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1. Introdução 

Neste documento apresenta-se o relatório do Workshop Nacional de Stakeholders #1 de Portugal, 

do projeto CAPonLITTER. Coorganizado pela PP2 – Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pela 

LP1 – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (FCT-NOVA). O evento 

intitulado “Como tornar as atividades costeiras – turísticas e de recreio – zero-resíduos?” teve lugar 

no dia 8 de janeiro de 2020, na Sala Ágora da Biblioteca da FCT-NOVA, e contou com a presença 

de cerca de 40 pessoas de diversas atividades económicas e setores. 

Sendo o primeiro workshop do projeto CAPonLITTER em Portugal, visou dar início à criação de uma 

rede de stakeholders que irão ser envolvidos ao longo do projeto. Além de se dar a conhecer o 

projeto, os seus objetivos e a sua organização, salientando a importância do envolvimento dos 

stakeholders para o mesmo, procurou-se, também, começar a explorar a opinião dos stakeholders 

sobre quais seriam os maiores desafios da problemática em estudo, de forma a lançar bases para a 

estruturação das próximas fases do processo participativo.  

Este relatório informa sobre a organização, divulgação, programa e principais resultados da sessão 

participativa.  
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2. Organização e planeamento 

2.1. Data do evento 

Embora inicialmente, os parceiros portugueses tivessem a intenção de organizar o evento no mês 

de novembro, rapidamente se aperceberam que a proximidade da data em relação ao lançamento 

do projeto não permitia um correto e adequado contato com os stakeholders. Assim sendo, e também 

devido ao período das férias de Natal, onde os stakeholders estariam menos disponíveis, decidiu-se 

marcar o evento para o início de janeiro. 

2.2. Divulgação e comunicação 

Os dois parceiros (LP1 – FCT-NOVA e PP2 – APA) desenvolveram uma lista de stakeholders dos 

diversos sectores definidos no Toolkit do evento (Tabela 1). Esses stakeholders foram contactados, 

via email, na primeira e segunda semana de dezembro. O email fazia uma breve apresentação do 

projeto CAPonLITTER explicando a importância dos stakeholders para o processo, e convidava-os 

a estarem presentes no evento, transmitindo informações-chave (data, hora, local), um formulário de 

inscrição (elaborado no Google Forms), um cartaz do evento e programa e um ofício “formal” 

assinado pelos responsáveis de cada parceiro. 

O formulário de inscrição, elaborado no Google Forms, permitiu uma recolha das informações chave 

dos participantes: 

▪ Nome; 

▪ Entidade; 

▪ Email; 

▪ Contacto telefónico; 

▪ Restrições alimentares [para efeitos do almoço oferecido]. 

Foram também elaborados cartazes específicos para o evento, com as informações chave e o 

programa (Figura 1). 

Figura 1 - Cartaz (à esquerda) e 
programa (à direita) do evento. 
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Por último, o ofício “formal” que acompanhou o convite foi enviado em formato PDF, assinado pelos 

responsáveis de ambos os parceiros, que continha as informações do email e onde os parceiros 

faziam o convite direto à pessoa/entidade, assinado pelos responsáveis de ambos os parceiros. 

Salienta-se a importância de bloquear o documento para salvaguardar as assinaturas digitais, mas 

permitir a impressão para que o documento possa circular internamente dentro da entidade 

convidada. 

Durante o período entre o envio dos convites e a data do evento, contactos adicionais, 

maioritariamente via telefone, foram feitos de forma a acelerar as respostas e a melhor assegurar a 

presença dos stakeholders. O evento também foi divulgado através dos meios de comunicação 

interna e externa do LP1 e do PP2, tendo sido também convidados a estarem no evento. 

2.3. Programa e local 

O Toolkit sugere que o evento seja iniciado com a oferta de um almoço de trabalho, de forma a 

melhor assegurar a presença dos stakeholders convidados. No entanto, uma vez que era o primeiro 

workshop, onde se fazia a primeira apresentação nacional do projeto, decidiu-se dividir o programa 

em dois.  

De manhã, com início pelas 12 horas, decorreram as apresentações formais, onde o Coordenador 

Geral do Projeto (José Carlos Ferreira – LP1) deu as boas-vindas aos participantes e explicou 

sumariamente o evento, o Gestor Geral do Projeto (Cláudio Duarte – LP1) apresentou os objetivos e 

organização do projeto e a importância dos stakeholders, e a Coordenadora do Projeto do PP2 

(Margarida Nunes) mostrou a visão e importância do projeto, nomeadamente na ótica do Governo e 

do enquadramento legal Português. Depois de um período para perguntas, deu-se início ao almoço. 

Todo o processo participativo decorreu depois do almoço até ao término do evento. Esta organização 

permitiu uma clara separação entre os dois momentos do evento, tornando-o mais leve devido à 

pausa para almoço. 

