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Introdução
Todo o trabalho desenvolvido e os resultados alcançados nos passados 7 meses (entre
Março e Outubro) só foram possíveis por força de uma equipa empenhada e motivada
e por todos os que colaboraram com trabalho, tempo, críticas, sugestões, donativos,
produtos e serviços, ajudando a Associação a alcançar a sua Missão, melhorando as suas
respostas e o seu envolvimento positivo e ativo na comunidade.
Continua a ser imenso o desafio de proteger o meio ambiente que, por questões
diversas, se encontra numa situação extremamente vulnerável. De facto, se por um lado
temos na nossa sociedade cada vez mais iniciativas socialmente ativas e um aumento
da mobilização dos cidadãos e empresas para ajudar a implementar respostas
inovadoras e ambientalmente relevantes, a verdade é que, infelizmente, os problemas
ambientais se mantêm com registos preocupantes de poluição e alterações climáticas
nunca antes verificadas.
Neste enquadramento, o Claro defende energicamente e pratica como solução o
trabalho em rede e em cooperação na comunidade em que se insere de modo a ajudar
a encontrar respostas e assegurar resultados com relevante impacto ambiental.
Temos cada vez mais, e todos os dias, no centro de toda a nossa atividade as questões
da cidadania ativa e participativa, e estas não podem ser vistas de forma dissociada das
questões de responsabilidade ambiental, quer como atributo de indivíduos e grupos,
quer de organizações (publicas ou empresariais) e de comunidades (locais e nacionais).
Só a articulação entre estas três escalas permite responder, de forma consequente, aos
imensos desafios do atual contexto ambiental, criando sinergias entre os diversos atores
e reforçando a solidariedade, incrementando assim os níveis de coesão social, ambiental
e de mobilização da sociedade em geral.
Cumpre-nos, assim, e em primeiro lugar, enaltecer e agradecer aos nossos voluntários
e mentores, pelo seu generoso envolvimento e pelo contributo inestimável que dão.
Aos sete embaixadores: o surfista profissional, Frederico Morais, a surfista profissional
Mariana Rocha Assis, o velejador olímpico, Bernardo Freitas, o jogador profissional de
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futebol de praia, João Saraiva (Madjer), a fundadora do Plasticus maritimus, Ana Pêgo,
o músico, Dengaz, e a atriz, Madalena Almeida e a todos os nossos membros Claro o
nosso profundo agradecimento. As respostas a estes problemas complexos que
procuramos ajudar a encontrar só são possíveis com os necessários recursos financeiros,
físicos e humanos que todos, com o seu envolvimento, ajudaram a assegurar.

Comunicação, Marketing e Angariação de Membros
A comunicação do Movimento Claro teve como objetivo principal, em 2018, a constante
divulgação da atividade da Associação, centrada no seu core - “Sustentabilidade e
Conservação dos Oceanos” - e nos restantes projetos e atividades. O ponto alto do ano,
foi sem dúvida o lançamento do evento Eco Cascais. Este evento constituiu uma
importante reunião de boas vontades e esforços que teve como objetivo sensibilizar a
população para o problema da poluição dos plásticos, valorizar os esforços
demonstrados por diversas entidades e marcas portuguesas em tornar os seus produtos
e serviços mais ambientalmente sustentáveis e contribuir para a imagem e notoriedade
da Associação, dos seus projetos e atividades, assegurando, assim, também que a
mensagem do Claro pudesse chegar sempre a mais pessoas, envolvendo a comunidade
e a sociedade civil nesta causa.

Exposição Mediática em Números
Das diversas iniciativas implementadas, da produção de numerosas entrevistas e
algumas dezenas de publicações nas redes sociais, resultaram:
•

NOTÍCIAS PUBLICADAS PELA IMPRENSA – 15

•

PARTICIPAÇÕES EM PROGRAMAS TELEVISIVOS – 5 (RTP1 – Praça da Alegria, RTP1
– Agora Nós, RTP – Festas do Mar, SIC - Jornal da Noite, RTP2 - Programa Biosfera,
TVI24 – My Planet)

•

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO – 1

•

CONFERÊNCIAS – 2

•

FACEBOOK CLARO CASCAIS – 1628 likes

•

INSTAGRAM CLARO CASCAIS – 1307 seguidores

•

INSTAGRAM ECO CASCAIS – 1017 seguidores
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Eventos e Iniciativas Claro
O Claro promoveu e participou em diversas iniciativas desde o seu lançamento oficial
em Março de 2018. As iniciativas organizadas pelo Claro têm como principal objetivo o
envolvimento e a sensibilização do público em geral, a angariação de membros Claro
junto do sector HoReCa e a procura de apoios e parcerias diversos junto de organizações
públicas ou empresariais. Destacam-se, assim, as seguintes ações:
a) Campanha Anti-Palhinhas de Plástico

