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MONITORIZAÇÃO REGULAR DE LIXO MARINHO EM PRAIAS DA RAM 

 

A Monitorização Regular de Lixo Marinho em Praias da Região Autónoma da Madeira iniciou-se em 

setembro de 2020 com 5 praias, 4 na Madeira e 1 no Porto Santo. 

 

Em 2021, esta monitorização estendeu-se a mais 2 praias (1 na Madeira e 1 no Porto Santo), 

perfazendo um total de 7 praias (Figura 1). Na Zona Sul da Ilha da Madeira, são três as praias 

monitorizadas nomeadamente Arsenal-Portinho; Fajã dos Padres e Galé-Calheta, e na Zona Norte são 

duas praias, Vila – São Vicente e Maiata – Porto da Cruz. Por forma a ter uma cobertura maior na 

zona Norte da ilha, foi escolhida uma nova praia para monitorização, Calhau das Achadas da Cruz, 

que fará parte da próxima campanha - Inverno 2022 (mês de janeiro). 

Na Ilha do Porto Santo são duas as praias monitorizadas, Praia do Gastão e Calhau da Serra de 

Dentro. 

 

 

 
Figura 1 - Localização das praias monitorizadas na Ilha da Madeira e na Ilha do Porto Santo 

 

 

Foram efetuadas 27 monitorizações, nas quais participaram 14 pessoas, entre estagiários, 

funcionários da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e vigilantes do Instituto das 

Florestas e Conservação da Natureza.  
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Das 7 praias monitorizadas, 3 da Madeira (Fajã dos Padres, Galé-Calheta, São Vicente) e 1 do Porto 

Santo (Praia do Gastão) apresentam já um ano completo de dados, resultado das monitorizações 

regulares efetuadas nos 4 períodos do ano definidos pela OSPAR (Inverno, Primavera, Verão, 

Outono).  

 

 

Os dados recolhidos na monitorização regular em 4 praias, nomeadamente Maiata – Porto da 

Cruz, Fajã dos Padres, Galé-Calheta e Praia do Gastão, serão reportados para o “Programa de 

Monitorização de Macrolixo na Orla Costeira/Praias (PT-MO-D10-MacroC)”, um dos seis 

programas definidos para a avaliação do Descritor 10 – Lixo Marinho no terceiro ciclo da Diretiva 

Quadro Estratégia Marinha (DQEM). 

 

O reporte destes resultados será feito anualmente à Direção Regional do Mar, que é a entidade 

regional responsável pela DQEM na Madeira, nas suas diversas vertentes, implementação, 

monitorização e reporte. 

 

A DQEM, em vigor desde 2010, e transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 108/2010, 

de 13 de outubro, na sua atual redação, insere-se no quadro de ação comunitária no domínio da 

política para o meio marinho, e determina a necessidade dos Estados Membros (EM) 

estabelecerem Estratégias Marinhas para as suas águas com vista a manter ou alcançar o seu Bom 

Estado Ambiental (BEA). 

 

Em 2020, o Grupo Técnico da DQEM para o Lixo Marinho propôs um valor-limite único para o lixo 

marinho na orla costeira/praias de 20 itens de lixo por 100m de linha de costa, com o objetivo de 

se promover um esforço de monitorização consistente e coordenado permitindo assim uma 

avaliação deste descritor, obrigando ainda os Estados Membros a tomar medidas eficazes para a 

redução do impacto do lixo marinho nas praias. 

 

Na subdivisão da Madeira, o BEA para o Descritor 10 – Lixo Marinho não foi ainda avaliado, o que 

reforça a importância da implementação e continuidade do Programa de Monitorização levado a 

cabo pela DRAAC. 
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LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS PRAIAS 

 

Praia do Arsenal – Portinho (MR_M001) 

A praia do Arsenal- Portinho localiza-se na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz. Tem uma 

extensão de 280m, sendo constituída totalmente por calhau. O acesso à praia é feito por uma vereda 

junto a um ribeiro na zona da Atalaia. É pouco frequentada pelo público em geral e não é alvo de 

limpezas camarárias. Como curiosidade, é de referir que antigamente ali existia um estaleiro da 

agência de Navegação CoryBros& Co, uma das empresas que começou por prestar serviço à 

navegação com o abastecimento de carvão.  

 

 
Fig. 2 – Foto ilustrativa do antigo estaleiro existente na Praia do Arsenal – Portinho (https://m.facebook.com/Praia-o-

Portinho-258863724299397/) 

 

Cidade mais próxima/Distância Caniço 1.8 Km 

Tipos de exploração atrás da praia - - 

Pontos de venda de comida e bebida na praia - - 

Porto mais próximo/Distância Cais do Porto Novo 1.8 Km 

Ribeira(o) mais próxima (o)/ Distância Ribeiro do Portinho 200m 

Zona de descargas de águas residuais mais 

próxima/ Distância 

Estação Elevatória do Caniço 220m 

 



 
 

 

5 
 

 
Foto 1 – Vista geral da praia e da área de monitorização (100m) 

 

  
Fotos 2 e 3 - Acesso à praia e Vista geral da área de monitorização 
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Fajã dos Padres (MR_M002) 

A Fajã dos Padres localiza-se na freguesia da Quinta Grande, concelho de Câmara de Lobos. A praia é 

constituída totalmente por calhau e tem a particularidade de ser possível fazer a ligação com a praia 

do Calhau da Lapa, em maré baixa, numa extensão de mais de 1,8 Km. O acesso é feito por teleférico, 

sendo uma zona muito procurada por turistas e locais como zona balnear. Não é alvo de limpezas 

camarárias, mas existem algumas ações de limpeza pontuais por parte das escolas do municípiona 

zona de praia balneare não na praia monitorizada. 

Cidade mais próxima/Distância Câmara de Lobos 4.6 Km 

Tipos de exploração atrás da praia: Turismo Rural; Agricultura  

Pontos de venda de comida e bebida na praia: - - 

Porto mais próximo/Distância Ribeira Brava 3.7 Km 

Ribeira(o) mais próxima (o)/ Distância Ribeira da Vera Cruz 270m 

Zona de descargas de águas residuais mais 

próxima/ Distância 

ETAR Ribeira Brava 3.8 Km 

 

 
Foto 4 – Área de monitorização (100m) 

 

 
Fotos 5 e 6 - Vista geral da área de monitorização 
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Galé - Calheta (MR_M003) 

A praia da Galé localiza-se na freguesia e concelho da Calheta, e o acesso é feito pela estrada que vai 

para o Centro de Maricultura da Calheta. Tem uma extensão de pouco mais de 500m e é constituída 

totalmente por calhau. É uma praia frequentada por pescadores e não tem uso balnear, ficando a 

apenas 450 da praia balnear de areia da Calheta. Não é alvo de limpezas camarárias. 

Cidade mais próxima/Distância Calheta 230 Km 

Tipos de exploração atrás da praia - - 

Pontos de venda de comida e bebida na praia - - 

Porto mais próximo/Distância Cais da Calheta 850m 

Ribeira(o) mais próxima (o)/ Distância Ribeira da Calheta 160m 

Zona de descargas de águas residuais mais 

próxima/ Distância 

Estação Elevatória dos 

Prazeres 

4.3Km 

 

 
Foto 7 – Área de monitorização (100m) 

 

  
Fotos 8 e 9 - Vista geral da área de monitorização 
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Vila – São Vicente (MR_005) 

A praia da Vila – São Vicente encontra-se na zona Norte da Ilha da Madeira e pertence à freguesia e 

concelho de São Vicente. Tem uma extensão de mais de 450m e o acesso é feito por degraus 

diretamente da estrada regional para a praia. Não é uma praia balnear e é pontualmente alvo de 

limpezas camarárias. É a única praia monitorizada que está localizada numa frente mar com diversas 

atividades de restauração a montante da praia, e em toda a extensão da área de monitorização. 

Tendo por objetivo avaliar a influência dos comportamentos advindos dos utilizadores da frente mar 

desta praia, utilizou-se uma metodologia específica no que se refere à recolha do lixo existente. 

Assim, ao longo dos 100m da zona de monitorização contíguos ao muro da frente mar, e numa 

largura de cerca de 3m, todos os itens recolhidos foram registados numa ficha de monitorização 

específica desta área, a qual denominou-se de Zona Extra.  

