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OSPAR- Projeto de
monitorização do lixo marinho

A Convenção OSPAR, constitui um mecanismo de cooperação, através do qual a União Europeia e 15 Estados
(Bélgica; Dinamarca; Finlândia; França; Alemanha; Islândia; Irlanda; Luxemburgo; Países Baixos; Noruega; Portugal;
Espanha; Suécia; Suíça e Reino Unido), têm cooperado para proteger o ambiente marinho e a biodiversidade do
Atlântico NE, e consequentemente contribuir para o objetivo da Diretiva-Quadro “Estratégia Marinha” de, até 2020,
ser atingido um bom estado ambiental nas águas marinhas.
Ora todo o conjunto de novas atividades desenvolvidas no meio marinho, tem introduzido impactes ao nível do
ruído, resíduos e espécies exóticas, mas cujas repercussões só muito recentemente começam a ser compreendidas.
É com base nestes pressupostos que surge agora no nosso País o projeto de monitorização do lixo marinho, o
qual na Região Centro conduziu à seleção do Município de Ílhavo (com as duas Praias - Barra e Costa Nova) para a
sua implementação.
Aquela monitorização consta na identificação e contagem dos vários tipos de resíduos encontrados num troço
de Praia de 100 metros e num troço de 1000 metros, seguido do respetivo registo no formulário para o efeito
estabelecido e uniformizado ao nível Europeu. Esta tarefa será repetida 4 vezes ao ano (primavera, verão, outono e
inverno), sendo que a primeira monitorização terá já lugar nos primeiros meses de 2013 (correspondente à campanha
de inverno) e cruzada com a dinamização, no nosso Município, do projeto «coastwatch europe».

Projeto “coastwatch europe”
Enquanto projeto de educação ambiental para a sustentabilidade, o «coastwatch
europe» visa sensibilizar os participantes para a necessidade de se conhecerem todas
as faixas litorais e ribeirinhas, procurando, simultaneamente, sensibilizar para o declínio
generalizado dos ecossistemas e para a degradação do litoral, tarefa que no Município
de Ílhavo envolverá cerca de 200 alunos dos Estabelecimentos de Ensino do Município
de Ílhavo, os quais vão concentrar atenções nos cerca de 50km de faixa litoral abrangidos
pela nossa área geográfica: frente Ria e frente Mar!
Todo o trabalho a desenvolver será dividido em 3 fases distintas:
- Caracterização ambiental da linha de costa, com o preenchimento de um questionário
por cada troço de 500 metros e divididos por blocos de 5 km;
- Elaboração de propostas de divulgação do trabalho efetuado;
- Realização do 9.º Seminário Local «As Escolas e o coastwatch».
Contribuir para a mudança de comportamentos das populações e para a melhoria
qualitativa do exercício da cidadania, formando “adultos” mais preocupados e conscientes,
são objetivos prioritários deste tão importante projeto de caráter europeu.

NOTA AMBIENTAL SABIA QUE ...
Uma lata pode demorar mais de 100 anos para desaparecer se abandonada no
areal ou mesmo se colocada num contentor do lixo normal e daqui depositada
no Aterro?!? O melhor mesmo é colocá-la no ecoponto amarelo para que de
velha vire nova!
Consigo a Reduzir e a Separar, e connosco a Reciclar, o Ambiente fica a ganhar!
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