
 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Secretaria Regional do Mar e das Pescas 
Direção Regional dos Assuntos do Mar 

 

1 
                                                  

 

 

Ficha de registo de Resíduos Recolhidos 
Limpeza da Orla Costeira/Praias e Zonas Balneares  

 

Local:____________________________________ 
 

Responsável pela recolha:_________________________ 
 

Ilha:_____________________________________ 
 

Nº de telef.:__________________________________ 
 

 
Ponto inicial1:______________ 
 
Ponto final1: ______________ 
 
1Descrição ou coordenadas GPS 

 

e-mail:___________________________________ 
 

Data da limpeza (d/m/a):___/___/___ Equipa (nº de participantes):______________________ 
 

Hora de início _____      Hora de fim _____ 
 

Organização:___________________________________ 
 

Proporção aproximada do local limpo2: 

□ 0-25%                         □ 25-50%                          □ 50-75%                                   □ 75-100%   
2Considere apenas a área que limpou. 

Informação sobre os resíduos recolhidos 
 

Quanto ao lixo recolhido, indique a presença (com X): 

 
 Peso total dos resíduos recolhidos (kg) 

Plástico  

Vidro  

Metal  

Indiferenciado  

 
3Exemplo: sacos de plásticos com logotipos de comércio local. 

 Presente 

Material de pesca  

Pneus  

Pilhas/baterias  

Sacas de ração  

Itens de origem local3  

Informação Adicional 

Tipo de substrato:          □ Rochoso         □Blocos              □ Calhau                  □Areia 

Há serviços nas imediações (<200 m)?  □ Cafés         □Mercearias     □ Zonas de lazer        □ Outros:___________ 

 

Existem ribeiras nas imediações?             Sim □              Não □  

 

ANIMAIS / ÁGUAS-VIVAS - LIXO MARINHO 
 

Encontrou animais emaranhados no lixo (exceto águas vivas)? 

     Não □ 

     Sim:     Vivos4  □  Nº:____  /  Mortos □ Nº:____  

Registo fotográfico:     Sim□  Não □  
No caso de não ter fotos, refira então a espécie (se souber), o tipo de lixo e a forma de aprisionamento: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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4Alertar as autoridades no caso de serem tartarugas, aves e cetáceos. (contacto RACA: 912 233 518) 
 

Ocorrência de águas vivas/caravelas/medusas/alforrecas 

     Não □ 

     Sim:    Espécie(s)/Tipo:                     □ Caravela-portuguesa /        □ Água-viva / □ Outras espécies:___________ 

Distribuição:                     □ Ao longo de toda a zona/      □ Concentrada numa zona 

 
Abundância na zona de acumulação5: 

                    □ Poucas (<1 ind./10 m2)          /  □ Várias / (>1 ind./10 m2) 

                                                   □ Bastantes (1 a 10 ind./1 m2) /  □ Muitas (> a 10 ind./1 m2) 

Registo fotográfico:        □ Sim  □Não  

 
5Considere: um quadrado de 1 passo grande por 1 passo grande para fazer 1 m2; 5 passos grandes (ao longo da praia) x 2 passos grandes (perpendiculares à linha 
de água) para fazer 10 m2. 

 

 
 

Observações complementares (exemplo: condições atmosféricas, marés etc...): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Após a limpeza, proceda à introdução de dados na ficha que se encontra no portal 

www.lixomarinho.azores.gov.pt, ou remeta para lixomarinho@azores.gov.pt.  

 

http://www.lixomarinho.azores.gov.pt/
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Guião para a Organização de Campanhas de Limpeza 
Orla Costeira/Praias e Zonas Balneares  

 

 

I - Antes da limpeza 

1 - Definir local, data e hora com 15 dias a 1 mês de antecedência. 

 A escolha do local deve ser baseada na: 
- Real necessidade de limpeza do local escolhido; 
- Proximidade de aglomerações urbanas ou cidades; 
- Facilidade de acesso dos voluntários e condições de segurança para os mesmos. 
 

 O local deve ser visitado e, se possível, fotografado nesta fase. 
 

 A escolha da data deve ter em conta que a altura ideal para estas ações é o início da Primavera ou fim do 
Verão, altura em que há menos gente nas praias, o tempo está geralmente mais estável do que no Inverno e 
há maior quantidade de lixo, devido ao aporte do mar de Inverno e dos utilizadores destas zonas no verão. 
 

 A hora deve ter em conta a maré, sendo o ideal marcar a hora para a maré vazia, altura em que a área 

disponível para a limpeza é maior. 

 

2 - Convidar os parceiros via e-mail ou convocando uma reunião, verificar se todos concordam com o local, data e 
hora e de que maneira podem contribuir para o sucesso da ação. 

