
79% dos resíduos plásticos 
gerados são depositados 

em aterros ou 
abandonados no 
meio ambiente.

Os resíduos colocados na sanita (como por 
exemplo cotonetes, fraldas, cabelos, 
toalhitas, medicamentos e produtos de 
higiene descartáveis) e os microplásticos 
presentes em vários produtos de higiene 
podem não ser totalmente removidos 
pelos sistemas de tratamento de águas 
residuais e acabarem nos rios/oceanos.  

Os resíduos que não são colocados em 
sacos fechados dentro dos contentores 
de resíduos, podem ser desfeitos por 
animais ou levados pelo vento ou chuva 
até às sarjetas ou diretamente para 
linhas de água próximas.

São transportados pelo vento/água 
da chuva até aos rios/oceanos.

Os resíduos separados nos ecopontos 
são enviados para reciclagem e 
transformados em novos produtos, 
não contaminando o oceano.

Os oceanos 
possuem recursos 
fundamentais para 
a sobrevivência 
da vida tal como 
a conhecemos:

NAS REDES 
DE SANEAMENTO

NOS CONTENTORES DE 
RESÍDUOS INDIFERENCIADOS

DESCARTADOS 
NA RUA OU NA PRAIA

NOS ECOPONTOS

DOS 400 MILHÕES DE TONELADAS DE PLÁSTICO 
PRODUZIDOS ANUALMENTE NO MUNDO:

Estima-se que até 2050, os oceanos terão mais plástico do que 
peixes e que 99% das aves marinhas tenham ingerido plástico. 
Fonte ONU

79%
Cerca de 8 milhões vão parar 

aos oceanos levadas pelos 
ventos, chuvas, esgotos, rios.

 (Fonte ONU)

8.000.000

PROJETO APROVADO EM 2018 
PELO FUNDO AMBIENTAL.

NÃO COLOQUE 
RESÍDUOS NA SANITA

FONTES
 MARÍTIMAS

Como por exemplo cotonetes, fraldas, 
cabelos, toalhitas, medicamentos e 
outros produtos descartáveis de higiene. 

As embarcações marítimas são muitas 
vezes responsáveis pelo abandono de 
resíduos em alto mar.

Fontes: Ocean Action, APLM – Associação Portuguesa do Lixo Marinho

POR PLÁSTICOS

A IMPORTÂNCIA DOS OCEANOS 

E COMO SÃO CONTAMINADOS 

oceano

FONTE DE 
ALIMENTO E 

SAÚDE

FONTE DE
ENERGIA

RENOVÁVEL

BIODIVERSIDADE

LIBERTAÇÃO
DE OXIGÉNIO

SEQUESTRO
DE CARBONO

CICLO
DA ÁGUA

REGULADOR
DO CLIMA

C

RECURSO 
ECONÓMICO

Devemos reduzir 
as embalagens de 
plástico adquiridas 
no supermercado.

Devemos reutilizar 
os resíduos produzidos.