O local escolhido para o evento foi a Sala Ágora da Biblioteca da FCT-NOVA. A escolha deveu-se 

ao facto de ser nas instalações de um dos parceiros (LP1), o que facilita a logística, à versatilidade 

e adequabilidade da sala para este tipo de eventos e ao facto de ser facilmente acedida, quer através 

de transportes públicos (metro e autocarro), quer através de transporte individual (estacionamento 

gratuito).  

Conforme é possível observar nas fotografias do evento (carregadas na Google Drive do projeto: 

CAPonLITTER Project\Meetings\Stakeholders Workshop #1\Portugal\Photos and Videos), a sala 

possuía à entrada um local para o registo, em baixo espalharam-se as mesas e as cadeiras, com 

boa visibilidade para o “palco elevado” e com espaço suficiente para o trabalho em grupo, e possuía, 

ainda, um local resguardado para a preparação do serviço de catering e para servir o almoço. 
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3. Relatório das atividades 

Neste capítulo, apresentar-se-á o relatório das atividades do evento, ponto por ponto, onde se 

mostrará como cada atividade correu, os principais resultados (se aplicável) e outras observações 

importantes. 

3.1. Registo 

O registo foi feito na entrada da sala, com o apoio de duas mesas de trabalho e com três pessoas 

de staff. Os participantes eram cumprimentados à entrada pela equipa, que lhes pedia para 

assinarem a folha de registo, salientando a autorização da captação de imagem, e que lhes 

entregava o respetivo identificador (Figura 2). 

 

Figura 2 - Exemplo da organização da mesa de registo. 

A equipa entregou também um pequeno kit que continha uma pasta, papel para apontamentos, uma 

caneta, a “senha codificada” para o processo participativo e os post-its para a “Buffer Activity”. Foram, 

por último, convidados a deslocarem-se aos posters da “Buffer Activity” e, posteriormente, sentarem-

se livremente numa das cadeiras disponíveis. A Tabela 1 – Perfil dos participantes no workshop. o 

perfil dos participantes. 

Tabela 1 – Perfil dos participantes no workshop. 

Categoria N.º de participantes 

Produtores de Embalagens e Bens 1 

Distribuidores e Retalho 1 

Consumidores 6 

Gestores de Resíduos 3 

Autoridades Políticas e de Gestão do Litoral 11 

Organizações Cívicas e Não-Governamentais 4 

Academia e Investigação 7 

Total de Stakeholders 33 

Staff 8 

Jornalistas 1 
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3.2. Atividade Buffer  

Conforme mencionado anteriormente, no registo os participantes eram convidados a participar nesta 

primeira atividade, utilizando os post-its que possuíam dentro da sua pasta. Foram colocados quatro 

posters no formato A2 com as perguntas da atividade, espalhados pela sala (Figura 3).   

 

Figura 3 - Fotografia onde se observa três dos quatro posters da Atividade Buffer. 

 

3.2.1. Resultados 

De seguida, apresentam-se as respostas às três perguntas da Atividade Buffer: 

Qual o maior desafio em estabelecer uma praia zero-resíduos? 

▪ “A alteração de comportamentos” 

▪ “Acessibilidade da praia” 

▪ “Mudança de comportamentos dos cidadãos. Campanhas de sensibilização estagnadas” 

▪ “Deposição de resíduos por via marítima (marés)” 

▪ “Sistema de recolha seletiva eficiente” 

▪ “Adaptar as soluções a diferentes comportamentos” 

▪ “Pouca oferta produtos zero-resíduos na base do consumo” 

▪ “Conseguir que as pessoas que a frequentam cumpram as normas estabelecidas e respeitem 

as medidas tomadas” 

▪ “Sensibilizar os utilizadores da praia para não depositarem lixo e recolherem o que 

encontraram, por ter dado à costa” 

▪ “Sensibilizar veraneantes a usar os ecopontos existentes” 

▪ “Motivação e comunicação à entrada da praia e a montante” 

▪ “Consciencializar os utentes das praias, concessionários e população envolvente” 

▪ “Disponibilização e divulgação de alternativas de embalagens” 

▪ “Fazer com que todos os usuários respeitem a praia e a área circundante” 

▪ “A consciencialização com pertença dos usuários” 

▪ “Mudar comportamentos a montante? (comportamentos individuais nas casas, cidades, 

gestão da indústria) – principal” 

▪ “Informar, sensibilizar e alcançar uma mudança de comportamentos de visitantes/turistas” 

▪ “Os utilizadores têm proveniências e não são frequentadores regulares – como comunicar?” 
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▪ “Sensibilização e envolvimento das populações com vista à alteração/adoção de 

comportamentos mais sustentáveis” 

▪ “Alcançar 100% compromisso de todos os estabelecimentos e concessão da praia/zona” 

 

Qual o maior desafio em estabelecer um evento costeiro zero-resíduos? 

