O Movimento Claro
O Movimento Claro surgiu em Cascais de uma iniciativa de 3 amigas que partilham os
mesmos ideais: respeito pela Natureza e paixão pelo Mar. O Movimento Claro
pretende materializar estes ideais numa ação que abarca todos os stakeholders
envolvidos de forma a gerar uma verdadeira mudança de paradigma. Inspirou-se numa
campanha de sucesso realizada por surfistas em Cornwall, Inglaterra, mas que decorre
de uma tendência global no sentido de alertar para os perigos do plástico descartável
(single-use plastics).

Com o rápido sucesso que foi atingindo, em Junho de 2018 o Movimento Claro evoluiu
para uma Associação sediada em Cascais. Tendo como objetivo sensibilizar para o
problema do plástico descartável nos oceanos, esta associação trabalha com o sector
HoReCa, com empresas e respetivos fornecedores no sentido de reduzir o uso de
plástico descartável. Atua também junto do público na realização de diversas
atividades de consciencialização, realiza ações educativas em escolas, organiza o Eco
Cascais, e trabalha também em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e a Junta
de Freguesia Cascais-Estoril em projetos nesta área. Inspirados e coordenados pelo
Movimento em Cascais, voluntários por todo o país têm levado o Movimento para os
seus Concelhos e existem agora delegações ativas em Sintra e Oeiras.

Exposição Mediática em Números
Das diversas iniciativas implementadas, da produção de numerosas entrevistas e
algumas dezenas de publicações nas redes sociais, resultaram:
● FACEBOOK CLARO CASCAIS – 2600 gostos
● FACEBOOK CLARO SINTRA – 1400 gostos
● FACEBOOK CLARO OEIRAS – 570 gostos
● INSTAGRAM MOVIMENTO CLARO – 3000 gostos

Eventos e Iniciativas Claro
O Claro promoveu e participou em diversas iniciativas desde o início do ano 2019. As
iniciativas organizadas pelo Claro têm como principal objetivo o envolvimento e a
sensibilização do público em geral através de eventos e limpezas de praia, a angariação
de membros Claro junto do sector HoReCa, educação ambiental em escolas 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
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.

Porém muitos dos nossos membros já começaram a eliminar outros itens de plástico
para além das palhinhas de plástico, o que permitiu abranger o foco da campanha para
além das palhinhas. Deste modo, foram também criados níveis de sustentabilidade
para os membros do Movimento Claro que envolvem não só critérios de redução do
plástico descartável como também outras componentes de sustentabilidade ambiental
como a redução do desperdício de água e de eletricidade.

b) Projeto ReciClaro!
Acabar com a utilização irresponsável do plástico e dar a conhecer a alunos do
concelho a utilidade da reciclagem é o objetivo projeto piloto que Movimento Claro e a
Câmara Municipal de Cascais promoveram junto de escolas do concelho entre os
meses de Janeiro e Abril de 2019. Com esta ação de sensibilização atingimos 4 escolas,
14 turmas e 650 alunos. Devido ao sucesso deste projeto piloto, em Outubro de 2019 o
projeto ReciClaro foi novamente lançado tendo como objetivo sensibilizar 50 turmas
do 3º ciclo (7º, 8º e 9º ano).

c) Eco Cascais

No fim-de-semana de 15 e 16 de Setembro, a nossa
Associação juntamente com a Hello Nature e com o
apoio da Câmara de Cascais realizou a 2ª 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 13 oradores e outra parte de mercado
ecológico,
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waste/plastic-free/fair trade apresentaram os seus produtos. O evento incluiu também
workshops e atividades 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 tiveram boas vendas 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 800 pessoas nas conferências do Museu
do Mar ao longo dos dois dias de evento.

Iniciativas e Ações:
CLARO CASCAIS
Janeiro
▪

Ação de limpeza na Praia de Carcavelos em parceria com o Clube Lombos Praia
para o evento de surf 1ª Etapa do circuito Lombos Praia 2019;

▪

Início do programa de educação ambiental em parceria com o projeto -1=+1 e a
Junta de Freguesia Cascais-Estoril – 1ª sessão na escola EB Cobre, 2ª sessão na
escola EB Branquinho Fonseca e 3ª sessão na escola EB José Jorge Letria
(Imagem 1);

▪

Início do programa de educação ambiental ReciClaro em parceria com a Câmara
Municipal de Cascais – 1ª sessão teórica com as turmas do 7ºE, 7ºF, 8ºE, 9ºE,
9ºF, 9ºG e 9ºH da Escola de Santo António da Parede;

▪

Sessão de formação da Galp Prosperity Challenge.

