
Projeto Campanha da Limpeza 

ENQUADRAMENTO: 

 

Campanha de Limpeza nas Praias– Clean Up Day 2014 

Clean Up Day é uma ação de sensibilização que acontece em mais de 125 
países, simbolizando uma união mundial e dedicação em prol de um mundo mais 
limpo e saudável para a humanidade. Cerca de 35 milhões de pessoas devem sair às 
praias e rios para participar da campanha. O evento mundial reúne voluntários em 
tarefas como remoção de lixo (praias- rios). 

A ação ocorre na 3ª Semana do mês de Setembro, visa alertar o público sobre 
os problemas ocasionados pelo lixo descartado nas praias e rios, principalmente o 
plástico e seus derivados que representam mais de 60% do nosso lixo e não são 
degradáveis a curto prazo. A longa vida útil destes materiais devido a baixa taxa de 
biodegradação tem acumulado montanhas de resíduos sólidos nos oceanos, sendo 
responsáveis pela morte de diversas espécies da fauna marinha e a degradação dos 
ecossistemas costeiros que reflectem impactos negativos em vários setores da 
economia, que no caso da Boa Vista em especial tem implicações significativas para 
área do Turismo.   

A Câmara Municipal da Boa Vista, através do Gabinete do Ambiente, Água e 
Saneamento em estreita parceria com diversas entidades ligadas as questões 
ambientais na ilha irão realizar uma Campanha de Limpeza nas Praias (segue roteiro 
anexo) no dia 20 de Setembro de 2014 (sábado).  

   

I. OBJECTIVOS GERAIS: 

Sensibilizar os munícipes em geral a participarem da presente campanha e 

sensibiliza-los quando aos problemas ambientais causados pelo lixo nas 

praias. 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover sensibilização ambiental; 

 Incutir na população, turistas entre outros a sensibilidade de não 

poluir as praias; 

   Limpar as praias; 

   Quantificar o volume de lixo por praias; 

  Fazer tipologia dos tipos de resíduos encontrados nas praias; 



 

III. PÚBLICO-ALVO: 

Diversos estratos da sociedade boavistense: 

 Munícipes e sociedade no geral. 

 

IV. PARCERIAS /APOIO:  

 Naturalia; 

 DGA; 

 Natura 2000; 

 Fundação Tartaruga; 

 BIOS´CV; 

 MED; 

 Associação Amigos dos Animais; 

 Associação Varandinha; 

 Projeto de Áreas Protegidas; 

 Quad Zone; 

 Boa Vista Ma Bô; 

 ATC – Quadland; 

 Rádio Comunitária – Voz di BUBISTA; 

V. POSSIVEIS PATROCINADORES: 

 Hotel Iberostar; 

 Hotel Riu Karamboa; 

 Unitel T+ 



 CV Móvel; 

 KLS; 

 Cavibel; 

 (…) 
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