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1. ANTECEDENTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA

Convenção	OSPAR	- Convenção	para	a	Proteção	do	Meio	Marinho	do	
Atlântico	Nordeste	

Ratificada	por	Portugal	através	do	D	L	nº	59/97	de	31	de	Outubro	

As Partes Contratantes deverão tomar todas as medidas possíveis para prevenir e

eliminar a poluição e tomará as medidas necessárias para proteger a zona marítima

contra os efeitos adversos das atividades humanas, de modo a salvaguardar a saúde

humana e para a preservação ecossistemas marinhos e, quando possível, recuperar as

zonas marinhas que foram prejudicados
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1. ANTECEDENTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA

Em 1999 a OSPAR decidiu arrancar com um Projeto Piloto de Monitorização do Lixo

Marinho após ter sido constatado que a aplicação do Anexo V (proibição da imersão

de resíduos e lixo dos navios, em vigor desde 31/12/1988) da Convenção MARPOL -

Prevenção da Poluição por Navios – adotada em 1973 - principal convenção

internacional que abrange prevenção da poluição do meio ambiente marinho por

navios de causas operacionais ou acidentais

Resultados da aplicação das disposições do Anexo V no Mar Báltico e Mar do Norte

após 10 anos, não revelou progressos assinaláveis.
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PORTUGAL participou no Projeto Piloto de Monitorização do

Lixo Marinho da Convenção OSPAR conjuntamente com a

Suécia, Bélgica, Espanha, Dinamarca, UK, Holanda, Alemanha e

as ONGs KIMO e Seas at Risk.

Tendo efetuado monitorização de 2002 a 2006 nas praias:
• Cabedelo (Viana do Castelo)
• Barra (região de Aveiro);
• Ilha de Faro, Batata (região Algarve);
• Duquesa e Carcavelos (Cascais).

1. ANTECEDENTES E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
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Diretiva	Quadro	da	Estratégia	Marinha	
(DQEM)	

DL nº 108/2010 de 13 de Outubro – 1ª
alteração DL nº 201/2012, de 27 de agosto
Estabelece o regime jurídico das medidas
necessárias para garantir o BOM ESTADO
AMBIENTAL do meio marinho até 2020,
transpondo para a ordem jurídica interna a
Diretiva n.º 2008/56/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de Junho

1. ANTECEDENTES e INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
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Diretiva	Quadro	da	Estratégia	Marinha	(DQEM)	

Descritor	10:	As	propriedades	e	quantidade	de	lixo	
marinho	não	prejudicam	o	ambiente	costeiro	e	marinho

A distribuição de resíduos é muito variável, pelo que deve
ser considerada nos programas de controlo. É necessário
determinar:
• a atividade a que estão associados e, sempre que

possível, a sua origem;
• desenvolver indicadores, respeitantes aos impactos

biológicos e às micropartículas;
• avaliar com maior precisão a sua potencial toxicidade.

1. ANTECEDENTES e INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
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Descritor	10
10.1.	Características	do	lixo	presente	no	meio	marinho	e	costeiro

• Tendências relativas à quantidade de lixo arrastado para as praias e/ou
depositado no litoral, incluindo a análise da sua composição, distribuição
espacial e, sempre que possível, origem

• Tendências relativas à quantidade de lixo na coluna de água (incluindo o
que flutua à superfície) e depositado nos fundos marinhos, incluindo a
análise da sua composição, distribuição espacial e, sempre que possível,
origem

• Tendências relativas à quantidade, distribuição e, sempre que possível,
composição das micropartículas (em especial, micro plásticos)

1. ANTECEDENTES e INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
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Descritor	10

10.2.	Impactos	do	lixo	na	vida	marinha

• Tendências em termos de quantidade e composição do
lixo ingerido por animais marinhos (por exemplo,
através de análises do conteúdo estomacal)

1. ANTECEDENTES e INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
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2. DEFINIÇÃO

“Lixo marinho é qualquer material sólido descartado persistente,
manufaturado ou processado, eliminado, abandonado ou perdido
no ambiente marinho e costeiro".
(UNEP Regional Seas Program (2005): Marine Litter – An analytical
overview)

É constituído por materiais fabricados ou usados pelo Homem que
entram no mar acidental ou deliberadamente, incluindo os materiais
que são transportados pelos rios, sistemas de drenagem, ETARs ou
vento para mares e oceanos (Galgani et al. 2010).



11

3. OBJETIVOS

Ø A recolha de dados sobre lixo marinho em praias
fornece informação sobre as quantidades,
tendências e fontes de lixo marinho.

Ø Esta informação pode ser utilizada para tomar
medidas eficazes de mitigação e para testar a
eficácia da legislação existente.

Ø O objetivo final é que a entrada de lixo marinho no
ambiente seja minimizada.

Contribuir	para	a	resposta	à	Convenção	OSPAR	e	ao	Descritor	10	da	DQEM
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4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

Região Praias Concelho

Norte
Cabedelo Viana	do	Castelo

Estela/Barranha Póvoa	do	Varzim

Centro
Barra Ílhavo

Osso	da	Baleia Pombal

Tejo
Amoeiras Torres Vedras

Fonte	da	Telha Almada

Alentejo Monte	Velho
Santiago	do	

Cacém

Algarve
Batata Lagos

Ilha	de	Faro	- Mar Faro

• APA/ARHs
Norte/Centro/Tejo	e	Oeste,	
Alentejo	e	Algarve;

• Câmaras	Municipais	
Ílhavo,	Lagos,	Pombal,	Póvoa	
do	Varzim	e	Torres	Vedras;

• Associação	Bandeira	Azul	(ABAE);
• Centro	Náutica	da	Praia	de	Faro.

