES PRIORITÁRIAS  na organização de 
ações de recolha, limpeza e/ou monitorização de lixo marinho, tendo em consideração o período PRÉ-AÇÃO, AÇÃO e PÓS-AÇÃO.

Voluntários
   Captação, mobilização, angariação 
   e fidelização de voluntários

   Garantir transporte de voluntários 
   para a ação

   Gestão de grandes grupos

Divulgação 
e comunicação alargada
   Necessidade de meios humanos 
   e técnicos

   Dificuldade em dar a conhecer 
   as associações/projetos

Logística e Financiamento
   Necessidade de materiais, com
   preferência por materiais reutilizáveis 

   Urgente apoio logístico de entidades
   parceiras

   Financiamento para materiais e
   seguros

   Apoio de Câmaras Municipais, Juntas
   de Freguesia, etc.

Burocracia
   Seguros, autorizações capitanias, 
   licenciamentos, etc.

Outros
   Dificuldade no estabelecimento 
   de novas parcerias com empresas 
   e instituições

   Envolvimento das empresas (RSC) 
   a longo prazo

   Aproveitamento de entidades terceiras
   (partidos, empresas,…)

   Fragilidade/constrangimento entre
   associação e governo

   Educação/sensibilização dos cidadãos

   Envolvência de locais e responsáveis

Coordenação
   Coordenação centralizada

   Necessidade de mais colaboradores  
   fixos

   Motivação para organização de ações

Cooperação
   Entre as várias organizações e poder
   local

   Com as entidades responsáveis pela
   gestão de resíduos

   Trabalho em rede

PRÉ-AÇÃO AÇÃO PÓS-AÇÃO
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Identificação dos MAIORES DESAFIOS, PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS e NECESSIDADES PRIORITÁRIAS  na organização de 
ações de recolha, limpeza e/ou monitorização de lixo marinho, tendo em consideração o período PRÉ-AÇÃO, AÇÃO e PÓS-AÇÃO.

Voluntários
   Adesão e compromisso dos voluntários:
   desistências

   Envolvimento dos voluntários na
   separação do lixo e/ou recolha de dados

   Garantir lanche para os voluntários

Logística
   Garantir todos os materiais
   necessários à ação

   Garantir uso de materiais
   sustentáveis/reutilizáveis

   Garantir meios técnicos adequados
   ao evento

   Necessidade de apoio logístico in situ

Coordenação
   Distribuição das tarefas

   Comunicação durante o evento

Cooperação
   Coordenação entre organizações para
   evitar sobreposição de limpezas

   Contacto com outras organizações

Lixo
   Recolha de microplásticos

   Recolha de monos e grandes volumes

   Separação dos resíduos

   Esclarecimento técnico sobre a
   composição dos materiais

   Metodologia de recolha de dados

Transporte
   De voluntários para o local da ação

   Dos voluntários para locais remotos

   Do lixo para o local de
   recolha/deposição

Outros
   Lidar com pessoas que não aceitam 
   o que estamos a fazer

   Impacto ambiental do evento
   (transporte, água, lanche, materiais, 
   etc.)

   Contornar as condições meteorológicas

   Imprevistos e Emergências

PRÉ-AÇÃO AÇÃO PÓS-AÇÃO

8



Identificação dos MAIORES DESAFIOS, PRINCIPAIS CONSTRANGIMENTOS e NECESSIDADES PRIORITÁRIAS  na organização de 
ações de recolha, limpeza e/ou monitorização de lixo marinho, tendo em consideração o período PRÉ-AÇÃO, AÇÃO e PÓS-AÇÃO.

Comunicação/divulgação 
dos resultados da ação
   Visibilidade

   Feedback

Destino do lixo recolhido
   Separação/triagem e descarte:
   necessário mais informação sobre
   reciclagem

   Transporte/encaminhamento 

   Utilização/reutilização:
   armazenamento do lixo para utilização
   para oficinas e exposições

   Potenciação de indústria recicladora

Outros
   Recolha e tratamento de dados

   Limpeza do material reutilizável

   Manter a motivação para novas ações

   Fidelização de voluntários

   Gestão de “pessoas famosas” que
   usam as ações para promover a sua
   imagem

PRÉ-AÇÃO AÇÃO PÓS-AÇÃO
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À semelhança do primeiro exercício, foram organizados 15 grupos 
de trabalho, tendo os mesmos debatido como incrementar em 
Portugal a cooperação na área da cidadania ambiental. Os grupos 
foram depois desafiados a desenvolver ”Ideias com Futuro”, 
apresentando uma descrição sucinta das suas ideias e o impacto 
que esperavam alcançar com a implementação das mesmas.

Neste documento, são apresentadas as áreas temáticas sobre 
as quais se focaram as ideias propostas, assim como alguns dos 
impactos esperados.
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IDEIAS COM FUTURO

Cooperar para a cidadania ambiental



   Melhor aproveitamento 
   dos resíduos recolhidos

   Diminuição do lixo

   Mudança de paradigma e
   comportamento na infância

   Redução do uso de itens
   de plástico de uso único

   Menos desperdício

   Influenciar indústrias e
   mudar práticas

FISCALIZAÇÃO E 
REGULAMENTAÇÃO

EDUCAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO

FORMAÇÃO PLATAFORMA
DIGITAL

AÇÕES DE 
LIMPEZA

DESTINO 
DO LIXO 

   Elaboração de novas leis
   e/ou revisão da legislação
   existente

   Fiscalização mais efetiva

   Responsabilização do
   governo, da indústria e 
   do cidadão

   Incentivos económicos

   Aumentar número de
   horas de educação para 
   a cidadania nas escolas

   Redução do consumo

   Valorização da
   reutilização do plástico

   Divulgação de boas
   práticas

   Promoção de iniciativas
   locais para a redução de
   uso de plásticos de uso
   único

   Acesso gratuito a
   informação técnica e
   científica

   Redução do consumo 

   Redução da produção de
   lixo/resíduos

   Poluidor-pagador

   Criação de uma plataforma
   digital de cooperação
   nacional

   Disponibilização de uma
   agenda/calendário geral

   Partilha e divulgação de
   informação

   Base de dados

   Associar pessoas mediáticas:
   “Padrinhos/Embaixadores”

   Dinamizar competições

   Dinamizar grandes ações 
   de limpeza

   Envolver outras tipologias
   de associações

   Limpezas de praia
   permanentes

   Reutilização

   Encaminhamento

   Reciclagem

   Maior envolvimento
   populacional e emocional

   Remoção de grandes
   quantidades de lixo num
   curto período de tempo

   Consciencialização das
   pessoas diversificadas 

   Cooperação

   Motivação/inspiração

   Rede de apoio

   Centralização de dados

   Capacitação
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Qual a sua “Memória COOL”? O que leva deste encontro? 
Já no final do encontro, foi pedido aos participantes que deixassem um testemunho/mensagem sobre o dia, pedindo que registassem a sua “Memória COOL”.

# Estamos juntos

Boas partilhas! 
Boa gente! 

Gente COOL!

Fazer parte 

deste grupo de 

organizações.

Esperar 
que algo mude 
depois de hoje.

Vontade de 

juntar todas as 

organizações para 

uma mega ação.

Grande momento 

de partilha e

 inspiração.
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MEMÓRIA COOL

Partilha 

e entreajuda.
Todos juntos 

somos 1!

Muitas ideias 
para o futuro.

Motivação gera 
mudança!

Força para 
nunca desistir. Um dia 

inesquecível! 






