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Unidos pelo Oceano 
Limpeza Atlântica 2017 

www.atlanticcleanup.org !
Recomendações:  

1. Escolha uma área: 
• Identifique e faça um reconhecimento da área a limpar – Verifique que há lixo 

para ser recolhido; 
• Certifique-se que a área é segura, acessível e que não precisa de 

autorização para lá estar;  
• Assinale o local onde os voluntários se vão reunir e onde vão juntar o lixo 

recolhido; 
• Decida quantas equipas de voluntários serão necessárias para limpar a zona 

que escolheu;  
• Defina os pontos de início e a área de cada equipa;  
• Se necessário, organize transporte para os voluntários até à zona de reunião 

/ pontos de cada equipa;  !
2. Promova o seu evento:  
• Entre em contacto com todas as pessoas que possam participar;  
• Faça e distribua cartazes e folhetos;  
• Contacte e incentive as empresas e associações locais a envolverem-se;  
• Peça patrocínios e apoios. Por exemplo imprimindo posters, doando luvas, 

ajudando no transporte, doando refeições ligeiras e bebidas para os 
voluntários;  

• Contacte os órgãos de comunicação social locais;  
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!
Lembre-se que as pessoas nem sempre têm tempo para ler os 
seus emails e que os membros da comunidade se envolvem mais 
facilmente através do contacto cara a cara ou posters. !

3. Junte o seu equipamento (lista de material): 
• Luvas de protecção grossas;  
• Sacos de lixo, de rações ou fertilizantes – quaisquer sacos que não sejam 

novos; 
• Alicates de corte, tesouras, pás e outras ferramentas para remover resíduos 

presos;  
• Uma balança, para pesar o lixo recolhido;  
• Água para beber (não use garrafas de plástico descartável) 
• Alimentos ligeiros (não use plásticos descartáveis) 
• Máquinas fotográficas e de filmar, para documentar o evento;  
• Estojo de primeiros-socorros; !
4. Organize a remoção do lixo recolhido:  
• Contacte a sua Câmara Municipal ou Junta de Freguesia; !
5. Informe os voluntários do que devem e não devem fazer:  !

!!!
6. Durante a limpeza:  

Devem: NÃO devem:

Recolher os materiais não bio-degradáveis: 
plástico, vidro, metal e esferovite

Recolher materiais biodegradáveis, como 
madeira, canas, conchas, algas e outros 
resíduos orgânicos

Recolher objectos ainda que sejam 
pequenos, como bolas de esferovite ou 
pequenas embalagens

Queimar qualquer lixo

Trabalhar em equipa Não destrua a vegetação

Entregar todo o lixo recolhido para 
pesagem

Não deixe lixo nem resíduos do evento

Depositar o lixo no local definido

Garantir que o lixo é depois removido

Tirar fotografias e filmes que possam 
depois ser partilhados para publicitar os 
seus esforços e aumentar a consciência 
ambiental das pessoas
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ESCLAREÇA OS VOLUNTÁRIOS:  
• Enquanto recolhem o lixo tomem cuidado com a sua segurança pessoal. A 

segurança vem sempre primeiro! 
• Explique que itens são recicláveis e onde / como devem ser colocados 

separadamente;  
• Explique onde é ponto de deposição do lixo;  
• Mantenha registos: pese o lixo recolhido, o número de participantes, a área 

que cobriram, o tempo que demoraram;  !
7. Depois da Limpeza:  

DIGA OBRIGADO 
• Diga algumas palavras de agradecimento aos voluntários sobre a 

importância do trabalho que realizaram; 
• Tire uma foto de grupo final, com todos os voluntários, celebrando o trabalho 

duro que realizaram; 
• Envie as suas fotos, detalhes e os registos para action@atlanticcleanup.org 

nós também ajudaremos a divulgar a sua iniciativa; 
• Partilhe os resultados com os seus amigos e com a comunidade e incentive 

os voluntários a partilharem as suas experiências e fotografias;  
• Espalhe a palavra sobre o que realizaram, em pessoa, na comunicação 

social ou nas redes sociais e encoraje mais pessoas a fazerem o mesmo.  !!
 

A No More Plastics for the Azores 
geralmente pede autorização às entidades 
responsáveis para deixar o lixo no local 
durante 24 horas, com um poster 
identificativo, como uma forma de chamar 
a atenção para este problema.  
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