Campanha recorrente que pretende materializar os ideais de respeito pela Natureza,
paixão pelo mar e amor a Cascais numa ação que à primeira vista pode parecer
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insignificante e limitada, mas que pode ajudar a aumentar a consciência sobre o
problema do plástico nos oceanos.
A campanha envolve primeiramente a sensibilização de estabelecimentos do sector
HoReCa para que eliminem o uso de palhinhas de plástico e que informem os seus
clientes da razão por trás desta decisão.
No dia 2 de Abril de 2018 o Presidente da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril assinou
um despacho elaborado com o apoio do Movimento Claro no qual determinava a não
utilização de material plástico descartável nos serviços da Junta de Freguesia bem como
nos seus eventos. Sem dúvida uma iniciativa que marcou um ponto de viragem na
notoriedade e reconhecimento do Movimento Claro.
Neste momento contamos com 65 membros Claro que incluem não só restaurantes e
cafés, mas também hotéis e festivais de música. Para além das palhinhas alguns destes
membros também já começam a eliminar outros itens de plástico dos seus
estabelecimentos o que permitiu abranger o foco da campanha para além das palhinhas.
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b) Eco Cascais

No fim-de-semana de 15 e 16 de Setembro, a nossa Associação juntamente com a Hello
Nature e o apoio da Câmara de Cascais realizou a 1ª edição do evento de
sustentabilidade denominado Eco Cascais. Este evento incluiu duas partes: uma parte
de conferências sobre sustentabilidade e a conservação dos oceanos no Museu do Mar
– Rei D. Carlos que contou com 18 oradores e outra parte de mercado ecológico, no
Jardim da Parada, onde 36 marcas portuguesas zero waste/plastic-free/fair trade
apresentaram os seus produtos. O evento incluiu também workshops e exposições que
na nossa opinião iriam ajudar a promover a consciencialização das pessoas para
problema da poluição dos oceanos.
O evento contou com a preciosa colaboração de um sem número de identidades desde
a sua conceção até à sua veiculação acabando por ser um enorme sucesso. Muitas das
marcas presentes no mercado conseguiram vender o seu stock na sua totalidade e
houve uma grande adesão do público em geral às palestras e workshops que marcaram
presença neste evento. Conseguimos ter uma frequência de mais de 1000 pessoas nas
conferências do Museu do Mar ao longo dos dois dias de evento.
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Iniciativas e Ações (por ordem cronológica):
Março
§

13 estabelecimentos aderiram ao Movimento Claro incluindo os festivais de
música OutFest e OutJazz;

§

Foram angariados 5 embaixadores para promoverem a nossa causa;

§

Menção em 3 artigos de imprensa;

§

Presença na inauguração da exposição Lixo Marinho no Museu do Mar – Rei D.
Carlos (Fig. 1);

§

Limpeza de praia com alunos da escola de surf The Blue Room (Fig. 2).

Fig. 1: Inauguração da exposição Lixo Marinho

Fig. 2: Limpeza de praia com The Blue Room
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Abril
§

Junta de Freguesia de Cascais e Estoril assina o despacho criado com o apoio do
Movimento Claro para abolir o uso de plásticos descartáveis nos serviços e
ventos da Junta;

§

Adesão de 3 estabelecimentos ao Movimento Claro incluindo toda a zona do
Cascais Kitchen no Cascaishopping que engloba diversos restaurantes;

§

Artigo sobre o Claro na Notícias Magazine – “Estas miúdas querem salvar Cascais
das Palhinhas”;

§

Apresentação do projeto aos concessionários do Paredão de Cascais (Fig. 3);

§

Menção em 5 outros artigos.

Fig. 3: Apresentação aos concessionários do Paredão de
Cascais

Maio
§

Presença no evento “Famílias Saudáveis e Abertura da Época Balnear” que
incluiu uma limpeza da praia das Moitas (Fig. 4);

§

Presença na abertura da semana do Voluntariado Jovem – lançamento da
campanha antiplásticos da Junta de Freguesia na qual foram poupadas 10 mil
garrafas de plástico através da distribuição de um cantil a cada voluntário (Fig.
5);

§

Presença no programa televisivo da RTP “A Praça”;

§

Participação no evento Youth TEDx Estoril com uma palestra (Fig. 6);

§

Menção em mais três artigos (Jornal Económico, Diário de Notícias e Uniplanet).
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Fig. 4: Evento "Famílias Saudáveis e Abertura da
época Balnear"

Fig. 5: Abertura da semana de
Voluntariado Jovem

Fig. 6: TEDx Youth nos Salesianos do
Estoril

Junho
§

Apresentação do Movimento Claro aos concessionários dos espaços verdes da
CMC – salão nobre CMC;

