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Como complemento à atividade âmbito da supervisão e regulação, a CMVM

procura integrar na sua gestão e atuação princípios ambientais, sociais e de bom

governo. O presente projeto surgiu assim, com o contributo financeiro das

inscrições da conferência anual da CMVM de 2019 e com o macro-objetivo de

contribuir para a sustentabilidade ambiental nos oceanos, integrando a recolha de

resíduos na costa sul da península Ibérica.

Os objetivos específicos traçados aquando da assinatura do protocolo de

colaboração foram (a) monitorizar a propagação do lixo marinho nesta região,

com especial enfoque no microplástico (composto por partículas com dimensão

inferior a 5 mm), (b) contribuir para a conservação através de ações de limpeza

offshore, (c) gerar comunicação que contribua para sensibilizar a população em

geral sobre a ameaça que o microplástico representa para a sobrevivência do

ecossistema marinho e, portanto, da espécie humana.

ÁREA
ATUAÇÃO

OBJETIVO ATIVIDADES PLANEADAS

a. 
CONSERVAÇÃO 

Contribuir para a conservação 

através de ações de limpeza

LIMPEZA COSTEIRA

LIMPEZA OFFSHORE

b. 
INVESTIGAÇÃO

Monitorizar a propagação do lixo 

marinho na região, com enfoque no 

microplástico

AMOSTRAGEM COSTA SUL

IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO 
MICROPLÁSTICO

c. 
SENSIBILIZAÇÃO 

Gerar comunicação que contribua 

para sensibilizar a população em 

geral sobre a ameaça que o 

microplásico representa

DIVULGAÇÃO ATIVIDADES E 
RESULTADOS EM ESCOLAS
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As atividades propostas foram integralmente realizadas. Não obstante, a execução

sofreu um atraso temporal motivado pela crise sanitária atual. Desta forma, as

atividades realizadas ao abrigo do protocolo entre a AECO e a CMVM foram

completadas em Novembro de 2020. Se contabilizarmos todas das ações

acordadas, pode concluir-se que a execução ocorreu entre Fevereiro e Novembro

de 2020, perfazendo um total de 10 meses.
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2020

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ASSINATURA PROTOCOLO

SESSÃO FORMAÇÃO -UALG
10/02

RECOLHA MACROPLÁSTICOS 
20/09 31/10 07/11

SESSÕES AMOSTRAGEM - UALG
04/07
11/07  

014/11

SESSÕES PÚBLICAS COMUNICAÇÃO
4/11

05/11

APRESENTAÇÃO FINAL 
15/12

TABELA 2 - CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES
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a.1 Limpeza Costeira

Durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro, ou seja, após o período de

quarentena obrigatória e a época balnear, foram realizadas três ações de limpeza

costeira. Estas ações foram integralmente realizadas em zonas remotas, ou seja,

apenas acessíveis com embarcação ou deslocações pedonais em areal superiores

a trinta minutos.

Participaram nestas ações um total de 44 voluntários, pertencendo na sua maioria

à Associação para Proteção da Rapariga e da Família (AIPAR).

Os resíduos recolhidos não foram objetivamente quantificados dada a localização

remota das recolhas e a inexistência de balanças ou outros instrumentos de

medidas nos locais de recolha ou depósito. Apesar desta dificuldade logística,

podemos referir que a larga maioria dos resíduos recolhidos diziam respeito a

embalagens de produtos de grande consumo. Após a recolha, os resíduos foram

na sua totalidade alvo de triagem manual e devidamente encaminhados para o

respetivo sistema de tratamento / valorização.
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a.2 Limpeza Offshore

Nas ações de limpeza offshore o grupo de voluntários foi mais diverso sendo

integrados também jovens pertencentes à comunidade piscatória da ilha da

Culatra. Ao todo participaram um total de 26 voluntários. O volume de resíduos

recolhidos foi substancialmente inferior já que o processo de recolha de materiais

flutuantes é moroso e tecnicamente complexo. Numa primeira fase é necessário

avistar os objetos a flutuar e apenas após a aproximação, o que por vezes implica

grandes deslocações, se pode confirmar ou não se é um resíduo que requer

recolha. Com efeito, não foram recolhidos resíduos de materiais biodegradáveis

como a madeira. Apesar dos objetos destes materiais poderem, ainda assim,

representar algum perigo para a vida animal, se forem por exemplo ingeridos por

algum animal, tomámos esta opção para maximizar as possibilidades de recolha

de macroplástico, o principal foco da nossa ação.

Para além das comuns embalagens a flutuar (água, detergentes e cuvetes de

peixe), foi ainda recolhida uma cadeira de plástico que certamente pertencia a um

estabelecimento de apoio de praia.
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b.1 Amostragem microplástico costa Sul

Antes da sessão de amostragem propriamente dita, foi realizada uma ação de

formação para que instruir os voluntários acerca objetivos da sessão de recolha e

dos procedimentos a adoptar durante o processo.

