
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

     

                     
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Fórum nos Açores 

21 de maio de 2014 

 

No âmbito do projeto MARLISCO, realiza-se no próximo dia 31 de maio de 2014, no Departamento de 

Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores (Faial) o Fórum sobre Lixo Marinho. Este evento reunirá os 

atores relevantes para debater como abordar os problemas atuais sobre o lixo marinho. O Fórum promoverá 

um espaço seguro, promotor do diálogo, favorecendo uma abordagem inclusiva. 

No próximo dia 31 de maio de 2014 realiza-se na ilha do Faial, no Departamento de Oceanografia e Pescas da 

Universidade dos Açores, um dos três Fóruns sobre lixo marinho previstos em Portugal. Aos especialistas e 

participantes convidados a integrar o Fórum na ilha do Faial, juntar-se-ão participantes da ilha da Terceira por 

videoconferência. Este evento será facilitado por Lia Vasconcelos do IMAR – Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.  

Para além dos Açores também está previsto a organização de um fórum na Região Autónoma da Madeira. 

Estes dois eventos precedem o Fórum Nacional sobre Lixo Marinho que terá lugar no dia 24 de outubro de 

2014 na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Os Fóruns Nacionais sobre Lixo Marinho, organizados no 

âmbito do Projeto MARLISCO, decorrerão em 12 países europeus durante o ano de 2014.  

Os fóruns apresentarão os factos mais atualizados sobre o lixo marinho e constituem uma oportunidade para 

que todos possam ter uma palavra a dizer sobre como podemos resolver esta questão ambiental, económica 

e social. Serão debatidas posições científicas, tecnológicas e sociais atuais referentes ao tema e cada evento 

reunirá os atores relevantes para que se abordem os problemas atuais sobre o lixo marinho. 

Estão convidados representantes dos setores das pescas e atividades marítimas, indústria, gestão de resíduos, 

retalho, educação e comunicação social, do público em geral, de organizações não-governamentais e de 

decisores políticos nacionais e regionais. Ao trabalhar em conjunto com membros da comunidade científica, 

os resultados dos fóruns serão utilizados para discutir de forma construtiva o impacte negativo do lixo 

marinho e captar uma grande diversidade de informação, incentivando a geração de novos conhecimentos 

coletivos emergentes. 

O Fórum nos Açores conta com o apoio do Observatório do Mar do Açores (OMA), do Centro de Ciência Viva 

de Angra do Heroísmo, da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura do Governo dos Açores, do 

Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, do IMAR e da Universidade do Açores.  

 

O projeto MARLISCO 

O MARLISCO é um projeto europeu financiado pela Comissão Europeia que pretende aumentar a consciência 

social sobre os impactes do lixo marinho e possíveis soluções para o problema, de forma a inspirar mudanças 

de atitude e comportamento na sociedade. Este projeto está a ser desenvolvido por um consórcio de 20 



                                                                                          

 

 

 

 

 

 

     

                     
 

 

organizações europeias, incluindo universidades, agências governamentais, grupos ambientalistas e 

representantes da indústria. As atividades do projeto em Portugal são coordenadas pela Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL). 

 

O problema do lixo marinho 

Todos os anos milhões de toneladas de lixo marinho chegam aos nossos Oceanos. Apesar de estar longe da 

nossa vista, o impacte ambiental, económico e social de todo este lixo é deveras preocupante. Sabemos que 

pelo menos 600 espécies de animais sofrem danos por aprisionamento ou ingestão de lixo marinho e que 

esse mesmo lixo constitui um grande problema para embarcações e é muito dispendioso de limpar. Estudos 

recentes demonstram que microplásticos (pedaços de plástico < 5 mm, tais como fragmentos de peças 

maiores ou microesferas de produtos de cosmética) e poluentes orgânicos persistentes (como os PCB e os 

DDT) consumidos pelos organismos marinhos, e subsequentemente libertados no ambiente, podem provocar 

toxicidade hepática e inflamações, entre outros. As implicações que estas descobertas revelam ao nível da 

saúde humana (por exemplo, através do consumo de pescado) são preocupantes. O lixo marinho é um 

problema social no qual as pessoas desempenham um papel crucial através das suas decisões e dos seus 

comportamentos. Este fórum é uma oportunidade para que tenha uma palavra a dizer sobre como podemos 

resolver o problema do lixo marinho. 

 

--- FIM DO COMUNICADO DE IMPRENSA --- 

 

Contactos: 

Projeto MARLISCO Portugal 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

Campus da Caparica 

2829-516 Caparica 

marliscopt@gmail.com 

 

[MARLISCO é um projeto do Sétimo Programa-Quadro (FP7) financiado pela Comissão Europeia. As ideias e opiniões 
expressas nesta publicação são exclusivas do autor e não refletem necessariamente a visão da Comissão Europeia] 
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