§

Apresentação do Movimento Claro aos concessionários da CMC do Mercado da
Vila – salão nobre CMC;

§

Participação no programa “Agora nós” da RTP;

§

Artigo sobre o Claro no Marine Conservation Institute – “Ocean Optimism Alert:
We can break our addiction to plastic!”;

§

Artigo sobre o Claro no Jornal i – “Um copo e uma palhinha de cada vez”;

§

Entrega de cantis à equipa de vólei feminina do Dramático como parte da
campanha de sensibilização da Junta de Freguesia;

§

Entrevista na Cascais Net Rádio (Fig. 7);

§

Participação e ajuda na elaboração da sardinhada organizada pelo Centro
Comunitário da Paróquia da Parede (aderente) na qual foram poupados 648
pratos de plástico, 324 copos de plástico e 486 talheres de plástico (Fig. 8);

§

Participação e ajuda na elaboração da sardinhada anual da Junta de Freguesia
que juntou 500 pessoas e onde não houve plástico descartável;

§

Reunião e participação na elaboração do projeto europeu “Science meets
Regions” com a CMC;

§

Participação no programa Biosfera da RTP2;

§

Novo embaixador – jogador de futebol de praia Madjer.
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Fig.7: Entrevista com a Cascais Net Rádio

Fig. 8: Sardinhada organizada pelo Centro
Comunitário da Paróquia da Parede

Julho
§

1ª reunião que juntou todos os voluntários Claro;

§

Inauguração da sede do Claro (Fig.9);

§

Reportagem no Jornal da Noite da SIC (Fig. 10);

§

Demonstração de apoio da Presidência da República;

§

Entrega de cantis no Estoril4Kids como parte da campanha de sensibilização da
Junta de Freguesia (Fig. 11);

§

Reunião com a Take C’Air Volunteers da TAP Airlines e integração no projeto “Do
Lixo à nossa Arte” em parceria com a CMC.

Fig. 9: Inauguração da sede do Claro

Fig. 10: Reportagem no Jornal da Noite da SIC

Fig. 11: Entrega de cantis no Estoril4Kids
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Agosto
§

Expansão oficial do Movimento Claro para Sintra (Fig. 12);

§

Limpeza da praia da Conceição com Assunção Cristas, Carlos Carreiras, Pedro
Mota Soares e Frederico Almeida (Fig. 13);

§

Participação no programa da RTP das Festas do Mar (Fig. 14);

§

Menção num artigo.

Fig. 12: Expansão do Claro para Sintra

Fig. 13: Limpeza da Praia da Conceição

Fig. 14: Participação no programa das Festas do Mar

Setembro
§

1ª edição do evento Eco Cascais (Fig.15);

§

Participação na conferência “Que causas movem jovens?” no Centro Cultural de
Cascais (Fig. 16);

§

Junta de Freguesia de Pinhal Novo adotou o mesmo despacho da Junta de
Freguesia de Cascais e aboliu o plástico;

§

Parceria com o Estoril Praia SAD – caminho sem plástico no futebol;

§

Nova embaixadora – surfista Mariana Rocha Assis.
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Fig. 15: Evento Eco Cascais

Fig. 16: Conferência "Que causas movem
jovens?"

Outubro
§

Limpeza de praia realizada em parceria com Plastic Sun Days;

§

Ação de sensibilização na academia de dança Sítio Azul;

§

Presença na 2ª edição do Arraial do Mercado do Rato;

§

Participação no programa “Fronteiras XXI”;

§

Palestra na escola americana CAISL;

§

Participação na Jornadas Solidárias “Are you awake?” da Universidade Europeia
(Fig. 17);

§

Participação no projeto “Do Lixo à nossa Arte” que decorreu entre os dias 24 a
27 de Outubro (Fig. 18);

§

Limpeza de praia em parceria com a Salty Soul Surfcamp (Fig. 19);

§

Participação no evento do Claro Sintra “Caça à Beata”;

§

Palestra na escola Ibn Mucana (Fig. 20).

Fig. 17: Jornadas Solidárias "Are you awake?"

Fig. 18: Projeto "Do Lixo à nossa Arte"
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Fig. 19: Limpeza com Salty Soul Surf Camp

Fig. 20: Palestra na escola IBN Mucana

Novembro
§

Lançamento livro Plasticus Maritimus da nossa embaixadora Ana Pêgo (Fig. 21);

§

Novo site operacional;

§

Vídeo promocional palhinhas alternativas;

§

Participação no curso de formação IES – ISEP;

§

Participação na formação Bootcamp IES powered by Insead;

§

Participação no Galp Prosperity Challenge;

§

Juventude Popular CDS proíbe plásticos descartáveis nas suas campanhas;

§

Lançamento do Movimento Claro Oeiras;

§

Reunião com a equipa Claro Lisboa;

§

Parceria com a Junta de Freguesia Cascais – Estoril para o programa educativo
nas escolas.