                   Para efeitos estatísticos de quantificação da abundância e composição total do lixo 

recolhidos, foram utilizados os dados das duas zonas, Zona Extra e Zona Regular (que vai até à beira 

da água). 

Cidade mais próxima/Distância São Vicente 600m 

Tipos de exploração atrás da praia Restauração; Comércio - 

Pontos de venda de comida e bebida na praia - - 

Porto mais próximo/Distância Cais do Seixal 5Km 

Ribeira(o) mais próxima (o)/ Distância Ribeira de São Vicente 175m 

Zona de descargas de águas residuais mais 

próxima/ Distância 

ETAR Adega São Vicente 160m 

 

 
Foto 10 – Área de monitorização (100m) 
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Fotos 11 e 12 - Vista geral da área de monitorização 
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Maiata - Porto da Cruz (MR_M006) 

A praia da Maiata localiza-se na zona nordeste da Ilha e pertence à freguesia do Porto da Cruz e 

concelho de Machico. Tem cerca de 230 de comprimento e o acesso é feito por degraus desde a 

estrada da Maiata até à praia. É muito frequentada por surfistas e apresenta alguma atividade 

balnear, essencialmente nos meses de Verão. É pontualmente alvo de limpezas por parte de 

voluntários. 

Cidade mais próxima/Distância Porto da Cruz 920m 

Tipos de exploração atrás da praia - - 

Pontos de venda de comida e bebida na praia - - 

Porto mais próximo/Distância Cais do Porto da Cru 970m 

Ribeira(o) mais próxima (o)/ Distância Ribeira da Maiata 60m 

Zona de descargas de águas residuais mais 

próxima/ Distância 

ETAR Porto da Cruz 230m 

 

 
Foto 13 – Área de monitorização (100m) 

 
Fotos 14 e 15 - Vista geral da área de monitorização 
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Praia do Gastão (MR_PS001) 

A Praia do Gastão está localizada na zona Este da Ilha do Porto Santo. Tem cerca de 125m de 

extensão e é maioritariamente constituída por calhau. O acesso é feito por um caminho de terra 

desde o Porto dos Frades para Este. É uma praia muito pouco frequentada e não é alvo de limpezas 

camarárias. 

Cidade mais próxima/Distância Porto Santo - Vila 4,3Km 

Tipos de exploração atrás da praia - - 

Pontos de venda de comida e bebida na praia - - 

Porto mais próximo/Distância Porto do Porto Santo 2,3Km 

Ribeira(o) mais próxima (o)/ Distância Ribeira do Calhau 900m 

Zona de descargas de águas residuais mais 

próxima/ Distância 

ETAR da Ponta 8,5Km 

 

 
Foto 16 – Área de monitorização (100m) 

 

  
Fotos 17 e 18 - Vista geral da área de monitorização 
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Calhau da Serra de Dentro (MR_PS002) 

A Praia do Calhau da Serra de Dentro localiza-se na zona Este da Ilha do Porto Santo. É uma praia 

com 180m de comprimento e o acesso é feito por um caminho de terra desde a Serra de Dentro. Não 

é uma praia frequentada e não é alvo de limpezas camarárias, mas existem algumas ações de limpeza 

pontuais por parte das escolas do município e particulares. 

Cidade mais próxima/Distância Porto Santo - Vila 4,3Km 

Tipos de exploração atrás da praia - - 

Pontos de venda de comida e bebida na praia - - 

Porto mais próximo/Distância Porto do Porto Santo 2,6Km 

Ribeira(o) mais próxima (o)/ Distância Ribeira do Calhau 900m 

Zona de descargas de águas residuais mais 

próxima/ Distância 

ETAR da Ponta 8,5Km 

 

 
Foto 19 – Área de monitorização (100m)  

 

  
Fotos 20 e 21 - Vista geral da área de monitorização 
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METODOLOGIA 

 

Na metodologia de monitorização da OSPAR, são considerados determinados critérios de seleção das 

praias e é definida, em cada praia, uma área de 100m de comprimento onde é realizada uma 

caracterização individual de cada item. Todos os itens encontrados são recolhidos e categorizados. 

 

A seleção das praias monitorizadas foi realizada de acordo com aos seguintes critérios: 

- Ser composta por areia ou cascalho e estar exposta ao mar; 

- Estar acessível durante todo o ano; 

- Ter o mínimo de 100m; 

- Não ter edificações; 

- Idealmente, não ser objeto de limpezas regulares. 

 

As praias são visitadas 4 vezes por ano, em campanhas denominadas de Inverno, Primavera, Verão, 

Outono. O período temporal destas campanhas é o seguinte: 

 

Inverno: 15 dezembro – 15 janeiro Primavera: 1 a 30 de abril 

Verão: 15 junho – 15 julho Outono: 15 setembro – 15 outubro 

 

A área amostrada em cada praia vai desde a margem da água até à parte de trás da praia, 

englobando toda a sua largura. Em cada amostragem é preenchida uma folha de campo com os itens 

definidos segundo a metodologia OSPAR num total de 150 itens (Anexo 1). Os dados retirados no 

campo são depois passados para uma ficha de registo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

(Anexo 2) e registados numa base de dados em Excel. 

 

Para cada praia monitorizada é preenchida uma ficha de caracterização a nível físico e geográfico, 

entre outras informações (Anexo 3). 
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RESULTADOS 

 

Quantidade e Composição do lixo 

Nas 27 monitorizações efetuadas, desde dezembro de 2020 a outubro de 2021, foramrecolhidos 122 

tipos diferentes de lixo marinho, num total de14 234 itens. Das 13 categorias OSPAR presentes, a que 

registou maior número de itens encontrados nas praias monitorizadas foram os PLÁSTICOS, com 76% 

do total de itens recolhidos, seguida do METAL (8%) e do PAPEL/CARTÃO (6%). 

 

Figura2 – Composição em categorias de material do lixo marinho encontrado 

 

 
Fotos 22 e 23 – Alguns dos itens recolhidos nas monitorizações 
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* Os itens mais abundantes foram: 

 Beatas e filtros de cigarros (18%) 

 Fragmentos de plástico 2,5 cm >< 50 cm (12%) 

 Fragmentos de espuma de poliestireno (esferovite) 0-2,5 cm (11%)  

 Fragmentos de espuma de poliestireno (esferovite) 2,5 ><50 cm (6%) 

 

  
Fotos 23 e 24 – Alguns dos itens recolhidos nas monitorizações 

 

De referir que, os fragmentos de plástico não identificados representam cerca de 37% do total de 

itens, valor este muito próximo ao registado na zona OSPAR que é de 44%.  

Do Top 10 dos itens mais encontrados, oito pertencem à categoria dos PLÁSTICOS (18%), estando 

ainda representadas as categorias de PAPEL/CARTÃO (3%) E METAL (3%). 

 

Tabela 1 – Top 10 dos itens mais encontrados  

Top 10 - Geral 
Abundância 

(%) 

(64) Beatas e Filtros de cigarro 18% 

(461)  Fragmentos de plástico 2,5 cm >< 50 cm 12% 

(1172) Fragmentos de espuma de poliestireno (esferovite) 0-2,5 cm 11% 

(462) Fragmentos de espuma de poliestireno (esferovite) 2,5 ><50 cm 6% 

(67) Outras peças de papel/cartão (especificar na caixa “outros”) 3% 

(89) Outras peças de metal < 50 cm (especificar na caixa de “outros”) 3% 

(1171) Fragmentos de plástico 0-2,5 cm 3% 

(482) Resíduos de construção (p. ex. canos, tubos, mangueira, etc.) 3% 

(15) Cápsulas/tampas /argolas de cápsulas incluindo pedaços (se permitirem 

identificação do objeto de origem) 

3% 

(45) Esponja de espuma (origem industrial, invólucros p. ex. garrafas, etc.) 2% 
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Na categoria de PAPEL/CARTÃO, que representa 3% do total, os itens “Outras peças de papel/cartão” 

e “Pacotes de cigarros incluindo a película exterior e folha interior” são os itens mais abundantes 

respetivamente com 59% e 14% do total de itens recolhidos nesta categoria. 

Na categoria METAL o item “Outras peças de metal < 50 cm” é o mais encontrado representando 

43% do total de itens registados nesta categoria, seguido do item “Arame, rolo de arame, arame 

farpado” com 14% do total. 

