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Onde está o Lixo Marinho?

Lá longe nas “ilhas de plástico” do Pacífico?



Lixo Marinho é plástico que está à porta da 
nossa casa há demasiado tempo

Baleal, Peniche
Março de 2022



Lixo marinho vem da terra

A maioria do lixo marinho vem das nossas casas.



O que todos nós podemos fazer 
para combater o Lixo Marinho?



Ajudar a Limpar a Praia

Apanhar bocados de plástico
– Em terra ou no mar

– Grandes ou pequenos 
(impossíveis de apanhar 
com meios mecânicos)

– Varrer a praia funciona! 

Participar em Limpezas 
organizadas

– Brigada do Mar, Marmeu



Beatas de cigarro 
são plástico! 
Um problema ambiental 
subestimado



Combater o Lixo Marinho do dia-a-dia

Beber água da torneira através 
de garrafa reutilizável 

– Água da torneira: 0,23 cents/L e não produz Lixo

– Água engarrafada: 15 cents/L e produz muito Lixo

Reduzir utilização de plástico descartável
– Uma parte do nosso plástico pode ir parar à 

Natureza por acidente (ex. tempestades viram 
contentores, colhidos por animais em lixeiras)

– Evitar objetos de utilização-única (ex. copos, 
palhinhas, talheres descartáveis



Para acabar com 

as garrafas e 

latas pelo chão

Daniel Gomes
daniel.gomes@tararecuperavel.org

O que me voluntariei a fazer para 
combater o Lixo Marinho (e não só)



Em Portugal, onde podemos 
encontrar garrafas e latas?



Garrafas à venda em supermercados

Flickr: Polycart



Cafés, restaurantes ou bares

Flickr: John Althouse Cohen 



Mas depois das garrafas 
serem usadas



Nos passeios das ruas



Jardins



Nas bermas das estradas



Florestas



Rios



Nas praias



Decidi começar a limpar as praias



Mas por mais garrafas que limpe, 
voltam sempre a aparecer



Como se resolve este 
problema?



Se as garrafas e latas valessem 
dinheiro não seriam atiradas 

para o chão.

(ninguém atira dinheiro para o chão)



Política de Tara Recuperável:

É obrigatório que todas as garrafas 
(mesmo as de plástico) e latas tenham 
Tara Recuperável.



Quem polui perde dinheiro

123rf.com

123rf.com


Quem limpa é recompensado

Eduard Lüning venceu a pobreza apanhando garrafas 
com tara recuperável. feines-buch.com

feines-buch.com


Funciona em 23 países

bottlebill.org

bottlebill.org


“It pays to recycle”



Vantagens da 
Tara Recuperável



Paisagens mais limpas



Protege os animais da ingestão 
de plásticos



Reduz importações de petróleo

thefreedomfilm.com

http://thefreedomfilm.com/


Torna os produtos mais baratos para o 
consumidor (não poluidor)

continente.pt

Cerveja em garrafa de tara 
recuperável é 24% mais barata
Cerveja em garrafa de tara 
recuperável é 24% mais barata

continente.pt


Torna a separação de materiais para 
reciclagem mais eficaz

tonhoc7.blogspot.pt

tonhoc7.blogspot.pt


A solução Tara Recuperável combateria 
4 dos 10 tipos de Lixo Marinho mais 
comuns



“Só” precisávamos de legislação em Portugal 
como já foi criada noutros países



Caminho para a Lei

• 2012: Publicação do Manifesto Tara Recuperável

• 2015: Sugestão a todos os partidos políticos 
(Eleições Legislativas)

• 2015: PAN integrou Tara Recuperável no programa 
eleitoral (medida 51 – criar uma tara recuperável para 
latas e garrafas de qualquer material)

• 6/2018: PAN apresentou Projecto-Lei n.º 869/3ª/XIII

• 10/2018: Assembleia da República aprovou a Lei 
nº69/2018 Sistema de incentivo à devolução e 
depósito de embalagens de bebidas em plástico, vidro, 
metais ferrosos e alumínio



Missão cumprida após 6 anos de 
trabalho voluntário?

Nem por isso…



Projecto piloto até final de 2019



Lei nº69/2018 promulgada em 
dezembro de 2018

Onde está o sistema 
obrigatório de depósito?



Após 10 anos de voluntariado, 
a Lei foi apenas mais um passo
Juntos por um mar sem lixo!

Petição pela aplicação da Lei:
tinyurl.com/taramar

https://tinyurl/taramar


Contributos para outras Leis 
(por aplicar)

Lei 88/2019: Redução do impacto 
das pontas de cigarros, charutos ou 
outros cigarros no meio ambiente 

Lei 76/2019: Determina a não 
utilização e não disponibilização de 
louça de plástico de utilização única 
nas atividades do setor de 
restauração e/ou bebidas e no 
comércio a retalho.



Propostas ecologistas a impulsionar



Limpar e Educar

Divulgar materiais de  
sensibilização ecológica
— 482 artigos no 

TaraRecuperavel.org

— Não existiam em português

TinyUrl.com/oatara, página 22

TaraRecuperavel.org
https://tinyurl.com/oatara


De pequenino é que se torce o pepino



Recomendações para acções de 
cidadania

Documentar: fotografias, vídeos, textos
– Temos um supercomputador multifunções no bolso 

e não tiramos partido

Publicar
– Expor publicamente para poder melhorar (ex. manifesto)

Disseminar
– Redes sociais, eventos

Focar no objetivo e não no caminho
– Não “antagonizar”
– Não “partidarizar”

Juntos por um Mar sem Lixo!
– Unir esforços com mais experientes (ex. Sciaena, Zero, Quercus, 

Brigada do Mar, Marmeu)



Persistir



Quer ajudar?

Assine agora a Petição pela aplicação da Lei: 
tinyurl.com/taramar

https://tinyurl/taramar