▪ “Estabelecer como uma prioridade da organização” 

▪ “Assegurar que é uma preocupação da organização mas também dos seus parceiros/ 

patrocinadores/fornecedores” 

▪ “Custos sustentáveis do evento (marcas/patrocínios)” 

▪ “Sinergias entre entidades” 

▪ “Orçamento do evento – valor de adjudicação do serviço” 

▪ “Obrigatoriedade de recurso ao reutilizável” 

▪ “Falta de compromissos dos stakeholders. Falta de políticas coesas” 

▪ “Sensibilização de quem usa praia/mar” 

▪ “Visão integrada de standards ambientais elevados e obrigatórios para todos os stakeholders 

e fornecedores com viabilidade financeira” 

▪ “Fazer com que haja a adesão de muitas pessoas” 

▪ “Garantir o contacto com todos os utilizadores da praia” 

▪ “Eliminar o uso de utensílios de plástico (como copos, pratos, palhinhas)” 

▪ “Chamar à atenção de todos os participantes e criar condições para o condicionamento dos 

resíduos” 

▪ “Fazer a passagem da atitude sustentável para o comportamento sustentável” 

▪ “Educação ambiental para a eliminação de resíduos. Utilização de alternativas ao plástico e 

recolha seletiva” 

▪ “A construção coletiva do evento” 

▪ “Um evento costeiro em que a zona costeira é o artista principal!” 

▪ “Mudar a política de gestão/marketing dos parceiros. Mudar/garanti que os festivaleiros não 

contribuem para a concretização da(s) medida(s)” 

▪ “promotores do evento, stands de exposição, etc. estarem alinhados na adoção de boas 

práticas ambientais e utilização de materiais sustentáveis” 

▪ “Gestão: a equipa pode ter de mudar de fornecedores” 

▪ “Envolvimento de toda a equipa promotora do evento e sensibilização dos participantes do 

evento” 

▪ “Elaboração de um «guia de boas práticas» que sirva todo o tipo de eventos – com sugestão 

de alternativas e orientações estratégicas e claras que permitam a qualquer 

organização/entidade organizar eventos” 

 

 

 

 



 

11 
 

Qual o maior desafio em estabelecer uma comunidade costeira zero-resíduos? 

▪ “Educação e sensibilização” 

▪ “Sinergias entre entidades” 

▪ “Mudança de comportamentos a longo prazo” 

▪ “Sensibilização a longo prazo (medidas pontuais não resolvem)” 

▪ “Sistema de recolha seletiva eficiente” 

▪ “Objetivo comum” 

▪ “Alinhamento claro de uma visão inclusiva e participativa e o trabalho social contínuo que isso 

implica” 

▪ “Educação, formação e motivação para que as medidas sejam cumpridas e compreendidas 

por todos” 

▪ “Sensibilizar a comunidade para os benefícios de ser zero-resíduos -> promover redução, 

reutilização, reciclagem, …” 

▪ “Capacitação de todos os stakeholders” 

▪ “O respeito da diversidade na unidade costeira” 

▪ “Garantir o envolvimento de todos os stakeholders. Demonstrar as vantagens em que esses 

stakeholders se envolvam” 

▪ “Criar condições para que, por exemplo, redes de pesca sejam substituídas por 

biodegradáveis, para acabar por exemplo, com a pesca-fantasma. Intercâmbio entre a 

comunidade para o respeito do espaço” 

▪ “Consciencialização dos benefícios em «pensar sustentável» e das vantagens para a 

comunidade” 

▪ “entender os circuitos de comunicação dos habitantes locais e promover a educação 

ambientais, não formal, transversal à comunidade local” 

▪ “Alterar hábitos e tradições das comunidades. Fortalecer o compromisso de todos em mudar 

comportamentos diários. Alterar políticas” 

▪ “Envolver e garantir o compromisso de todos os atores locais. Residentes, atividades de 

comércio e serviços, restauração, unidades hoteleiros, associações locais” 

▪ “Regras para os fornecedores de produtos” 

▪ “Envolvimento de todos os stakeholders (entidades, município, populações) na organização 

do evento e disponibilização de meios necessários ao seu sucesso” 

▪ Chegar aos cidadãos! – Locais, - Turistas. Conseguir o envolvimento/participação” 

 

3.2.2. Análise quantitativa dos resultados 

O gráfico da Figura 4 sintetiza a participação dos stakeholders na Atividade Buffer sobre as praias 

zero-waste. Depreende-se que as questões ligadas aos comportamentos dos utilizadores e dos 

frequentadores, bem como a sua sensibilização são aquelas que se consideram como maiores 

desafios para esta problemática. Outras questões foram também mencionadas, como a recolha 

seletiva, a oferta de alternativas zero-waste, a origem de resíduos de fontes exteriores às praias, as 

infraestruturas de acesso e a necessidade de compromissos. 
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Figura 4 - Resultados da Atividade Buffer (Praias). 

O gráfico da Figura 5 apresenta os resultados da questão sobre os desafios dos eventos costeiros. 

Aqui, as ideias foram mais deixadas de forma mais equilibrada que na questão anterior. O maior 

desafio considerado foi a sensibilização e educação dos participantes e dos próprios produtores. Os 

stakeholders também referiram a necessidade de adotar políticas e regras para tornar estes eventos 

mais sustentáveis, muitas vezes através de compromissos e sinergias com todos os envolvidos na 

organização. Por último, mencionaram que é necessário que a sustentabilidade e a redução e 

resíduos sejam uma prioridade para a organização, que é necessário existir viabilidade económica 

para estas práticas e que é necessário que haja infraestruturas adequadas para a correta gestão dos 

resíduos. 