O número médio de itens recolhidos por categoria em cada campanha, mostra uma clara prevalência 

dos PLÁSTICOS, com uma média de 399 itens recolhidos por campanha, valor muito superior às 

restantes categorias. 

Categorias Média de itens por campanha 

PLÁSTICOS 399 

METAL 40 

PAPEL/CARTÃO 39 

MISTOS 13 

BARRO/CERÂMICA 9 

MADEIRA PROCESSADA 9 

Tabela 2 – Número médio de itens recolhidos por categoria em cada campanha 

 

 

 
Foto 25 – Alguns dos itens recolhidos nas monitorizações 
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Fotos 26 e 27 – Alguns dos itens recolhidos nas monitorizações 

 

 

  



 
 

 

18 
 

Plásticos de Utilização Única 

Tendo em conta a Diretiva (EU) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à redução 

do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente, analisou-se a presença dos produtos 

de Plástico de Utilização Única (PUU ou SUP) e dos itens relacionados com as atividades marítimas 

(SEA), nas 27 monitorizações efetuadas. 

Sendo os Plásticos a categoria mais representada com 76% do total de itens recolhidos, verificou-se 

que dentro desta categoria, 26% são “Plásticos de Utilização Única” e 2% são itens relacionados 

com as atividades marítimas. 

As Beatas e Filtros de cigarros são claramente o item mais encontrado (24%), com valores muito 

próximos aos registados em Portugal Continental (19%), conforme o último relatório do Programa de 

Monitorização do Lixo Marinho em Praias efetuado pela APA. 

Plásticos de Utilização Única (SUP) Total 

(64) Beatas e Filtros de cigarro 24% 

(15) Cápsulas/tampas /argolas de cápsulas incluindo pedaços (se permitirem 
identificação do objeto de origem) 4% 

(610) Embalagens: Alimentos incluindo os de “fastfood” – plástico; incluindo 
pedaços (se permitirem identificação do objeto de origem) 2% 

(420) Garrafas e Recipientes de Bebidas > 0,5 L 2% 

(211) Copo/chávena – plástico 1% 

(410) Garrafas e Recipientes de Bebidas < 0,5 L 0,4% 

(2) Sacos de asas/alças (p. ex. compras) incluindo pedaços (se permitirem 
identificação do objeto de origem) 0,4% 

(222) Palhinhas e Misturadores/agitadores incluindo embalagem e pedaços (se 
permitirem identificação do objeto de origem) 0,4% 

(99) Toalhetes de limpeza/fraldas/pensos – plástico 0,4% 

(191) Sacos de batatas fritas/guloseimas incluindo pedaços (se permitirem 
identificação do objeto de origem) 0,3% 
Tabela 3 – Top 10 dos itens considerados “Plásticos de Utilização Única” mais encontrados 

 

No que diz respeito aos itens relacionados com as atividades marítimas verifica-se que as 

“Cordas/cordéis (diâmetro < 1 cm) (indiferenciados) incluindo pedaços”, são o item mais encontrado, 

mas representando apenas 1% do total de itens registados dentro da categoria dos Plásticos. 
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Itens relacionados com Atividades Marítimas (SEA) 
Total  

(321) Cordas/cordéis (diâmetro < 1 cm) (indiferenciados) incluindo pedaços (se 

permitirem identificação do objeto de origem) 1% 

(35) Linha de pesca (pesca com anzol) 0,4% 

(331) Emaranhado de redes/cordéis (indiferenciados) 0,3% 

(31) Cordas /Cabos (diâmetro > 1 cm) incluindo pedaços (se permitirem 

identificação do objeto de origem) 0,3% 

(37) Flutuadores e Boias para redes incluindo pedaços (se permitirem 

identificação do objeto de origem) 0,2% 

(115) Redes e peças de redes < 50 cm  0,1% 

(36) Tubos luminosos (tubos com líquido) incluindo embalagem 0,1% 

(27) Armadilhas para polvos / alcatruzes /covos 0,1% 

(114) Etiquetas plásticas de uso em pesca e aquacultura 0,1% 

(26) Armadilhas para caranguejos/lagostas 0,1% 

Tabela 4 – Top 10 dos “itens relacionados com as atividades marítimas” mais encontrados 
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Indicadores de Origem (possíveis fontes de lixo marinho) 

Para a identificação das possíveis fontes de lixomarinho utilizaram-se as orientações da Convenção 

OSPAR, em que determinados indicadores resultam numa matriz de origens: Turismo e Atividades 

Recreativas; Pesca e Aquacultura; Navegação; Deposição ilegal de lixo; Artigos Sanitários e 

relacionados com efluentes; Artigos Médicos e relacionados; Agricultura e Sem fonte.  

Os resultados obtidos, para os vários indicadores de classificação das origens do lixo marinho 

mostram que para43% do lixo recolhido, nãonos é possível atribuir uma origem/fonte.  

Do restante lixo classificado verificou-se que as fontes com maior expressão são: TURISMO E 

ATIVIDADES RECREATIVAS (18%), NAVEGAÇÃO e PESCA E AQUACULTURA (ambas com 13%). 

 

Figura 4 – Possíveis fontes do lixo marinho encontrado 

 

Dentro da fonte  TURISMO E ATIVIDADES RECREATIVAS os itens mais encontrados foram 

“Cápsulas/tampas /argolas de cápsulas incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de 

origem)”, “Embalagens: Alimentos incluindo os de “fastfood” – plástico; incluindo pedaços (se 

permitirem identificação do objeto de origem)”, “Garrafas e Recipientes de Bebidas > 0,5 L” e 

“Sapatos/sandálias/chinelos, incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de origem)”.  

Na fonte NAVEGAÇÃO os itens mais abundantes foram “Garrafas e Recipientes: Limpeza”, 

“Tiras/cintas de embalamento incluindo pedaços”, “Paletes incluindo pedaços (se permitirem 

identificação do objeto de origem)” e “Lata de comida incluindo pedaços (se permitirem identificação 

do objeto de origem)”. 
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Para a fonte PESCA E AQUACULTURA  os itens “Cordas/cordéis (diâmetro < 1 cm) (indiferenciados) 

incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de origem), “Caixas de pesca – plástico 

incluindo pedaços (se permitirem identificação do objeto de origem), “Linha de pesca (pesca com 

anzol)” e “Emaranhado de redes/cordéis (indiferenciados)” 

 

 

  



 
 

 

22 
 

Análise Temporal 

A análise temporal da média de itens recolhidos desde a campanha de Outono de 2020 até Outono 

de 2021 é apresentada no gráfico seguinte. Verifica-se que, nas campanhas de Inverno e Primavera 

de 2021, a média de itens recolhidos é menor, sendo na campanha de Verão de 2021 que a média de 

itens recolhidos apresenta valores mais elevados. Em todas as campanhas efetuadas, os PLÁSTICOS 

foram a categoria mais abundante, seguidos pelo METAL e pelo PAPEL/CARTÃO.  

 

Figura 5 – Análise temporal da média de itens recolhidosdesde a campanha de Outono de 2020 à de Outono 2021 

 

A análise do número de itens recolhidos por praia em cada campanha, mostra que foi na praia da Vila 

- São Vicente onde foi recolhido o maior número de itens das categorias de PLÁSTICOS em quase 

todas as campanhas, à exceção da Primavera 2021, em que este número foi mais elevado na praia da 

Maiata - Porto da Cruz. 

CAMPANHA PRAIA PLÁSTICOS (unidades) 

Outono 2020 Vila - São Vicente 1537 

Inverno 2021 Vila - São Vicente 931 

Primavera 2021 Maiata – Porto da Cruz 898 

Verão 2021 Vila - São Vicente 1925 

Outono 2021 Vila - São Vicente 1472 

Tabela 5 - Número de itens recolhidos por praia em cada campanha 
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De salientar os números elevados da campanha de Verão e de Outono de 2021, que se devem 

sobretudo à presença de Beatas e filtros de cigarros, que representam, respetivamente, cerca de 

46% e 56% do total de itens recolhidos na categoria dos plásticos. 

 

 
Foto 28 – Alguns dos itens recolhidos nas monitorizações 

 

 

  



 
 

 

24 
 

Análise Temporal Por Praia/Itens mais abundantes 

Nas praias onde já existem dados de um ano completo de monitorizações efetuou-se a análise 

temporal de itens recolhidos por praia, e identificaram-se os itens mais abundantes em cada uma das 

praias, bem como as possíveis fontes do lixo encontrado. 

