
"Dá-se muita atenção ao custo
de se realizar algo. 

E nenhuma ao custo de não realizá-lo".

Philip Kotler 



O PROJETO

A Brigada do Mar (BM) é um projeto de intervenção ambiental focado na limpeza de praias, 
com maior incidência em áreas não concessionadas.

A BM realiza uma das maiores limpezas de praia do mundo

O objetivo é recolher o maior número de resíduos e em 8 anos já foram recolhidas mais de 
200 toneladas. 

Todos os anos é recolhida uma enorme quantidade de resíduos perigosos (comprimidos, 
líquidos corrosivos, bidões de óleo, bilhas de gás, seringas, cadáveres de animais, objetos 
de grandes dimensões perigosos para a navegação marítima...)

Conseguimos diminuir o lixo na costa em mais de 6 vezes 



O PERCURSO

2009
O projeto começou em 2009 com a recolha de cerca de 30 toneladas:

10 dias entre Melides e Tróia = 30 Km de costa limpos.

2010
Fomos ainda mais longe e fizemos 15 dias consecutivos de limpeza com  um grupo de 50 voluntários

15 dias = 40 km de costa= 15 toneladas resíduos

2011 e 2012 
Tivemos mais voluntários, entre individuais e empresas, aproximadamente 400 pessoas.  

Tivemos mais apoio logístico, maior visibilidade e muito mais vontade de prosseguir com o projeto.

2013
Iniciativas noutras localidades: Limpezas de praia  zona Lisboa e Sintra (Adraga, Praia 

Grande, Guincho, Carcavelos, Magoito, …)
Ações sensibilização e educação ambiental em escolas 

Exposição “ATITUDE uma solução para desastres ecológicos “em Junho de 2013 na biblioteca de 
Grândola 

2014 e 2015 foram anos de crescimento interno e solidificação das nossas ações. Intervimos em vários
Concelhos do Litoral, as nossas ações de limpeza receberam o Alto Patrocínio da Presidência da
República, triplicámos a nossa base de apoios face a anos anteriores e recebemos novamente uma
Menção Honrosa nos “Green Projects Awards”

Em 2016 começamos de novo e contamos consigo… 



OBJETIVOS

Desenvolver um projeto integrado e sustentável

COOPERAÇÃO 

PARA  O 

DESENVOLVIMENTO

PROTEÇÃO 

DA

BIODIVERSIDADE

PRESERVAÇÃO DO

LITORAL

PORTUGUÊS

SENSIBILIZAÇÃO E

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL



EQUIPAMENTOS E MEIOS

Os meios técnicos e mecânicos são elementos essenciais à boa eficácia de toda a ação, não só no transporte

dos participantes bem como na remoção dos detritos reunidos. São necessários vários equipamentos de recolha

e segurança para um trabalho mais eficaz.

MEIOS TÉCNICOS E MECÂNICOS:

• Sacos  100 lts; 
• Ancinhos, forquilhas e machados;
• Cordas e cordéis;
• Luvas;
• Extensões para apanhar objetos;
• Motoserra.

Camião / Trator: para transporte dos sacos de lixo recolhido
e para a remoção de grandes volumes

Moto 4 com atrelado: Para recolha e apoio logístico;

Viaturas: Para apoio logístico e deslocações os voluntários.

Telecomunicações: Telemóveis e internet;

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA OS PARTICIPANTES:

Acampamento Base: Dormidas, refeições, e primeiros
socorros

Kit Individual: Águas, bebidas isotónicas, fruta, snacks,
protetor solar, creme hidratante, chapéus e mochilas.

Seguros: Seguro de acidentes pessoais.



APOIOS E PARCERIAS



APOIOS E PARCERIAS



COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL E DISTINÇÕES

Menção Honrosa nos Green Project Awards 2011 e 2015.

Alto Patrocínio da Presidência da República na ação de Grândola 2014 e para 

todas as acções dos anos de 2015 e 2016.

Membros fundadores da APLM- Associação Portuguesa de Lixo Marinho

Cooperação com entidades internacionais como a Seas at Risk, a Surfrider

Foundation, a Greenrope, Ocean Conservancy, Surfers Against Sewage e a 

Legambiente.