 
Figura 5 - Resultados da Atividade Buffer (Eventos). 

Por último, o gráfico da Figura 6 apresenta a análise quantitativa das contribuições dos stakeholders 

relativamente aos desafios para as comunidades costeiras zero-resíduos. Da análise do gráfico, 

conclui-se novamente que a educação e sensibilização das comunidades e a criação de sinergias 

entre os diversos atores são essenciais para responder a esta problemática. Para além disto, 

referiram também como desafios os comportamentos, a criação de infraestruturas, a definição de 

prioridades e de uma visão para o assunto, as necessidade de políticas e compromissos, a existência 

de alternativas aos produtos descartáveis, a regulamentação destes produtos e os apoios para a 

criação destas comunidades costeiras zero-resíduos. 
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Figura 6 - Resultados da Atividade Buffer (Comunidades Costeiras). 

 

3.3. Apresentações do Projeto 

Após o registo, o Project Coordinator José Carlos Ferreira iniciou o período de apresentações com 

uma apresentação de boas-vindas. Agradeceu a presença dos stakeholders e, de forma breve, 

apresentou os traços gerais do evento e da participação portuguesa no projeto CAPonLITTER. 

De seguida, o Project Manager Cláudio Duarte fez um apresentação mais aprofundada do projeto 

CAPonLITTER, onde apresentou a problemática, os objetivos do projeto, os parceiros envolvidos e 

os diversos eventos participativos que irão decorrer com os stakeholders e os parceiros. 

A última apresentação foi feita pela coordenadora do projeto junto do PP2 – Agência Portuguesa do 

Ambiente, Margarida Nunes. Aqui, a problemática do lixo marinho em Portugal foi explorada, com 

dados concretos e oficiais, bem como a visão e estratégia do Governo para esta área, juntamente 

com o enquadramento legal existente e planeado. 

Existiu um espaço para perguntas após as apresentações. Um dos stakeholders do sector da pesca 

pediu a palavra para explanar que, apesar de todo o enquadramento legal apresentado pela APA, 

os pescadores tradicionais possuem dificuldades para o cumprir. Eles desejam utilizar materiais mais 

sustentáveis, como os biodegradáveis, de forma a reduzir o impacte da sua atividade nossos 

oceanos, uma vez que existe sempre uma perda involuntária de redes, provocando fenómenos de 

pesca-fantasma. Afirmou ainda que nenhum pescador tradicional quer lançar propositadamente 

resíduos para o mar, mas que não possuem por vezes meios de o evitar. Falou ainda no facto de os 

alcatruzes (armadilhas para polvos) serem atualmente todos de plástico, quando antigamente eram 

de barro, menos impactantes. 
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Um outro stakeholders, de um sector do consumo, questionou algum dos dados de lixo marinho 

contabilizado pela APA nas diversas monitorizações de praia, salientando que existia uma aparente 

incoerência entre os dados gerais e os dados por origem de resíduos, e que a maioria dos resíduos 

encontrados não tinham origem na restauração ou consumo. Representantes da APA explicaram 

que em apenas uma parte dos resíduos é possível verificar a sua origem. 

Por último, outro stakeholder do sector da pesca apresentou que alguns portos de pesca nacionais 

possuíam já boas-práticas de gestão de resíduos, exemplificando projetos como o “Pesca por um 

Mar sem Lixo”. Afirmou ainda, em resposta ao primeiro comentário, que os alcatruzes tradicionais de 

barro têm uma eficiência menor que os de plástico. 

Terminada esta sessão, foi servido o almoço, em estilo volante, 100% vegetariano e sem utilização 

de plásticos de uso único. 

3.4.  D – Avaliação dos Principais Desafios 

Pelas 14:30, iniciaram-se as atividades de participação ativa, coordenados por Lia Vasconcelos (LP1 

– FCT-NOVA). Pediu a todos os participantes que verificassem as suas senhas codificadas de forma 

a encontrarem o par com o mesmo número e letra. A equipa ajudou neste processo, de forma a 

facilitar estes “encontros” e a juntar aqueles sem par. 

Sentados em pares, os grupos passaram então à discussão das três questões projetadas no quadro, 

tendo sido reservados 15 minutos para esta discussão. De seguida, Lia Vasconcelos iniciou a 

estruturação em nuvem. Para tal, pediu a um grupo aleatório que apresentasse um post-it com uma 

ideia e, depois, perguntava se existia mais grupos com a mesma ideia, recolhendo os post-its e 

agrupando-os por ideia-chave, repetindo o processo até todos os post-its terem sido recolhidos. 

Por último, perguntou se todos concordavam com as nuvens criadas (teve que existir consenso) e 

deu-lhes nomes. Apresenta-se, de seguida, as nuvens com as respetivas ideias (Figura 7). 