 

Fajã dos Padres (MR_M002) 

Na praia da Fajã dos Padres a categoria dos PLÁSTICOS foi a que apresentou maior número de itens 

recolhidos nas campanhas de Outono 2020, Inverno e Primavera de 2021. Na campanha de Verão de 

2021, a categoria BARRO/CERÂMICA apresentou valores mais elevados e na de Outono de 2021 o 

METAL foi a categoria mais representada. 

 

Figura 6 – Análise temporal de itens recolhidos desde a campanha de Outono de 2020 à de Outono na Praia da Fajã dos 

Padres 

 

Os itens mais encontrados na Praia da Fajã dos Padres foram “Material de construção (p. ex. azulejo, 

telha, tijolos, etc.)” com 15% do total de itens encontrados e 96% do total de itens dentro da 

categoria METAL. De seguida foram os itens “Fios elétricos, esticadores, etc.” e “Outras peças de 

metal < 50 cm” com 8% do total de itens encontrados.  

 Verificou-se que a fonte do lixo mais significativa na praia da Fajã dos Padres está relacionada 

com a deposição ilegal de lixo. 
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Galé - Calheta (MR_M003) 

Na praia da Galé - Calheta, a categoria dos PLÁSTICOS é a que apresenta maior número de itens 

recolhidos em todas as campanhas realizadas (57%). De salientar o registo de um elevado número de 

itens Plásticos no Verão de 2021e que corresponde a 66% do total de itens recolhidos nessa 

campanha.   

 

Figura 7 – Análise temporal de itens recolhidos desde a campanha de Outono de 2020 à de Outono na Praia da Galé - 

Calheta 

Os itens mais encontrados na praia da Calheta foram “Beatas e Filtros de cigarro” (10%), 

“Cápsulas/tampas /argolas de cápsulas incluindo pedaços” e “Fragmentos de espuma de poliestireno 

(esferovite) 2,5 ><50 cm”, ambos com 7% do total de itens encontrados. 

 Na praia da Galé - Calheta não é possível atribuir uma fonte de lixo. De salientar, no entanto 

que, as beatas e filtros de cigarro encontradas parecem estar relacionadas com atividade da pesca 

lúdica, uma vez que aquela é uma zona muito utilizada para esse fim. 

  
Fotos 29 e 30 – Trabalhos de monitorização na praia da Galé - Calheta 
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Vila – São Vicente (MR_M005) 

Na praia da Vila – São Vicente, à semelhança das anteriores, a categoria dos PLÁSTICOS é a mais 

representada com 78% do total de itens recolhidos em todas as campanhas efetuadas. 

 

Figura 8 – Análise temporal de itens recolhidos desde a campanha de Outono de 2020 à de Outono na Praia da Vila – São 

Vicente 

 

Os itens mais encontrados foram “Beatas e Filtros de cigarro” (31%), “Fragmentos de plástico 2,5 cm 

>< 50 cm” (12%) e “Fragmentos de espuma de poliestireno (esferovite) 0-2,5 cm” (9%). 

  Na praia da Vila – São Vicente não é possível atribuir uma fonte de lixo de acordo com a 

metodologia da Convenção OSPAR. 

 

No entanto, e como referido anteriormente, nesta praia os dados foram recolhidos separadamente 

em duas zonas distintas, a zona contígua ao muro numa largura de 3m (Zona Extra) e a zona restante 

da praia (Zona Regular). 

Assim, verificou-se que 64% do total de resíduos recolhidos nas duas zonas da praia de São Vicente 

(Zona Extra e Zona Regular), encontravam-se na zona definida como Zona Extra. 

A análise dos SUP encontrados revela ainda que, 85% destes foram recolhidos na Zona Extra, sendo 

as “Beatas e filtros de cigarro” o item predominante, seguido pelos “Sacos de batatas 

fritas/guloseimas” e pelas “Embalagens: Alimentos incluindo os de “fastfood” – plástico”. 
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Plásticos de Utilização Única (SUP) 

Total de Itens 

recolhidos nas 

duas zonas 

Total de Itens 

recolhidos na Zona 

Extra 

(64) Beatas e Filtros de cigarro 2473 2416 

(610) Embalagens: Alimentos incluindo os de “fastfood” 
– plástico; incluindo pedaços (se permitirem 
identificação do objeto de origem) 

167 63 

(420) Garrafas e Recipientes de Bebidas > 0,5 L 131 3 

(211) Copo/chávena – plástico 83 27 

(410) Garrafas e Recipientes de Bebidas < 0,5 L 29 15 

(2) Sacos de asas/alças (p. ex. compras) incluindo 
pedaços (se permitirem identificação do objeto de 
origem) 

29 7 

(222) Palhinhas e Misturadores/agitadores incluindo 
embalagem e pedaços (se permitirem identificação do 
objeto de origem) 

44 21 

(99) Toalhetes de limpeza/fraldas/pensos – plástico 15 14 

(191) Sacos de batatas fritas/guloseimas incluindo 
pedaços (se permitirem identificação do objeto de 
origem) 

73 66 

(192) Paus de chupa-chupa/gelados incluindo pedaços 
(se permitirem identificação do objeto de origem) 

19 16 

221) Pratos/Talheres/tabuleiros incluindo pedaços (se 
permitirem identificação do objeto de origem) 

3 3 

212) Copo/chávena – espuma de poliestireno 
(esferovite), incluindo pedaços (se permitirem 
identificação do objeto de origem) 

7 7 

Tabela 6 - Total de itens SUP recolhidos na praia toda e total itens recolhidos apenas na Zona Extra 

 

Analisando os itens recolhidos pertencentes à categoria PAPEL verifica-se que 93% do total de 

“Pacotes de cigarros, incluindo a película exterior e folha interior” recolhidos encontravam-se na 

Zona Extra. 

                  Na primeira monitorização efectuada na Zona Extra verificou-se a existência de muitas 

unidades de um item que não pertencia a nenhuma das categorias existentes, pelo que se decidiu 

criar uma nova categoria que foi denominada “(671) Raspadinhas, Euromilhões e semelhantes”. Nas 

seguintes monitorizações efetuadas, constatou-se que do total de “Raspadinhas, Euromilhões e 

semelhantes”, 97% foram recolhidas na Zona Extra. 

 

Os dados obtidos atestam que a fonte de lixo marinho na praia de São Vicente (essencialmente 

através dos dados resultantes da Zona Extra), está relacionada com as atividades comerciais 

(restauração, padarias, turismo, entre outros) existentes na frente mar a montante da praia, bem 

como com a má conduta ambiental dos utilizadores. 
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LIMPEZAS EM ÁREAS DE ACUMULAÇÃO 

 

 COSTA NORTE DA PONTA DE SÃO LOURENÇO 

 

Em 2020 foi iniciado um projeto piloto de limpeza de lixo marinho em áreas remotas, 

nomeadamente na Costa Norte da Ponta de São Lourenço, zona que foi identificada num estudo 

efetuado pela ARDITI ao abrigo do projeto CleanAtlantic, como zona de acumulação por se encontrar 

exposta às correntes dominantes desta zona do Atlântico. 

Assim, e através duma prestação de serviços efetuada entre dezembro de 2020 e outubro de 2021, 

foram efetuadas 24 saídas de mar, das quais 22 dirigidas à Costa Norte da Ponta de São Lourenço 

(Área 3), uma à zona Machico – Caniçal (Área 1) e uma à zona Baía d’Abra (Área 2). 

 

 
Figura 9 – Localização das áreas alvo das limpezas de lixo marinho 

 

No total foram recolhidos 19 200L de lixo, dos quais 17 400L foram resultantes de 16 limpezas feitas 

na Área 3, e os restantes 1000L e 800L resultantes de apenas uma limpeza, nas Áreas 1 e 2, 

respetivamente. 

 



 
 

 

29 
 

Área Número de limpezas Volume recolhido (aproximado) 

1 1 1000 L 

2 1 800 L 

3 16 17 400 L 

Tabela 6 –Volume de lixo marinho recolhido por área  

Todos os resíduos recolhidos nas saídas de mar, e através da colaboração da ARM, Águas e Resíduos 

da Madeira, S.A., foram transportados para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia 

Serra (ETRS), onde posteriormente foram triados por uma equipa liderada pela Direção de Serviços 

de Sustentabilidade e Ação Climática da DRAAC.  