Imagem 1: Programa de educação ambiental da Junta de Freguesia Cascais-Estoril

Fevereiro
▪

1ª sessão teórica do projeto ReciClaro na escola Cidadela;

▪

1ª sessão teórica do projeto ReciClaro com as turmas de 8º na escola EB 2,3 da
Alapraia;

▪

1ª sessão teórica do projeto ReciClaro com as turmas do 7ºA, 8ºB e 9ºA na
escola EB 2,3 da Galiza;

▪

1ª sessão teórica do projeto ReciClaro com as turmas do 9ºA e 9ºB na Escola
Pereira Coutinho;

▪

1ª sessão teórica do projeto ReciClaro com a turma de 8º da escola Fernando
Graça Lopes;

▪

4ª sessão do programa de educação ambiental da Junta na escola EB Raul Lino;

▪

5ª sessão do programa de educação ambiental da Junta na escola EB Fausto
Cardoso Figueiredo;

▪

6ª sessão do programa de educação ambiental da Junta na escola EB Manuel;

▪

7ª sessão do programa de educação ambiental da Junta na escola EB São João
do Estoril;

▪

8ª sessão do programa de educação ambiental da Junta na escola EB Oliveira
Marques;

▪

9ª sessão do programa de educação ambiental da Junta na escola EB Areia
Guincho;

▪

Última sessão do programa de educação ambiental da Junta na escola EB N4
Cascais;

▪

Palestra de sensibilização na escola St. Julian’s;

▪

Atividade pedagógica com pré-escolar e 1º ciclo no Externato A Colina do Sol;

▪

Palestra de sensibilização no Centro Comunitário de Carcavelos;

▪

Presença no evento do hostel sustentável em Lisboa Impact House;

▪

Presença no evento de Apresentação da X semana de voluntariado jovem no
Hotel Farol Design;

▪

Presença na Atividade Nacional das Associações dos Escuteiros de Portugal –
limpeza de praia;

▪

Parceria com marca Atelier Caravela e WindWallet;

▪

Ação de limpeza na Praia do Guincho com a escola CAISL.

Março
▪

1ª sessão prática do projeto ReciClaro com as turmas do 7ºE, 7ºF, 8ºE, 9ºE, 9ºF,
9ºG e 9ºH na escola de Santo António da Parede;

▪

1ª sessão prática do projeto ReciClaro com as turmas de 8º na escola EB 2,3 da
Alapraia;

▪

Palestra de sensibilização na Escola IBN Mucana;

▪

Ação de limpeza na Praia das Avencas com o Externato da Colina do Sol;

▪

1ª e 2ª sessão prática do projeto ReciClaro com a turma de 8º da escola
Fernando Graça Lopes;

▪

1ª sessão teórica do projeto ReciClaro com as turmas do 9ºC e 9ºD na Escola
Pereira Coutinho;

▪

1ª e 2ª sessão prática do projeto ReciClaro com as turmas do 9ºA, 9ºB, 9ºC e
9ºD na Escola Pereira Coutinho.

Abril
▪

Palestra de sensibilização na escola secundária Pedro Nunes;

▪

Palestra de sensibilização na escola da Torre do Restelo;

▪

Palestra de sensibilização na Escola IBN Mucana;

▪

Reunião na loja Cascais Jovem sobre Arraial de St. António;

▪

Ação de limpeza da Praia das Avencas com a Associação Rota Jovem;

▪

Reunião com Câmara Municipal de Cascais e Cascais Jovem sobre o programa
educacional do ano letivo de 2019/20;

▪

2ª sessão prática do projeto ReciClaro com as turmas do 7ºE, 7ºF, 8ºE, 9ºE, 9ºF,
9ºG e 9ºH na escola de Santo António da Parede;

▪

2ª sessão prática do projeto ReciClaro com as turmas de 8º na escola EB 2,3 da
Alapraia;

▪

Ação de limpeza da Praia das Avencas em parceria com as Conferências do
Estoril.