3.4.1. Resultados 

Comunidades Costeiras: 

▪ “Educação. Incentivos para recolha voluntária de lixo. Alternativas zero-resíduos. 

Sensibilização das camadas mais jovens com realce para a problemática na proximidade” 

▪ “Alinhamento claro de visão inclusiva e participativa com benefícios claros e mecanismos de 

incentivos” 

▪ “Viabilizar mecanismos económicos de retorno para as comunidades locais. Economia 

circular” 

▪ "Comunicação efetiva com o cidadão/comunidade” 

▪ “Informação e sensibilização capaz de produzir efeitos zero-resíduos a médio e longo prazo” 

▪ “Promover a participação da comunidade costeira dando voz às suas propostas e auxiliar a 

implementação das mesmas” 

▪ “Envolver os stakeholders da comunidade na identificação dos benefícios a médio-longo 

prazo e sensibilização para o seu envolvimento na manutenção das comunidades zero-

resíduos” 
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Tratamento de choque: 

▪ “Pensar diferente – porque são espaços de elevada sensibilidade -> risco que representam. 

Estatuto diferenciado” 

▪ “Ações que choquem com ações dedicadas a cada local/região com os resíduos produzidos 

pela comunidade local” 

▪ “Mostrar a quantidade de resíduos recolhidos em praia para sensibilizar a comunidade para 

o problema” 

Sensibilização 

▪ “Gerar o envolvimento de todos os stakeholders para o objetivo «praia zero resíduos»” 

▪ “Mudança nos comportamentos de risco para comportamentos adequados ... uma praia…” 

▪ “O desafio continua a ser a alteração da mudança de comportamentos individuais dos 

utilizadores” 

▪ “Alterar o comportamento dos cidadãos que frequentam os mesmos. Fiscalização. Falta de 

consequência perante comportamentos «condenáveis»” 

▪ “Motivação e comunicação do cidadão/da comunidade” 

▪ “Manter a praia limpa e envolver os utilizadores e comunidade na manutenção do espaço” 

▪ “lidar com diferentes sensibilidades/comportamentos num mesmo espaço (praia, evento, 

comunidade) relativamente à gestão de resíduos (abrangência da sensibilização)” 

▪ “Mais campanhas continuas de sensibilização e responsabilização local, com mais 

mecanismos participativos, não só unilaterais. Reforço de equipas e sua adequada formação 

para a fiscalização” 

Educação, formação e informação 

▪ “Educação, formação e informação” 

Fontes Indiretas 

▪ “Evitar lixo exterior ao ambiente (evitar chegar lixo que provém de outras fontes). (Praia)” 

Concessionários 

▪ “Concursos públicos para licenciamentos de atividades económicas (apoios de praia) e 

eventos dependentes do cumprimento de regras de «zero-resíduos» estabelecidas nos 

cadernos de encargos” 

▪ “Concessionários recolherem resíduos com maior frequência. Sensibilizar os veraneantes a 

colocar o lixo no lixo” 

▪ “Proibição da utilização de plásticos ou derivados de um só uso nos estabelecimentos de 

praia ou junto ao mar, com possibilidade de perda de concurso em zonas balneares.” 

Leva e traz 

▪ “Cidadão e turista que usa a praia: - como fazer que não produzam resíduos? -> 

comunicação, regras, incentivos” 

▪ “Consciencialização para o “leva e traz” (leva em dobre o que trouxe!)” 
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Cidadania 

▪ “Praia: sentimento de impunidade, civismo” 

▪ “Evento costeiro: -seletiva nos ecopontos. – Não haverem beatas no chão. – orgânicos no 

respetivo contentor. – ação por vontade própria.” 

Feiras 

▪ “Nos eventos sem recinto com gradeamento, desenquadramento temporal entre limpeza 

municipal regular e a produção pontual e em massa de resíduos” 

▪ “Nas feiras de rua: desenhar infraestrutura para captação e recolha à prova de comerciantes 

não sensibilizados” 

Zero-plásticos 

▪ “Consciencialização e sensibilização, interiorização das vantagens da comunidade na política 

zero-resíduos” 

▪ “A proibição do plástico, devido à falta de alternativas. Estas alternativas são geralmente 

significativamente mais caras” 

Infraestruturas 

▪ “Criação de infraestruturas de recolha (ex. Super Bock Super Rock). Consciencialização dos 

materiais usados … um evento costeiro…” 

▪ “Uma melhoria na recolha de resíduos durante todo o ano. Essencialmente nas praias.” 