Foram realizadas 4 saídas à ETRS para triagem de lixo, envolvendo 12 pessoas, num total de 1680 Kg 

de resíduos triados, que posteriormente seguiram para incineração. 

 

                                                                                

 
Fotos 33 a 35 – Trabalhos de triagem na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra 
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A triagem dos resíduos foi realizada em quatro categorias, PESCA, NAVEGAÇÃO, PLÁSTICO e OUTROS, 

dentro das quais existem diversas classes conforme a tabela seguinte. Para cada uma das classes foi 

contabilizado o número de unidades existente e o respetivo peso em Kg. 

Tipo Classe 

PESCA 

Redes poliamida 

Redes 

Armadilhas e covos 

Bóias aparelhos pesca 

Emaranhado de cabos, redes, fragmentos 

NAVEGAÇÃO 

Embalagens industriais pequenas 

Jerricans/bidões industriais 

Cabos amarração 

Bóias/defensas 

PLÁSTICO 

Caixas de transporte 

Sacos/filme/fragmentos 

Garrafas e embalagens alimentares 

PVC/fragmentos 

Fragmentos de esferovite 

Sapatos 

Cartuchos 

Capacetes 

OUTROS 

Metais diversos 

Têxteis 

Madeiras, vidro, papel 

Tabela 7–Tabela utilizada para a caracterização do lixo recolhido em áreas de acumulação   
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Dos 1680Kg de resíduos triados, cerca de 33% foram resíduos provenientes de artes de pesca, 24% 

outros resíduos indiferenciados, 22% resíduos plásticos não pertences às restantes categorias e 21% 

resíduos provenientes de outras atividades marítimas. 

 

Figura 10 –Composição em categorias do lixo recolhido 
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 FRENTE MAR - RIBEIRA DA MAIATA / PISCINAS DO PORTO DA CRUZ 

 

Na monitorização de Outono 2021, na praia da Maiata – Porto da Cruz,  foram registadas grandes 

quantidades de lixo (um total de 1118 itens recolhidos, em contraste com a média de 496 itens 

recolhidos nas monitorizações anteriores), tendo também sido verificado que, em toda a extensão da 

praia não monitorizada, a quantidade de lixo marinho era considerável, o que  sugeria que esta era 

também uma zona de acumulação de lixo marinho.  

Assim, a DRAAC, levou a cabo no dia 05 de novembro uma ação de limpeza e caracterização de lixo 

marinho na frente mar localizada entre a praia da Maiata e as piscinas do Porto da Cruz. A equipa de 

trabalho foi constituída por 9 elementos da DRAAC, numa interação conjunta entre os diferentes 

serviços, nomeadamente, da Direção de Serviços de Ambiente e Economia Circular, Unidade de 

Inspeção Ambiental e Ação Jurídica e Direção de Serviços de Ação Climática e Sustentabilidade.  

 

  
Fotos 31e 32 – Ação de limpeza de lixo marinho na frente-mar da Praia da Maiata 

 

Como resultado desta ação foram recolhidos, ao longo dos 750m de praia, cerca de 107 kg de 

resíduos, num total de mais de 1000 itens recolhidos, na sua maioria materiais plásticos relacionados 

com a pesca e navegação nomeadamente caixas de pesca, armadilhas, bóias, cabos, cordas e redes. 

De notar ainda a presença de outro tipo de materiais plásticos e respetivos fragmentos, tais como 

garrafas, baldes, tampas, embalagens, entre outros. 
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SENSIBILIZAÇÃO 

 

 

 ESTRATÉGIA MaRaM 

 

A DRAAC desenvolve desde 2015 um Programa de Sensibilização através da Estratégia MaRaM que 

assenta a sua ação essencialmente em duas vertentes principais:  

- Sensibilização e Educação Ambiental que visa a alteração dos comportamentos; 

- Identificação dos focos de poluição para sua resolução. 

 

Em 2021, a 5ª Campanha de Recolha de Resíduos em terra e no mar, decorreu durante 8 dias, de 17 

a 24 de julho de 2021, para prevenção da poluição das nossas águas balneares de forma a promover 

uma cidadania ativa e sensibilizar para a necessidade da mudança de comportamentos.  

 

Esta campanha envolveu os 11 municípios da região, a Frente MarFunchal, o Clube Naval do Funchal, 

a Marina do Funchal, o Clube Naval de São Vicente, o Clube Naval do Seixal, a Guarda Nacional 

Republicana e envolveu 347 pessoas, nomeadamente crianças e jovens de ATLs, clubes e 

associações, membros dos executivos e colaboradores dos municípios, assim como colaboradores e 

hóspedes de 3 unidades hoteleiras (Hotel Vila Baleira, Hotel Pestana Porto Santo, Hotel Pestana 

Colombos).  

 

Durante estes 9 dias foram intervencionados 16 locais diferentes.  

Foram recolhidos cerca de 3 480 litros de resíduos e outros que dado a sua volumetria não puderam 

ser contabilizados. Entre os detritos mais encontrados destacam-se os “suspeitos do costume”: 

beatas, palhinhas e respetivos invólucros, sacos de batatas fritas, invólucros de gelados, sobretudo 

nas praias com bares, restos de ferro e plástico variado (Anexo 3).  

 

Esta ação realçou a necessidade de alteração de comportamentos de todos nós, sendo evidente a 

consciência ambiental que as crianças e jovens têm relativamente à questão dos resíduos. Este ano 

houve um pequeno aumento da quantidade de resíduos recolhidos, muito provavelmente devido ao 

facto de terem sido intervencionados mais 2 locais, do que no ano de 2019, uma vez que em 2020 

não foi realizada esta campanha de recolha de resíduos, devido à pandemia COVID-19. 
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A limpeza de mar com meios ecológicos, realizada no dia 17 de julho, entre a Marina do Funchal e o 

Clube Naval do Funchal, envolveu uma equipa da DRAAC e Gabinete da SRAAC, alguns familiares, 

membros da direção do Clube Naval e da Marina do Funchal. 

 

 
Foto 33 – Limpeza de Mar efetuada no âmbito do MaRam 

 

Para o aumento desta sensibilização ambiental tem contribuído o Programa Bandeira Azul, o 

Programa Eco-Escolas, assim como, o Programa Green key. 
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 SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

A DRAAC associou-se à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (European Week for Waste 

Reduction – EWWR), que decorreu entre 20 a 28 de novembro, com o tema as “Comunidades 

Circulares”, e que pretendia encorajar a população a desenvolver ações de sensibilização sobre 

recursos sustentáveis e gestão de resíduos durante uma semana. O foco assentou essencialmente na 

Redução do consumo, Reutilização de materiais e Reciclagem de resíduos. 

 

Durante esta semana decorreram uma série de eventos que abrangeram a grande maioria dos 

concelhos da Região, através de uma Campanha de Recolha de Resíduos nas Praias, integrada na 

Estratégia MaRaM – Poluição Zero no Mar da RAM. 

 

No total das limpezas de praia estiveram envolvidas 250 pessoas, dos mais variados quadrantes da 

sociedade (alunos, professores, voluntários, técnicos da DRAAC, entidade privadas, entre outros), 

tendo sido recolhidos cerca de 50Kg de resíduos diversos, sendo as beatas de cigarro os itens mais 

encontrados e em número extremamente elevado, com 7852 unidades recolhidas (Anexo 4). 

 

Em colaboração com a Académica da Madeira, foi ainda realizada uma limpeza da frente mar entre a 

Ribeira da Maiata e as Piscinas do Porto da Cruz, com a participação de voluntários da Universidade 

da Madeira, elementos da equipa da Coca-cola Europacific Partners que promoveu o evento a nível 

ibérico, num total de 9 pessoas, tendo sido recolhidos 75 Kg de resíduos. 

 

~ 
 Foto 34 – Participantes na ação de voluntariado dos Mares Circulares na frente mar entre a Ribeira da Maiata e as Piscinas 

do Porto da Cruz 
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CONCLUSÕES 

 

MONITORIZAÇÃO REGULAR DE LIXO MARINHO EM PRAIAS DA RAM  

 

 Em 2021, o Programa Regional de Monitorização de Lixo Marinho em Praias da Região 

Autónoma da Madeira estendeu-se a mais duas praias, num total de 7 praias monitorizadas 

(5 na Madeira, 2 no Porto Santo). 