Fig. 21: Evento de lançamento do livro
Plasticus maritimus
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Dezembro
§

Participação no evento da organização Route Portugal;

§

Exposição Nova SBE “Do Lixo à Nossa Arte” (Fig. 22);

§

Palesta no Externato S. Vicente Paulo;

§

Mentoria no evento Heineken Brew for a Better World;

§

Parceria com a Galp;

§

Limpeza da praia de Carcavelos com a Rota Jovem (Fig. 23);

§

Participação no mercado de Natal no Mercado da Vila;

§

Última limpeza do ano na Praia das Avencas.

Fig. 22: Exposição "Do Lixo à nossa Arte"

Fig. 23: Limpeza de praia com a Rota Jovem
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Anexos – Notícias
Diário de Notícias – Juventude Popular proíbe plástico nas suas campanhas
https://www.dn.pt/poder/interior/juventude-popular-erradica-plastico-das-suasatividades10238902.html?fbclid=IwAR2sdevTLN75LGGlKPe30Q_iGDL5awoAoiqrvH0mJTPdPJlAc3
CtANDdV_o
Público: Em Cascais e Estoril, quer-se uma freguesia sem plástico
https://www.publico.pt/2018/04/12/local/noticia/em-cascais-e-no-estoril-querseuma-freguesia-sem-plastico-1810075
Ambiente Magazine: Freguesia de Cascais e Estoril decide abolir os plásticos nos seus
serviços
http://www.ambientemagazine.com/freguesia-de-cascais-e-estoril-decide-abolir-osplasticos-nos-seus-servicos/
Jornal Económico: Sem palhinhas, sacos e garrafas: Cascais e Estoril vai ser freguesia
sem plásticos
http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/sem-palhinhas-sacos-ou-garrafascascais-e-estoril-ja-e-freguesia-sem-plasticos-292370#.Ws9v31ub-1g.facebook
Greensavers: Freguesias de Cascais e Estoril vão abolir os plásticos nos seus serviços
https://greensavers.sapo.pt/freguesias-de-cascais-e-estoril-vao-abolir-os-plasticosnos-seus-servicos/
Câmara Municipal de Cascais – Cascais Jovem: Movimento Claro
https://jovem.cascais.pt/pt-pt/node/625
ECO CASCAIS
https://www.youtube.com/watch?v=Nb7ja7vMmkY
Sustainable Living — Movimento Claro – No more Plastic Straw
https://asustainableliving.eco/2018/08/01/movimento-claro-ending-plastic-straw-use/
Marine Conservation Institute – Ocean Optimism Alert: We can break our addiction
to plastic!
https://blog.marine-conservation.org/2018/06/ocean-optimism-break-our-plasticaddiction.html
Blog ATS – Combate ao plástico nos oceanos: estará Portugal a preparar as suas
tropas?
https://ambienteterritoriosociedade-ics.org/2018/06/20/combate-ao-plastico-nosoceanos-estara-portugal-a-preparar-as-suas-tropas/
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Jornal i – Um copo e uma palhinha de cada vez
https://ionline.sapo.pt/especiais/reduzir-o-plastico-um-copo-e-uma-palhinha-de-cadavez/
RTP – A Praça
https://www.rtp.pt/play/p4222/e347121/a-praca/660584
Notícias Magazine: Estas miúdas querem salvar Cascais das palhinhas
https://www.noticiasmagazine.pt/2018/estas-miudas-querem-salvar-cascais-daspalhinhas/
The Uni Planet: Movimento Claro quer acabar com o uso de palhinhas de plástico em
Cascais
http://www.theuniplanet.com/2018/03/movimento-claro-quer-acabar-com-o-uso-depalhinhas-plastico-cascais.html
Blue Bus: Movimento criado por jovens lisboetas quer banir utilização de canudos
plásticos
http://www.bluebus.com.br/movimento-criado-por-jovens-lisboetas-quer-banirutilizacao-de-canudos-plasticos/
São Paulo São: Movimento criado por jovens quer banir utilização de canudos
plásticos em Cascais
http://www.saopaulosao.com.br/exemplos/3603-%E2%80%8B.html
São Paulo São: Na região de Lisboa, o comércio de Cascais e Estoril vai abolir uso de
canudinhos, sacolas e garrafas de plástico
http://www.saopaulosao.com.br/exemplos/3739-na-regi%C3%A3o-de-lisboa,-ocom%C3%A9rcio-de-cascais-e-estoril-vai-abolir-uso-de-canudinhos,-sacolas-e-garrafasde-pl%C3%A1stico.html
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