▪ “Definição de locais específico para eventos com condições para gestão dos resíduos” 

▪ “Criar zonas de armazenamento adequados e acessibilidades que promovam a correta 

gestão dos resíduos produzidos em praias de difícil acesso” 

▪ “Melhoria da gestão de resíduos com encaminhamento adequado para reciclagem e 

implementação generalizada de ecopontos enterrados” 

▪ “Praia: melhoria dos sistemas de recolha para resíduos da pesca mais utilizados da praia” 

Eventos 

▪ “Garantir o compromisso de todos os envolvidos (promotor, fornecedores, expositores, 

patrocinadores) na organização e festão de um evento zero-resíduos” 

▪ “Evitar a marca «plástico» no evento. Eliminação da utilização plástico não só copos mas 

qualquer embalagem” 

▪ “Aceitação dos patrocinadores/marcas apresentarem soluções zero-resíduos a custos 

competitivos” 

▪ “Estabelecer regras, fiscalizar e responsabilizar -> promotores dos eventos têm que ter regras 

bem definidas e cumprir” 

▪ “Envolver e impor em todos os parceiros/fornecedores/patrocinadores do evento as práticas 

de sustentabilidade do mesmo” 

▪ “Guião/whitebook atualizado com maior exigência ambiental para todas autarquias do país, 

com boas práticas. Mesmos padrões exigência todos os stakeholders” 

▪ “Copos e garrafas com vasilhame. Criação regulamentos (legislação) para eco-eventos” 
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▪ “Incentivos. Medidas punitivas e de dissuasão” 

▪ “Fiscalização com penalização para infratores e bonificação/incentivos para comportamentos 

adequados” 

 

 

Figura 7 - Processo da definição/estruturação das nuvens. 

 

3.4.2. Votação 

Depois de definidas as nuvens, procedeu-se à votação das mesmas, onde foram dados cinco 

autocolantes a cada participante, para colocarem de forma livre nas que achassem mais importantes, 

prioritárias ou pertinentes. A Tabela 2 apresenta os resultados da votação, comprovados pela 

fotografia da Figura 8. 

Tabela 2 - Resultados da votação das nuvens. 

# Nome N.º de Votos 

1 Sensibilização 23 

2 Comunidades Costeiras 18 

3 Tratamento de Choque 17 

4 Educação, Formação e Informação 16 

5 Eventos 14 

6 Concessionários 13 

7 Leva e Traz 12 

8 Infraestruturas 11 

9 Cidadania 8 

10 Zero-Plásticos 7 

11 Fontes Indiretas 4 

12 Feiras 2 
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Figura 8 - Resultado da votação das nuvens. 

 

3.5. E – Identificação de Boas Práticas 

Enquanto os participantes se levantaram para votar, pediu-se que depois se sentassem nas mesas 

cuja cor correspondesse àquela da sua senha. A equipa ajudou as pessoas a encontrarem a 

respetiva mesa e a resolver os casos daqueles que não tinham cor (inscrições de última hora), de 

forma a que houvesse um equilíbrio no número de participantes em cada mesa. 

Após a hierarquização das nuvens, os temas foram distribuídos pelas sete mesas, de forma aleatória, 

neste caso pela ordem dos ponteiros do relógio. Entregou-se uma ficha de boas-práticas a cada 

mesa e explicou-se o funcionamento e objetivos da mesma. Após o tempo cedido para a discussão 

e preenchimento, um porta-voz de cada grupo apresentou a sua ficha à sala.  

 

3.5.1. Resultados 

Apresentam-se, aqui, a sete fichas transcritas resultantes do processo. 
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Ficha n. º 1 

Título da Boa Prática: A Praia é Minha e Tua – Marés-Vivas 

Desafio Abordado: Sensibilização 

Objetivos/Metas: 

▪ Sensibilizar as pessoas e as comunidades 

Áreas de Intervenção:  Comunidades Costeiras 

Escalas: Regional 

Implementação e monitorização: 

▪ Eventos – Educativos 

▪ Fiscalização – Maior – Vigilância – Ações de [? – Punição/Publicação?] 

Quem envolver? 

▪ Entidades Municipais 

▪ Portos – Autoridade marítima 

▪ Escolas – Agrupamentos 

▪ Associações – Culturais, de turismo 

▪ Horecas e Parques de Campismo 

Maiores constrangimentos? 

▪ Leis pouco claras 

▪ Poucos financiamentos 
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Ficha n. º 2 

Título da Boa Prática: Menos é Mais (menos lixo = mais incentivos) 

Desafio Abordado: Comunidades zero-lixo [costeiras] 

Objetivos/Metas: 

▪ Comunidade não provoca o risco de lixo para o mar 

Áreas de Intervenção:  Comunidades Costeiras 

Escalas: Local (implementação) / Nacional (programa) 

Implementação e monitorização: 

▪ Programa comunitário tipo “tidy town” 

▪ Galardão de reconhecimento/competição 

▪ Incentivos fiscais locais 

▪ Eventos de celebração 

Quem envolver? 

▪ Toda a comunidade 

Maiores constrangimentos? 

▪ Envolvimento dos cidadãos 
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Ficha n. º 3 

Título da Boa Prática: “Waste on you”, “Waste on us” 

Desafio Abordado: Tratamento de choque 

Objetivos/Metas: 

▪ Sensibilização dos mais resistentes à mudança 

▪ Mudança de comportamento e assumir da responsabilidade de cada um 

▪ Metas: Aumento da taxa de reciclagem/redução da produção de resíduos 

Áreas de Intervenção:  Praias / Eventos Costeiros / Comunidades Costeiras 

Escalas: Local / Regional 

Implementação e monitorização: 

▪ Outdoors 

▪ Instalações artísticas e teatrais 

▪ Ações pontuais e continuadas (despejo de resíduos em sítios estratégicos) 

▪ Eventos 

▪ Visibilidade/comunicação dos resíduos produzidos e seu impacto (saúde/ecologia) 

Quem envolver? 