 

 

 Até à data foram efetuadas 27 campanhas de monitorização envolvendo um total de 14 

pessoas. 

 

 Foram recolhidos 122 diferentes categorias de lixo marinho, num total de 14 234 itens. 

 

 Os PLÁSTICOS são a categoria mais representada com 76% do total de itens recolhidos, 

seguida do METAL (8%) e do PAPEL/CARTÃO (6%). 

 

 Os itens mais abundantes são:  

- Beatas e filtros de cigarros (18%) num total de 2606 beatas 

- Fragmentos de plástico 2,5 cm >< 50 cm (12%), 

- Fragmentos de espuma de poliestireno (esferovite) 0-2,5 cm (11%) 

 - Fragmentos de espuma de poliestireno (esferovite) 2,5 ><50 cm (6%). 

 

 Dos 76% de plásticos, 26% são “Plásticos de Utilização Única” e 2% são itens relacionados 

com as atividades marítimas. 

 

 Para 43% do lixo recolhido, não nos é possível atribuir uma fonte. 

 

 Do restante lixo classificado verificou-se que as fontes de lixo com maior expressão são:  

- TURISMO E ATIVIDADES RECREATIVAS (18%) 

-  NAVEGAÇÃO (13%) 

- PESCA E AQUACULTURA (13%). 

 

 Na campanha de Inverno 2022 (mês de Janeiro), e por forma a ter uma cobertura maior na 

costa Norte da ilha da Madeira, teremos uma nova praia para monitorização, Calhau das 

Achadas da Cruz. 
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LIMPEZAS DE LIXO MARINHO EM ÁREAS DE ACUMULAÇÃO  

 

 Foram realizadas 4 saídas à ETRS para triagem de lixo, envolvendo 12 pessoas, num total de 

1680 Kg de resíduos triados. 

 

 Dos 1680Kg de resíduos triados:  

- 33% foram resíduos provenientes de artes de pesca,  

- 24% outros resíduos indiferenciados, 

- 22% resíduos plásticos não pertences às restantes categorias, 

- 21% resíduos provenientes de outras atividades marítimas. 

 

 Registo de uma nova área de acumulação de lixo marinho: frente-mar entre as piscinas do 

Porto da Cruz e a ribeira da Maiata. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1 

Folha de campo com os itens definidos segundo a metodologia OSPAR 

 

 Anexo 2  

Ficha de caracterização de praias OSPAR 

 

 Anexo 3 

Dados da 5ª Campanha de Recolha de Resíduos 2021 - “Há Mar e Mar, Há ir e Limpar” 

 

 Anexo 4 

Dados das Limpezas Praia - Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2021 

 

 



    Nome da Praia: 

    Zona:                          REGULAR                        EXTRA                                             Peso: 

Categoria 

OSPAR 

(2021)

ID 

OSPAR
Nome OSPAR Número de itens

1
Embalagens múltiplas – 4/6 (6 argolas ligadas e 
outro tipo de embalagem para latas)

2
Sacos de asas/alças (p. ex. compras) incluindo 

fragmentos

3
Sacos plásticos finos (p. ex. sacos para 

congelados) incluindo fragmentos

112
União de sacos plásticos (Ripa que fica depois 

de retirar todos os sacos)

410 Garrafas e Recipientes de Bebidas ≤ 0,5 L 

420 Garrafas e Recipientes de Bebidas > 0,5 L

5 Garrafas e Recipientes: Limpeza

610
Embalagens: Alimentos incluindo os de “fast 
food” – plástico; incluindo fragmentos

620

Embalagens: Alimentos incluindo os de “fast 
food” - espuma de poliestireno (esferovite), 

incluindo fragmentos

7
Embalagens: Cosméticos (p. ex., loções solares, 

champô, gel de banho, desodorizante)

8
Garrafas, Recipientes e Bidões: Óleo de 

motores (< 50 cm)

9 Bidões: Óleo de motores (> 50 cm)

10
“Jerry cans” (recipientes quadrados com 
pegas)

Data:

Equipa: 



11 Cartuchos de silicone

12 Garrafas, Recipientes e Bidões: Outros

13 Grades/Caixotes/Cestos: Pão, p. ex.

14 Partes de automóveis

15
Cápsulas/tampas /argolas de cápsulas 

incluindo fragmentos

16 Isqueiros

17 Canetas e Tampas

18 Pentes/escovas de cabelo/óculos

191
Sacos de batatas fritas/guloseimas incluindo 

fragmentos

192
Paus de chupa-chupa/gelados incluindo 

fragmentos 

20

Brinquedos e artigos recreativos ou de 

desporto tipicamente usados na praia (p. ex., 

pás, papagaios, bolas, etc.) 

211 Copo/chávenas de plástico

212
Copo/chávena – espuma de poliestireno 
(esferovite), incluindo fragmentos

221
Pratos/Talheres/tabuleiros incluindo 

fragmentos

222
Palhinhas e Misturadores/agitadores incluindo 

embalagem e fragmentos

23 Sacos de fertilizantes/comida para animais

24
Sacos de rede para vegetais, frutas e outros 

produtos

25 Luvas (típicas de uso doméstico)



113 Luvas (de uso industrial/profissional)

26 Armadilhas para caranguejos/lagostas

114
Etiquetas plásticas usadas na pesca e 

aquacultura

27 Armadilhas para polvos / alcatruzes

28
Redes para ostras ou lapas e sacos para 

mexilhão incluindo estacas

29 Tabuleiros redondos para ostras (de culturas)

30
Bandas de plástico para cultura de mexilhões 

(Tahitianas)

31
Cordas /Cabos (diâmetro > 1 cm) incluindo 

fragmentos

321
Cordas/cordéis (diâmetro < 1 cm) incluindo 

fragmentos (indiferenciados)

322
Cordas/cordéis (diâmetro < 1 cm) de redes 

“manta de leão”/ “dolly ropes”

115 Redes e peças de redes <50cm

116 Redes e peças de redes >50cm

331
Emaranhado de redes/cordéis 

(indiferenciados)

332
Emaranhados de redes/cordéis “manta de 
leão/funda do lobo/ “dolly ropes”

341
Caixas de pesca – plástico incluindo 

fragmentos

342
Caixas de pesca - espuma poliestireno 

(esferovite), incluindo fragmentos

35 Linha de pesca (pesca com anzol)

36
Tubos luminosos (tubos com líquido), incluindo 

embalagem
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37
Flutuadores e Boias para redes incluindo 

fragmentos 

38
Baldes incluindo fragmentos (se permitirem 

identificação do objeto)

39
Tiras/bandas para empacotamento incluindo 

fragmentos

40
Embalagens industriais, tiras de plástico e seus 

fragmentos 

41 Fibra de vidro

42 Capacetes de proteção

43 Cartuchos de munições

44
Sapatos/sandálias/chinelos e respetivos 

fragmentos

45
Esponja de espuma (origem industrial, 

invólucros p.ex. garrafas, etc.)

121 Sacos com fezes de cão

1171 Fragmentos de PLÁSTICO 0-2,5 cm

461 Fragmentos de PLÁSTICO 2,5 >< 50 cm

471 Fragmentos de PLÁSTICO> 50 cm

1172
Fragmentos de espuma de poliestireno 

(esferovite) 0-2,5 cm

462
Fragmentos de espuma de poliestireno 

(esferovite)    2,5 ><50 cm

472
Fragmentos de espuma de poliestireno 

(esferovite)  > 50 cm

64 Beatas e filtros de cigarro



481 Meio suporte para biofilme (p. ex.: ETAR)

48
Outros artigos de plástico/poliestireno 

(especificar na caixa de “outros”)

482
Resíduos de construção (canos, tubos, 

mangueira, etc.)

483
Fechos para sacos de plástico e atilhos vários 

(p.ex. para etiquetas)

484 Molas de roupa

485 Rótulos e etiquetas várias

486*  Vasos de flores/pratos de vasos e fragmentos

49
Balões (além disso válvulas, fitas, haste 

suporte e cordéis, etc.) e fragmentos

50 Botas de borracha

52 Pneus

53
Outras peças de borracha e fragmentos 

(especificar na caixa de “outros”)

54
Roupa e fragmentos (ex. vestuário, toalhas, 

bonés, etc.)