PRESENÇA NOS MEDIA

TELEVISÃO 

Sic, TVI, RTP1 e CM TV 

RÁDIO

RTP Internacional, Rázio Zero e 

mais de 10 rádios locais

e nacionais

REDES SOCIAIS

Página Facebook com 

+ de 5000 seguidores

Blog alimentado 

durante a grande ação

de Maio

IMPRENSA

Correio da Manhã, 

Diário de Notícias, 

Metro, Público, 

Revista Pormenores, 

Gingko

INTERNET
DN, CM, Jornal Metro,

Boas notícias, Fórum Estudante,
Vários blogs/sites de 

particulares, figuras públicas e 
Associações / Projectos de 

interesse Social e Ambiental.YOUTUBE

http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2011-05-15-cotonetes.mpg
http://videos.sapo.pt/JsoedMR4O1FsFZoW0PUC
https://www.facebook.com/brigadadomar?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCJ6fx_qSWBlzMreWy4RcENQ


1. Notoriedade

2. Participação no maior 
projeto de limpeza de praias 
realizado em Portugal 

3. Visibilidade integrada no 
conceito de good will

4. Possibilidade de utilização 
do Logo e conteúdos do 
Projeto 

5. Envolvimento por parte dos 
seus colaboradores na Ação e 
maior ligação à empresa 

BENEFÍCIOS PARA QUEM NOS APOIA



COMO PODE AJUDAR ?

Além de poder contribuir com bens necessários à ação, a
parte financeira é crucial para o desenvolvimento e
sustentabilidade do projeto.

A forma que encontrámos é simples   
• Patrocine a área limpa  - 1kilometro linear = 1000€

Deste modo pode escolher a área que quer patrocinar. 

O custo total da nossa ação anual de 15 dias está 
orçamentado em 33.000 €!

Outras formas de ajudar a Brigada do Mar:

• Fazendo “gosto” na nossa página do Facebook;

Através de voluntariado individual ou corporativo;

• Através da doação de bens materiais para apoio direto 
às nossas ações (águas, bens alimentares, 
combustível, seguros, protetores solares).



MÊS PLANO DE ACTIVIDADE 2016  - ASSOCIAÇÃO BRIGADA DO MAR

JANEIRO  Solidificação de Parcerias Nacionais e Internacionais

FEVEREIRO  6 – Limpeza de Praia em São Tomé e Príncipe

MARÇO
 5 – Limpeza Praia dos Aivados - Concelho Odemira

 22 - Celebração do dia Mundial da Água

ABRIL

 2 Feira de Turismo Sustentável –“YEA! Youngs Entrepreneurs Network” – Granada 

(Espanha)

 22 - Celebração do Dia Internacional da Terra

MAIO
 11 a 25 – Limpeza Concelho Grândola (Melides - Tróia)

 Exposição Lixo Marinho - Concelho Grândola

JUNHO

 5 Dia - Celebração do dia Mundial do Ambiente

 8 Dia - Celebração do dia Mundial dos Oceanos

 10 a 13 - Limpeza Concelho de Óbidos

 28 Dia Mundial da Conservação da Natureza

JULHO 

 Limpeza Concelho de Torres Vedras

 Campanha de sensibilização de combate ao lixo marinho;

 28 de Julho – Dia Mundial da Conservação da Natureza

AGOSTO  Campanha de sensibilização de combate ao lixo marinho;

SETEMBRO

 20 Celebração do dia Mundial Limpeza dos rios e das Praias;

 22 a 25 – Limpeza de Praia: Fonte da Telha – Lagoa Albufeira

 Última semana de Setembro - Semana Mundial do Mar

OUTUBRO
 Curso de Formação Internacional  “The Power of Outdoor and Environmental Education”

 Limpeza de Praia no Concelho de Cascais 

NOVEMBRO
 16 Celebração do dia Nacional do Mar 

 Limpeza de Praia no Concelho de Peniche

DEZEMBRO  10 - Limpeza Natal  - Concelho de Sintra



Imagens de publicações 

Porque é que precisamos de si?



Por uma questão de saúde pública… 



Para evitar uma tragédia… 



porque há coisas únicas…



que já não se recuperam! 



Junte-se



a



Nós



Porque Portugal precisa de Muit@s Brigadeir@s...

11 a 25 MAIO de 2016  
COSTA GRÂNDOLA



Porque a Brigada do Mar precisa de SI...



E porque a Sua ajuda é fundamental…
para o Futuro de outras gerações…



Obrigada do Mar

https://www.facebook.com/brigadadomar
https://www.facebook.com/brigadadomar
https://www.youtube.com/channel/UCJ6fx_qSWBlzMreWy4RcENQ
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