ONDE?Onde? Quem?
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4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

Unidades	de	Amostragem

Secção fixa de praia cobrindo
toda área entre a borda da
água e o fundo da praia.

100 m: para identificação de
todas os itens de lixo marinho;

1 Km: para identificar objetos
em geral >50 cm.
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• Plásticos (embalagens, utensílios, cordas, redes, armadilhas, etc.);
• Borracha (Pneus, balões, etc.);
• Papel/Cartão (embalagens tetrapack, beatas, revistas, etc.);
• Metal (latas, tampas, folha metálica e arame, utensílios, etc.);
• Vidro (garrafas, etc.);
• Barro & Cerâmica (Materiais de construção, etc.)
• Vestuário (Roupa, tecidos, etc.);
• Artigos sanitários (Cotonetes, fraldas, toalhetes, pensos, etc.);
• Artigos Médicos (Recipientes, seringas, ligaduras, etc.);
• Fezes

Materiais	a	identificar
4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
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CALENDÁRIO4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

Períodos
• Inverno: meados de Dezembro -

meados de Janeiro
• Primavera: Abril
• Verão: meados de Junho – meados de

Julho
• Outono: meados de Setembro –

meados de Outubro

Frequência
• 4 vezes por ano
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5. Resultados

Nº	Médio	de	itens	de	lixo	marinho	
2002	– 2015	- área	de	100m
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Variação	de	itens	de	Lixo	Marinho	2002	- 20155. Resultados

Plásticos	– 70%;	Madeira – 13%;	Vestuário– 12%;	

Borracha – 3%;	Metal – 2%

Área	1000	m
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Plásticos	– 75%;	Papel/Cartão	– 16%;	Artigos	Sanitários	– 5%;	

Madeira	– 3%;	Metal	– 2%

Área	100	m
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5. Resultados

Total	de	itens	por	praia	2015
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TOP	10	de	lixo	marinho	2015	– Área	100	m
5. Resultados

7	itens	de	
PlásticoBeatas	de	cigarros 2651

Outras	peças	de	plástico	ou	poliestireno	 2227
Bocados	de	plástico/poliestireno	0	- 2,5	cm 1560
Corda	e	cordel	(diâmetro	<	1	cm) 1540
Bocados	de	plástico/poliestireno	2,5	- 50	cm 1521
Cápsulas/argolas	de	plástico	das	tampas 954
Cotonetes 830
Sacos	de	batatas	fritas/guloseimas	e	paus	de	
chupa-chupa 564
Outros	artigos	de	papel	 436
Sacos	de	plástico	pequenos,	p.ex.,	sacos	para	
congelados 426
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TOP	10	de	lixo	marinho	2015	– Área	1000	m
5. Resultados

6	itens	de	
Plástico

Corda	e	cordel	- Plástico	(diâmetro	<	1	cm) 149
Cordas	- Plástico	(diâmetro	>	1	cm) 68
Outras	madeiras	>	50	cm	 67
Outras	peças	de	plástico	ou	poliestireno	 53
Cordas	e	peças	de	rede	(plástico) 35
“Jerry	cans”	(recipientes	de	plástico	com	pega) 19
Caixas	de	pesca	(plástico) 17
Roupa	e	calçado 14
Outras	peças	de	têxteis 13
Pneus 10
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FRAGMENTOS	DE	ESFEROVITE	|	2015
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FONTES	DE	LIXO	MARINHO
Origem Indicadores

Pesca,	incluindo	aquacultura

Jerry cans, caixas de pesca, linha de pesca, chumbadas, luvas de borracha, boias,

cabos/redes <50 cm e >50 cm, emaranhado de redes/cordas, armadilhas para

caranguejos/lagostas, alcatruzes para polvos, redes para ostras e sacos para

mexilhão, tabuleiros redondos para ostras (de cultura), bandas de plástico para

cultura de mexilhão

Resíduos	da	cozinha	proveniente	da	navegação,	da	

pesca	e	de	atividades	“offshore” (Resíduos	não-

Operacionais)

Caixas de papelão/tetrapaks, latas de aerossol, de comida, luvas de utilização

doméstica, grades de plástico, garrafas e contentores (limpeza)

Saneamento
Preservativos, cotonetes, toalhetes de limpeza/fraldas/pensos, tampões e

aplicadores de tampões

Navegação,	incluindo	atividades	“offshore” (resíduos	
operacionais)

Capacetes de proteção, tiras/bandas para empacotamento, embalagens industriais,

paletes de madeira, bidões de óleo, lâmpadas redondas e tubulares, cartuchos de

silicone

Turismo	e	atividades	de	recreio
Embalagens múltiplas 4/6, sacos de plástico de compras, garrafas e contentores de

plástico e de metal de bebidas, garrafas e contentores de plástico de comida,

garrafas de vidro, sacos de batatas fritas/guloseimas e paus de chupa-chupa
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FONTES	IDENTIFICADAS	EM	2015
Área 100 m
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5. Resultados



OBRIGADO	PELA	ATENÇÃO!