▪ Autarquias 

▪ Associações 

▪ Concessionários 

▪ Comunidades 

Maiores constrangimentos? 

▪ Resistência à mudança de comportamento 

▪ Desconforto das autarquias (para algumas das ações) 

▪ Cheiro/repulsa 
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Ficha n. º 4 

Título da Boa Prática: Info.onLiiter 

Desafio Abordado: Educação, formação e informação 

Objetivos/Metas: 

▪ Desenvolvimento de uma plataforma informativa com guai de boas práticas, lista de 

fornecedores certificados, informações técnicas com fórum de discussão, projetos em curso 

Áreas de Intervenção:  Praias / Eventos Costeiros / Comunidades Costeiras 

Escalas: Nacional 

Implementação e monitorização: 

▪ Contribuição de conteúdos pelas partes interessadas presentes nos workshops 

▪ Número de visualizações na plataforma, número de downloads de documentos informativos 

Quem envolver? 

▪ Coordenadores do projeto CAPonLITTER e parceiros 

Maiores constrangimentos? 

▪ Financiamento e atualização de conteúdos a longo prazo (após a finalização do projeto) 
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Ficha n. º 5 

Título da Boa Prática: Diretiva “Zero Plástico” 

Desafio Abordado: Eventos 

Objetivos/Metas: 

▪ Implementação de eventos costeiros com “zero-plástico” 

Áreas de Intervenção:  Praias / Eventos Costeiros 

Escalas: Nacional 

Implementação e monitorização: 

▪ Implementação a cargo da entidade administrativa com competência na área 

▪ Monitorização a cargo da entidade administrativa e da ASAE, com possíveis penalizações 

em caso de incumprimento 

Quem envolver? 

▪ Estado 

▪ Autarquias 

▪ Organizações privadas 

▪ ASAE 

Maiores constrangimentos? 

▪ Dificuldade na criação de consenso entre os vários agentes 
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Ficha n. º 6 

Título da Boa Prática: Certificação de concessionários 

Desafio Abordado: Concessionários 

Objetivos/Metas: 

▪ Valorização do espaço pela adoção de boas práticas 

Áreas de Intervenção:  Praias 

Escalas: Nacional 

Implementação e monitorização: 

▪ Definição das regras para atribuição da “bandeira verde”. Ex: Abolição plástico, limpeza de 

praias, cinzeiros reutilizáveis, etc. 

Quem envolver? 

▪ APA + ABAE 

Maiores constrangimentos? 

▪ Envolvimento da comunidade e aceitação das normas por parte dos clientes 
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Ficha n. º 7 

Título da Boa Prática: Leva e traz 

Desafio Abordado: Mudança de comportamentos [Leva e traz] 

Objetivos/Metas: 

▪ Não deixar resíduos quando está/visita a praia 

Áreas de Intervenção:  Praias / Eventos Costeiros / Comunidades Costeiras 

Escalas: Nacional / Europeia 

Implementação e monitorização: 

▪ Campanha nacional que aborde a necessidade de não deixar resíduos na praia e o correto 

comportamento a adotar 

▪ Meios: media, televisão e rádio 

Quem envolver? 

▪ Governo 

▪ Comunidades 

▪ Comunicação social 

▪ Autarquias 

Maiores constrangimentos? 

▪ Apatia 

▪ Tragédia dos Comuns 
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3.5.2. Votação 

Após a apresentação das Fichas de Boas-Práticas, preencheu-se a tabela final de votação com os 

títulos das mesmas. Procedeu-se à sua votação, cedendo, a cada participante, cinco autocolantes 

vermelhos (para a urgência), cinco autocolantes verdes (para a replicabilidade) e cinco autocolantes 

amarelos (para a eficácia). A Tabela 3 apresenta os resultados já contabilizados. 

Tabela 3 - Resultados da votação doas boas-práticas. 

Título 
Áreas de Intervenção Aspetos a votar! 

Praias E. C. C. C. Urgência Replicab. Eficácia 

Leva e Traz X X X 30 25 28 

Certificação do Concessionário X   24 30 28 

Info.onLitter X X X 28 19 20 

Waste on You  X  1 13 14 

A Praia é Minha e Tua – “Marés Limpas”   X 14 6 7 

Menos é mais (Menos Lixo = Mais incentivos)   X 8 7 11 

Diretiva “Zero Plástico” X X  13 13 11 

 

 

 

Figura 9 - Tabela de votação com os resultados finais. 
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4. Avaliação Sinóptica do Workshop 

4.1. Transcrição dos resultados 

4.1.1. O que mais gostou? 

▪ Dinamismo do workshop 

▪ Participação de todos os intervenientes 

▪ Oportunidade para troca de pontos de vista e opiniões dos intervenientes 

▪ Das dinâmicas 

▪ Dinâmicas de grupo 

▪ Empenho na matéria 

▪ Interesse nas necessidades reais 

▪ Interação entre as várias entidades de meios distintos 

▪ Do tema. 