55 Artigos de casa (carpetes, cortinados, etc.)

551
Fios, atilhos, cordão, laços e outros adornos, 

etc.

56 Sacos e mochilas (couro e tecido) e fragmentos

57
Calçado (couro e tecido) e fragmentos (p. ex. 

sapatos/sandálias, etc.)

59
Outros têxteis e respetivos fragmentos 

(especificar na caixa de “outros”)
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60 Sacos

61 Cartão (ex. caixas incluindo fragmentos)

118 Caixas/Tetrapacks para leite

62 Outros Tetrapacks (p. ex. sumo, vinho, etc.)

63
Pacotes de cigarros incluindo a película 

exterior e folha interior

65 Copos e fragmentos

66 Jornais/Revistas e respetivos fragmentos

67
Outras peças papel/cartão e fragmentos 

(especificar na caixa “outros”)

671* Raspadinhas, Euromilhões e semelhantes

672*
Guardanapos, lenços de papel, papel higiénico 

e fragmentos

68 Rolha (cortiça)

69
Paletes e fragmentos (se permitirem identificar 

objeto)

70
Grades/caixotes e fragmentos (se permitirem 

identificação do objeto)

71 Armadilhas para caranguejos/lagostas

119
Caixas de peixe e fragmentos (se permitirem 

identificação do objeto)

72
Paus de gelados e outros utensílios para 

alimentos

73 Trinchas de pintura

74
Outras madeiras ou fragmentos < 50 cm 

(especificar na caixa de “outros”)

75
Outras madeiras ou fragmentos > 50 cm 

(especificar na caixa de “outros”)
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76 Aerossósis e latas de spray

77
Tampas (caricas)/coberturas/fecho “abertura 
fácil”

78 Latas de bebida e respetivos fragmentos

120 Grelhas de uso único

79
Pequenos eletrodomésticos e outros 

dispositivos elétricos

80
Artigos para pesca e respetivos fragmentos 

(chumbos/pesos)

81 Folha metálica (p. ex. alumínio)

82
Lata de comida e respetivos fragmentos (se 

permitirem identificação do objeto)

83 Escórias industriais

84 Bidões de óleo

86 Latas/Tinas de tinta

87 Armadilhas para caranguejos/lagostas

88 Arame, rolo de arame e arame farpado

89
Outras peças de metal e respetivos fragmentos 

< 50 cm (especificar)

891*  Ferros para contrução civil

90
Outras peças de metal > 50 cm (especificar na 

caixa de “outros”)

91 Garrafas incluindo fragmentos

92 Lâmpadas redondas/tubulares

931
Frascos de vidro (ex. frascos de compota, 

conserva, etc.) incluindo fragmentos

932
Frascos de pesticidas e outros químicos 

incluindo fragmentos

93
Outras peças de vidro e respetivos fragmentos 

(especificar)
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94
Material de construção (azulejos, telhas, 

tijolos, etc)

95 Covos e alcatruzes para polvos

96
Outras peças de cerâmica/construção e 

respetivos fragmentos (especificar)

97 Preservativos incluindo embalagem - plástico

981 Cotonetes - bastonete de plástico

982 Cotonetes - bastonete de cartão

99
Toalhetes de limpeza/fraldas/pensos 

higiénicos - plástico

100
Tampões e aplicadores de tampões incluindo 

invólucros - plástico

101
Ambientadores sanitários (WC/toilet 

fresheners) - plástico

1021 Toalhitas húmidas/wet wipes - plástico

1022
Escova de dentes/fio dentário/escovilhão - 

plástico

102
Outros artigos sanitários e respetivos 

fragmentos (especificar)

103
Recipientes/tubos/carteiras/blister (médicos e 

farmacêuticos)

104 Seringas e tampas de agulha

105-1 Máscaras faciais de uso único - plástico

105-2 Luvas de uso único - plástico

105
Outros artigos médicos (mechas de algodão, 

ligaduras, pensos rápidos, etc.)

105-3* Viseiras

105-4* Embalagens alcool/gel desinfetante
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150 Cápsulas de café

151 Fios elétricos, esticadores, etc.

152
Outros artigos mistos (especificar na caixa de 

“outros”)

153* Conglomerados - construção civil

108 Gama de tamanho 0-1cm

109 Gama de tamanho 1-10 cm

110 Gama de tamanho >10 cm
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OSPARMarineLitterBeachQuestionnaire

Beachwidthatmeanlowspringtide: (m) Beachwidthatmeanhighspringtide:(m)

Totallengthofbeach:   (m) Backofbeach(exampledunes):

GPScoordinatesstart100m:  

GPScoordinatesend100m:

GPScoordinatesstart1km:   

GPScoordinatesend1km:

Coordinatesystemused:    Datepositionmeasured://(d/m/y)

Prevailingcurrentsoffthebeach*:NESW Prevailingwinds*:NESW  

         

Whenyoulookfromthebeachtothesea,whatdirectionisthebeachfacing*:NESW

Typeofbeachmaterial(%coverage):      (e.g.sand60%,pebbles40%)

Beachtopography:         (e.g.slope20%)

Arethereanyobjectsinthesea(e.g.apier)thatinfluencethecurrents:

Majorbeachusage(localpeople,swimmingandsunbathing,fishing,surfing,sailingetc):

1.     seasonalorwholeyearround:

2.     seasonalorwholeyearround:

3.     seasonalorwholeyearround:

Accesstothebeach: Vehicle  Pedestrian Boats*youmaytickoneortwoboxes

tobefilledinbynationalcoordinators

Nameofbeach:

OSPARbeachID:

Country:
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Whatisthedistancetonearesttown:  

Whatisthepositionoftowninrelationtosurveyarea:

Whatisthe(seasonal)populationsizeofthistown

 Residential:

 Residentialandtourist: winter    Tourist:winter

    spring     spring

    summer    summer

    autumn    autumn

Isthereanydevelopmentbehindthebeach:  No Yes,pleasedescribe:

Aretherefoodand/ordrinkoutletsonthebeach: No Yes

Whatisthedistancefromthesurveyareatothefoodand/ordrinkoutlet:    (km)

Presentallyearround:     Yes No,pleasespecifyinmonth:

Positionoffoodand/ordrinkoutletinrelationtothesurveyareae.g.*:NESW  

Whatisthedistancefromthebeachtothenearestshippinglane:    (km)

Whatistheestimatedtrafficdensity:      (numberofships/year)

Isitusedmainlybymerchantships,fishingvesselsorallkinds:

Positionofshippinglaneinrelationtosurveyarea*:NESW     

Whatisthedistancefromthebeachtothenearestharbour:     (km)

Whatisthenameoftheharbour:

Positionofharbourinrelationtosurveyarea*:NESW     

Typeofharbour:

Sizeofharbour(numberofships):         

Whatisthedistancefromthebeachtothenearestrivermouth:     (km)

Whatisthenameoftheriver:

Positionofrivermouthinrelationtosurveyarea*:NESW     

Isthebeachlocatednearadischargeordischargesofwastewater:

Whatisthedistancefromthebeachtothedischargepoints:     (km)

Positionofdischargepointsinrelationtosurveyarea*:NESW    

         *youmaytickoneortwoboxes

pleaseuseofficialdataonlyforthefollowingquestions
O
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Howoftenisthebeachcleaned:

Allyearround:  X Daily  Weekly  Monthly Other:

Seasonal,pleasespecifyinmonths: 

   X Daily  Weekly  Monthly Other:

Whatmethodisused:  Manual Mechanical

Whoisresponsibleforthecleaning:

Additionalcommentsandobservationsaboutthisbeach:

Pleaseinclude:

1.Amapofthebeach

2.Amapofthebeachandthelocalsurroundings.Whenrelevantpleasemarkonthismapthefollowing:

 Nearesttown  Food/drinkoutlets  Nearestshippinglane

 Nearestharbour Nearestrivermouth  Dischargeordischargesofwastewater

3.Aregionalmap

Isthisanamendmenttoanexistingquestionnaire: Yes No

Datequestionnaireisfilledin: //(d/m/y)

Name:

Phonenumber:

E-mail:

OSPARMarineLitterBeachQuestionnaire



               
 

