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Circular n.º 58/2022 

DE: Secretaria de Núcleo Protecção Civil, Radioescutismo, Ambiente e Prevenção – 
Departamento de Núcleo do Ambiente 

PARA: Equipas de animação das secções 

2022-08-30 

ASSUNTO: Dia internacional de limpeza costeira 

Comemora-se a 17 de Setembro de 2022 o Dia Internacional de Limpeza Costeira e 

Secretaria Regional do Mar e das Pescas, através da Direcção Regional de Políticas 

Marítimas (DRPM) convida todas as organizações, formais e informais, a juntarem‐se 

a estas comemorações no dia 17 de Setembro (ou em data próxima), com a 

organização ou participação em limpezas costeiras e/ou subaquáticas, em locais que 

considerem susceptíveis ao impacto do lixo marinho. Estes eventos inserem-se no 

âmbito da “Campanha Regional de Limpezas da Orla Costeira e Subaquáticas 2022” e 

dos objetivos do projeto LIFE IP Azores Natura e do projeto (Interreg Mac) OceanLit. 

“Todas as ações de limpeza organizadas nesta data serão contabilizadas para os pro-

jetos suprarreferidos, como também, responder às exigências no contexto da Diretiva 

Quadro Estratégia Marinha (DQEM) e da Convenção para a Proteção do Meio Marinho 

do Atlântico Nordeste (OSPAR), e das macropolíticas de âmbito internacional na área 

do lixo marinho. 

Como tal, apelamos que a organização destas ações seja coordenada com a DRPM, 

para melhor compatibilização das iniciativas no espaço e no tempo. Solicitamos que 

nos contactem pelo e‐mail lixomarinho@azores.gov.pt, informando-nos sobre a data, 

local, hora e organizador da limpeza ou que submetam a inscrição do evento que 

pretende organizar em: https://forms.gle/sVeQnQydxogNo7BR6.  

Em anexo, enviamos o cartaz em formato editável para efeitos de divulgação e a ficha 

de monitorização e guião de campanhas de recolha de lixo marinho em zonas costei-

ras e subaquáticas, que poderão utilizar sempre que organizarem ou participarem 

neste tipo de ações. A informação recolhida poderá ser submetida diretamente no 

portal do governo para o lixo marinho, em www.lixomarinho.azores.gov.pt. 

Agradecemos também se puderem preencher e enviar‐nos as fichas de registo de 

resíduos recolhidos, inquéritos aos participantes e folha de presenças em anexo, 

assim com algumas fotografias do evento se possível, com o objetivo de receber o 

vosso feedback e melhorar algum aspeto nos próximos eventos.” 
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As secções ou agrupamentos interessados em participar ou organizar uma dessas 

actividades deverão, após inscrição naquela plataforma, dar conhecimento à Junta de 

Núcleo de S. Miguel. 

Com os melhores cumprimentos, creia-nos 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

A Chefe do Departamento de Núcleo do Ambiente 
 
 
 
 

 (Cláudia de Fátima Raposo Botelho) 

 

 