Na lista de parceiros devem constar: 

 Departamentos governamentais: 
       - Universidade 

              - Parque Natural de Ilha 
- DRAM 
 

 Departamentos municipais: 
- Câmara Municipal (contentores de triagem, recolha e apoio logístico) 
- Junta de Freguesia (recolha e apoio logístico) 
 

 Associações locais ligadas ao Ambiente 
 

 Empresas locais ligadas ao Ambiente 
 

 Escolas e Clubes do Ambiente 

 

3 - Depois de definidos todos os pontos anteriores devem notificar-se os Bombeiros e a PSP para que estejam a par 
da ação e, no caso de um local de difícil acesso por terra, a Capitania do Porto, que poderá prestar apoio a partir do 
mar. 
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4 - Fazer a divulgação e abrir inscrições. 

 Depois de definidos todos os parceiros, deve criar-se um cartaz (podem usar-se as fotos tiradas no local 
aquando da escolha), que deverá ser bilingue (PT e EN) para a divulgação da limpeza (mailing lists, redes 
sociais, comunicação social e afixação de cartazes impressos). 
 

 No cartaz é importante colocar: 
              - Data, hora e local; 
              - Contacto para Inscrição e mais informações sobre a campanha (email e telefone); 
              - Organização e Logotipos dos parceiros. 
 

 Deverá ser criada uma lista de inscritos, com nome e contacto. As inscrições são importantes para que se saiba 
o número de participantes com alguma antecedência e para que se tenha os contactos caso haja alguma 
alteração (nomeadamente condições atmosféricas adversas), bem como para a divulgação de iniciativas 
futuras. 

 
 Havendo tempo e interesse, inscrever a limpeza no “CleanUpTheWorld”, através do registo no site 

(http://www.cleanuptheworld.org/). Assim poderá assegurar-se o Certificado de Participação para os 
Voluntários. 

 
5 – Preparar o material necessário. 
 

 Lista de Material: 
              - Luvas; 
              - Sacos (podem ser sacos de ração usados); 
              - Balança (emprestada pelo Parque Natural de Ilha); 
              - Ficha de registo Resíduos Recolhidos impressa (pode fazer download em www.lixomarinho.azores.gov.pt); 

              - GPS (ou telemóvel que permita registar coordenadas geográficas); 
              - Máquina fotográfica; 
              - Canivete; 
              - Kit 1ºs socorros. 
 
II - No dia da limpeza 

1 - Chegar ao local atempadamente. 

2 - Delimitar a área (com marcas colocadas no dia ou com marcas naturais - fim da zona, pedra específica, por ex.), 

registando as coordenadas geográficas Ficha de registo de Resíduos Recolhidos. 

3 - Definir quem da organização fica responsável pelo preenchimento da Ficha de registo de Resíduos Recolhidos. 

Esta será a pessoa responsável pelo registo das pesagens. 

4 - Reunir os voluntários para o briefing. 

 

 

http://www.cleanuptheworld.org/
http://www.lixomarinho.azores.gov.pt/
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Assuntos a abordar no Briefing: 

 Falar um pouco na ação, principalmente se não for a 1ª no local, agradecer a presença e o apoio dos parceiros. 
 

 Caso a limpeza esteja inserida em alguma ação específica, como o “Açores Entre Mares” ou 
“CleanUpTheWorld”, fazer referência. 
 

 Todos contribuímos para o problema, direta ou indiretamente. 
 

 Objetivo não é apenas a limpeza em si, mas também a sensibilização das pessoas para o problema. 
 

 Mostrar a delimitação do espaço e falar no tempo da limpeza e na Ficha de Registo de Resíduos Recolhidos.  
 

 Respeitar o limite e o tempo permite a fidedignidade dos dados recolhidos (importantes para a monitorização 
continuada no tempo - o que permite dados para auxiliar estudos científicos, por forma a dar a melhor 
resposta a solicitações por parte dos decisores políticos). 
 

 Mostrar em que se zona se coloca cada tipo de lixo, definir responsáveis pelas pesagens e em que zona estas 
vão ser feitas. 
 

 

5 - Tirar foto de grupo e iniciar a ação. 

6 - Após a limpeza 

 Se possível, reunir de novo os participantes, oferecer café e chá (se tal tiver sido definido pela organização), 
agradecer e fornecer um certificado ou um autocolante. 
 

 Deixar a zona arrumada e verificar se o lixo recolhido e separado é corretamente encaminhado para a 
reciclagem. 
 

 Proceda à introdução de dados na ficha que se encontra no portal www.lixomarinho.azores.gov.pt, ou remeta 
para lixomarinho@azores.gov.pt.  

 

 

BOAS LIMPEZAS 

 

 

 

 

http://www.lixomarinho.azores.gov.pt/
mailto:lixomarinho@azores.gov.pt