▪ Do potencial de mudança. 

▪ Da diversidade de stakeholders 

▪ Da dinâmica 

▪ Da interação entre os stakeholders e a partilha de conhecimento 

▪ Da variedade de representantes de várias entidades 

▪ Dinâmica criada no workshop entre participantes 

▪ Qualidade dos materiais utilizados 

▪ A diversidade de atores 

▪ Partilha de ideias, variedade de perspetivas e sua riqueza, vontade de colaboração 

▪ De conhecer novos potenciais parceiro e da troca de ideias 

▪ Da troca de ideias entre os participantes de entidades com realidades distintas relacionados 

com o mesmo tema 

▪ Possibilidade de trocar ideias e perspetivas sobre o conceito zero waste e a sua aplicação 

na realidade atual 

▪ Apresentações 

▪ Interações 

▪ Apresentação de ideias inovadoras 

▪ Troca de ideias 

▪ Tema, método de envolvimento de vários atores com interesse na matéria 

▪ Da partilha de ideias 

▪ Alteração de grupos de trabalho 

▪ Partilha de ideias, de diferentes atores-chave 

▪ Interação de realidades diferentes 
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4.1.2. O que menos gostou? 

▪ A sala fria! 

▪ Pouco tempo de informação 

▪ Do frio na sala 

▪ Espaço com pouca luz e layout de projeção e trabalho não muito bom 

▪ A metodologia de seleção de medidas e desafios 

▪ Sala mais ou menos fria e escura no início :) 

▪ Pouco tempo para debate das ideias 

▪ Deveríamos ter tido mais tempo para as atividades decorrerem de forma mais sistematizada 

(p.e., 5 minutos para pensar, 5 minutos para escrever, 5 minutos para apresentar) 

▪ Nada a destacar (apenas o conforto térmico da sala) 

 

4.1.3. Sugestões? 

▪ Manter o catering: parabéns pela escolha do prato principal vegetariano 

▪ Intervalar atividades com palestras 

▪ Próxima ação: em local (praia!) 

▪ A continuar 

▪ Sem sugestões 

▪ Uma mediação mais focada nos objetivos 

▪ Continuar bom trabalho e iniciativa 

▪ Partilha de infos e contactos 

▪ Possibilidade de evoluir algumas ideias posteriormente em grupos/doces partilhados 

▪ Penso que poderia ter havido mais tempo para debate e construção das ideias. 

▪ Talvez afetar um dia completo a este tipo de ação 

▪ Nos próximos eventos, focar em ideias/estratégias “zero-resíduos”, evitando que a discussão 

de “gestão de resíduos” domine 

▪ Orientação mais próxima dos grupos para que os resultados produzidos sejam mais 

completos -> fichas resumo demasiado genéricas e sem refletir a descrição do grupo 

▪ Receber informação sobre o assunto e projeto com maior detalhe antes do workshop 

 

4.2. Análise dos resultados 

O gráfico da Figura 10 sintetiza as respostas à pergunta “O que mais gostou?”, da avaliação sinóptica 

no workshop. Com 14 respostas, o aspeto participativo e de partilha do evento foi o aspeto positivo 

mais destacado. Segue-se a grande diversidade de stakeholders e a dinâmica da metodologia 

utilizada no processo. Também o interesse no tema em discussão bem como no próprio evento foi 

salientado pelos participantes que entregaram a avaliação. Por último, com uma resposta cada, 

elogiaram-se os materiais de apoio utilizados, o potencial de mudanças que o projeto tem, as 

apresentações feitas e o carácter inovador. 
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Figura 10 - Resultado dos aspetos positivos. 

O resumo dos aspetos negativos é apresentado através do gráfico da Figura 11. Da totalidade das 

avaliações entregues, 10 participantes deixaram este campo em branco. Dos restantes, quatro 

salientaram a baixa temperatura da sala, dois a pouca luminosidade da sala e o reduzido tempo para 

debate e um o pouco tempo disponível para a transmissão de informações, a disposição da sala e a 

metodologia empregue no workshop. 

 
Figura 11 - Resultado dos aspetos negativos. 

Por último, o gráfico da Figura 12 apresenta a quantificação das sugestões recolhidas. Apesar de 

oito participantes não terem preenchido este campo, e de um ter escrito que não tinha nenhuma 

sugestão, três sugeriram a partilha de informações do projeto e de contactos dos participantes do 

workshop. Dois disseram para que continuasse e outros tantos sugeriram deixar mais tempo para o 

debate. Por último, com uma resposta cada, sugeriu-se a manutenção do tipo de catering, a 

realização do evento da praia, um maior foco nos objetivos, um maior foco na temática do zero-waste 

e uma mediação do workshop mais próxima. 
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Figura 12 - Resultado da recolha de sugestões. 
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