5ª Campanha de Recolha de Resíduos 2021 

      “Há Mar e Mar, Há ir e Limpar” 

Município Praia Data Entidades 

Funchal ☺ 

  

Atividade de limpeza de 

mar com caiaques 

17 julho  

(sábado) 

10h 

 

Marina do Funchal /Clube Naval do 

Funchal 

11 caiaques / 26 participantes 

1 cx de cartão + 1 pedaço de madeira 

+ resto de plástico 

São Vicente 

 

Praia da Fajã da Areia e 

atividade de limpeza de 

mar em Stand Up Paddle 

17 julho  

(sábado) 

14h30 

Clube Naval de São Vicente 

Filipe Teles 

10 participantes  

100L + 1 garrafa 1,5L de beatas 

Santa Cruz ☺ Praia do Porto Novo 

17 julho 

(sábado) 

10h 

Câmara Municipal de Santa Cruz 

35 participantes 

(jovens e adultos do Clube Desportivo 

Santacruzense) 

1500L / 300kg 

 

Funchal ☺ 

 

 

Formosa  

 

19 julho 

(2ªf) 

10h 

Frente Mar Funchal 

26 participantes 

(crianças e jovens da Associação 

Olho-te + rep. Frente Mar + DRAAC) 

200L + 1 garrafa 1,5L de beatas 

 

Santana ☺ 

 

Praia da Ribeira do Faial  

20 julho 

(3ªf) 

10h 

Câmara Municipal de Santana 

48 participantes  

(crianças e monitores do ATL do 

Clube Desportivo e Recreativo 

Santanense + DRAAC)  

100L /15kg 

Ponta de Sol ☺ 

Praia da Madalena do 

Mar 

(Bairro dos Pescadores) 

21 julho 

(4ªf) 

10h 

Câmara Municipal da Ponta do Sol 

21 participantes  

(crianças e jovens ATL + monitores + 

rep. Município + DRAAC) 



               
 

330L 

Calheta ☺ 

 

Praia da Calheta 

 

21 julho 

(4ªf) 

10h 

Câmara Municipal da Calheta 

 19 participantes  

(jovens + monitores ATL Via Activa + 

rep. Município + DRAAC) 

100L 

Porto Santo ☺ 

 

Fontinha 

 

21 julho 

(4ªf) 

10h 

Câmara Municipal do Porto Santo 

19 participantes  

(crianças (6-16 anos) 

monitores + elementos CM) 

220L / 16,4kg  

Porto Santo  ☺ Ribeiro Salgado 

21 julho 

(4ªf) 

10h 

Hotel Pestana Porto Santo – GK 

28 participantes 

110L / 4,8Kg 

Porto Santo ☺ Cabeço da Ponta 

21 julho 

(4ªf) 

10h 

Hotel Vila Baleira – GK 

29 participantes 

330L / 6,5Kg 

Câmara de Lobos ☺  

 

Praia do Vigário 

 

22 julho 

(5ª f) 

10h 

 

Câmara Municipal Câmara de Lobos 

15 participantes  

(Teatro Metaphora + DRAAC + militar 

da GNR + rep. Município) 

250L 

Ribeira Brava ☺ 

 

Praia da Ribeira Brava 

 

22 julho 

(5ª f) 

10h 

Câmara Municipal da Ribeira Brava 

27 participantes  

(crianças da 

 Associação São João + monitores + 

rep. Município + DRAAC) 

100L 

 

Porto Moniz  ☺ 

 

Praia junto ao Porto de 

Abrigo do Porto Moniz 

23 julho 

(6ª f) 

10h 

Câmara Municipal do Porto Moniz 

13 participantes  

(jovens + vereadora + DRAAC) 

200L 

 

São Vicente  

Praia da frente mar de 

 São Vicente - Calhau 

23 julho 

(6ª f) 

Câmara Municipal de São Vicente 

16 participantes 



               
 

 

 

 

 

 

 10h  (crianças da Associação Cultural e 

Desportiva de São Vicente + 

monitores + DRAAC + Vereadora) 

120L 

 

Porto Moniz ☺ 

 

Atividade de limpeza nas 

praias do Seixal 

24 julho 

(sábado) 

10h 

Clube Naval do Seixal 

15 participantes 

Atletas + banhistas + militar da GNR 

150L 

 

Machico ☺ 

 

 

Praia de São Roque 

 

?? agosto 

(ªf) 

10h 

 

Câmara Municipal de Machico 

39 crianças do ATL da Junta de 

Freguesia de Machico + 2 monitores 

 

 

N.º de concelhos: 11 

 

 

N.º de locais a 

intervencionados: 16 

 

 

N.º dias: 8 

 

 

 

Entidades/Instituições envolvidas: 25 

Nº de pessoas envolvidas: 347 

Lixo recolhido: 3480 Litros 



               
 

                         Campanha de Recolha de Resíduos / Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 2021 

Município Praia Data Participantes Equipa 
Resíduos 

recolhidos 

São Vicente Praia de São Vicente 
22 Nov - 10h 

(segunda) 

18 Alunos 3º ano + 3 professoras 

EB1/PE da Vila de São Vicente 

+ vereadora + 4 draac  Total: 26  

Sofia / Paula H. / 

Sílvia / Ivan 

 

46,5Kg resíduos 

2340 beatas 

15 máscaras 

Machico  

 

Praia de Banda D´Além  

 

23 Nov – 10h 

(terça) 

23 Alunos + prof. EB1/PE Engº 

Santos Costa + 2 DRAAC + 1 

técnico CM    Total: 27 

Sónia / Ivan / 

Nelson / Celina 

 

34 kg  

 

229 beatas 

28 máscaras 

 

70kg  

Machico  

 

Praia do São Roque 

 

23 Nov – 10h 

(terça) 

Colaboradores da Decathlon (10 

adultos) + 2 DRAAC  Total: 12 

Sónia / Ivan / 

Nelson / Celina 

Ponta de Sol  Praia da Ponta do Sol 
23 Nov – 10h 

(terça) 

18 alunos 7ºano EBS Ponta do Sol 

+ 1 Prof + 3 DRAAC   Total: 22 

Eugénia / Filipe / 

Kent 

6,5Kg resíduos 

582 beatas 

4 máscaras 

Funchal  Praia Formosa 
24 nov – 10h 

(quarta) 

34 Alunos 11º ano + 2 prof. da 

EBS Jaime Moniz 

Disciplina Cidadania e Desenvolvimento 

+ 2 DRAAC     Total: 38 

Filipa / Susana 

74,3kg  

1423 beatas 

5 máscaras 



               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total recolhido:                                      Envolvidas 250 pessoas 

Resíduos – 477,96 Kg 

Beatas – 7852 

Máscaras – 61 

Município Praia Data Participantes Equipa 

Resíduos 

recolhidos 

Câmara de 

Lobos   
Praia do Vigário 

24 nov – 10h 

(quarta) 

Grupo Metaphora 

8 adultos + 1 técnicos CM + 3 

DRAAC    Total: 12 

Filipe / Sónia / 

Ivan 

79.9 kg 

802 beatas  

3 máscaras  

Santa Cruz 
Praia das Palmeiras até 

ao Calhau das Gordas 

25 nov -10h 

(quinta) 

Alunos EBS Santa Cruz 

51 alunos + 4 professores + 1 

técnico CM + 3 DRAAC   Total: 59 

Eugénia / Ivan / 

Kent 

138,4 Kg 

726 beatas 

1 máscara 

Santa Cruz Praia dos Reis Magos 
25 nov -10h 

(quinta) 

44 alunos (9º ano) + 7 

professores EB23 Caniço +  

3 DRAAC    Total: 54 

Filipa / Sónia / 

Filipe 

28,36 kg  

1750 Beatas  

5 Máscaras   

Santana  
Rocha do Navio 

(teleférico) 

 

26 nov – 10h 

(sexta) 

5 utentes CAO + 2 adultos + 

Helena ou Duarte Ornelas 

Filipe / Ivan / 

Sónia / Toríbio / 

Nelson 

 

Cancelada devido 

ao tempo 

Ribeira Brava  Praia da Ribeira Brava 
26 nov – 15h 

(sexta) 
Grupo AdBrava - 13 alunos 

Filipe / Ivan / 

Sónia 

Cancelada devido 

ao tempo 