Apesar de ter sido inicialmente idealizado que a sessão de amostragem fosse

realizada em simultâneo com uma ação de recolha de macroplástico offshore, as

atividades foram realizadas de forma separada. Efetivamente do ponto de vista

logístico a realização de arrastos no mar, exige equipamentos e procedimentos

específicos que não se coadunam com a tipologia de navegação feita para recolha

de resíduos a flutuar. Para exemplificar, do ponto de vista técnico o arrasto deste

tipo de redes requer seguir uma rota, enquanto que para recolher uma simples

garrafa de água a flutuar é necessário mudar de rumo inúmeras vezes para a

conseguir alcançar.

Deverá notar-se que sessões, a par da representante da UAlg, participaram

exclusivamente voluntárias (beneficiárias e funcionárias) da AIPAR, que por

coabitarem na referida associação, não utilizaram máscara de proteção

respiratória na sessão de formação em sala.
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b.2 Identificação e quantificação de microplásticos

As restrições de circulação e proximidade física entre indivíduos impuseram

naturalmente a necessidade de replanear a execução das atividades. Por forma a

colmatar a dificuldade logística de deslocar e introduzir no laboratório da UAlg as

voluntárias, sem as privar de analisar o resultado dos arrastos realizados,

optámos por integrar o equipamento necessário para análise das amostras na

saída de campo. Assim sendo, após cada arrasto as amostras foram conservadas

e no final da saída de mar, cada amostra foi analisada individualmente no

microscópio.

Foi efetivamente possível distinguir microplástico nas amostras e verificar que

dadas as dimensões dos sedimentos encontrados estes estarão já muito

possivelmente a entrar na cadeia alimentar. Do ponto de vista quantitativo os

dados recolhidos vão ser integrados para monitorização da evolução da situação

e portanto, complementados com o resultado de outros momentos de avaliação.
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c. Divulgação de atividades e resultados em escolas

Durante o mês de Novembro foram realizadas 2 sessões de sensibilização em

escolas da região, mais precisamente nas escolas Tomás Cabreira e Pinheiro e

Rosa. Derivado de um imprevisto de última hora (suspeita de COVID nas

instalações da AIPAR) as voluntárias que estavam preparadas para dar o seu

testemunho pessoal não puderam participar.

Ao todo assistiram às duas ações de sensibilização 54 jovens em idade escolar,

nomeadamente do ensino secundário.

Cada sessão teve a duração aproximada de 45 minutos.
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As ações realizadas tiveram impacto na conservação através da remoção direta de

resíduos de circulação do ambiente, da sensibilização tanto dos jovens voluntários

que participam nas atividades como daqueles que assistiram às sessões de

apresentação nas suas escolas, na angariação de novos dados para complementar

os trabalhos de investigação em curso sobre microplástico nos oceanos, mas

também na comunidade de forma geral, através de notícias publicadas na

comunicação social. Mais do que promover os intervenientes e promotores, a

publicitação deste tipo de inciativas funciona como uma forma de sensibilização

que potencia não só a ação individual mas que pode também ser o catalizador de

novas ações coletivas. Com efeito, neste caso em particular as notícias publicadas

despoletaram o contacto com outras entidades para discussão da possibilidade

de realização de outros projetos.

https://www.sulinformacao.pt/2020/07/jovens-em-

risco-investigam-microplastico-na-costa-algarvia/

https://barlavento.sapo.pt/ambiente/jovens-em-

risco-investigam-mar-de-microplastico-algarvio



____________________________________________
Ricardo Barradas

Presidente
Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos
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Acresce que dado o mérito do projeto e a relevância dos potenciais outputs da

extensão do processo de monitorização, decidiu-se internamente prolongar o

mesmo. O projeto Um Mar de Microplástico, vai beneficiar de uma segunda edição

com o objetivo de ampliar a intervenção sobre a temática dos microplásticos.

Pretende-se, portanto, numa segunda fase realizar exclusivamente ações de

amostragem e sensibilização, recorrendo eventualmente a outros públicos como

voluntários (ex. comunidade sénior).

Esta possibilidade encontra-se naturalmente sob escrutínio dadas as vicissitudes

do contexto pandémico atual e ainda dependente da angariação de apoio

financeiro. Com efeito, em consequência do impacto negativo que a pressão

resultante do isolamento social tem causado na faixa etária mais sénior, estamos

internamente a avaliar a possibilidade de trabalhar com grupos de voluntários

acima dos 60 anos. O objetivo é aliar a nossa atividade ao nível da conservação

com um nível de intervenção mais social, por forma a podermos contribuir

também para colmatar novos desafios societais como o decréscimo da saúde

mental.

Concluímos que presente projeto, ainda que limitado pela sua curta duração e

pelos naturais constrangimentos causados pelo surto da COVID-19, foi bem

sucedido, tendo alcançado com sucesso os seus objetivos e aberto portas para

novos desafios.

Agradecemos toda a colaboração e apoio da CMVM e colocamo-nos à disposição

para realizar novas parcerias e projetos.