Maio
▪

Ação de limpeza de praia com escola Raul Lino;

▪

Palestra de sensibilização com turma 7º na escola Salesianos do Estoril;

▪

3 Sessões de limpeza de praia e angariação de membros Claro com alunos do
St. Julian’s (programa CAS);

▪

3 Palestras de sensibilização no Instituto de Educação Técnica,

▪

Formação de reciclagem na Cozinha com Alma;

▪

2 Palestras de sensibilização turmas de 5º ano na Escola Básica de Paço de
Arcos;

▪

Atividade pedagógica para pré-escolar e atividade pedagógica para 1º ciclo na
Escola CEBE - Cooperativa de Ensino de Benfica;

▪

Ação de limpeza de praia com a escola CEBE em Carcavelos;

▪

Participação no evento Cleanup the Atlantic da Câmara Municipal de Cascais;

▪

Participação no evento Healthy Market Cascais;

▪

Ação de team building com empresa Janssen na praia de Carcavelos;

▪

Ação de team building com empresa GRACE na praia de Carcavelos;

▪

Palestra de sensibilização na Escola Álvaro Velho, Barreiro.

Junho
▪

Reunião sobre arraial de Santo António na loja Cascais Jovem;

▪

2 Palestras de sensibilização para 1º ciclo na Escola da Aldeia de Juso;

▪

Ação de sensibilização na empresa Schneider Electric;

▪

Palestra de sensibilização e ação de limpeza com o Colégio Pirilampo;

▪

Participação no evento da Associação BASE;

▪

Ação de limpeza e angariação de membros Claro com Oeiras International
School;

▪

Participação nos 4 dias do Arraial de Santo António de Cascais;

▪

Ação de team building com a empresa Colgate na praia de Carcavelos;

▪

Organização de manhã de voluntariado para aniversário de Leonor Galvão;

▪

2 Ações de formação para o programa Marés-Vivas.

Julho
▪

5 Ações de formação para o programa Marés-Vivas;

▪

Formação com voluntários da Rota Jovem;

▪

Participação no evento do Dia Mundial Sem Sacos de Plástico organizado pela
Cascais Jovem na praia da Conceição;

▪

Participação no Programa Pegada N’Areia da Cascais Jovem na praia de S. Pedro;

▪

Participação no evento “Ocean Protection” no Impact Hub.

Setembro
▪

Evento Eco Cascais co-organizado pelo Claro Cascais;

▪

Ação de Limpeza na praia de Carcavelos no dia mundial da Limpeza de Praia;

▪

Open Day na sede da associação.

Outubro
▪

Team building com empresa Procter and Gamble na Praia das Avencas e CIAPS;

▪

Team building com empresa Mars na Praia de S. Pedro e Lombos Praia;

▪

Reunião CMAJ na Cidade das Profissões de Cascais;

▪

Sessão teórica do ReciClaro com turma 8ºA na Escola Básica de Cascais;

▪

Sessão teórica do ReciClaro com turma 9ºD na Escola Básica de Cascais;

▪

Participação no programa televisivo Conversa entre Mulheres (Kuriakos TV);

▪

Formação de voluntários Claro e limpeza da Praia de S. Pedro.

Novembro

▪

Ação de limpeza na Praia de Carcavelos em parceria com a marca SIZ;

▪

Apresentação para programa CAS no St. Julian’s;

▪

Apresentação para programa CAS no CAISL;

▪

Participação no evento COOL do Oceanário de Lisboa;

▪

Sessão ReciClaro com turma 8ºB, 8ºD e 8ºF da Escola Secundária Quinta do
Marquês (Município de Oeiras) e com turma de 8º da Escola Conde de Oeiras;

▪

1ª edição do mini Mercado de Natal Claro.

Dezembro
▪

Formação com as máquinas oferecida à empresa FullCycle;

▪

Reunião CMAJ no Criarte;

▪

Sessão teórica do ReciClaro com turma 8º na Escola Secundária IBN Mucana;

▪

Oficina para um Natal Sustentável com a Cascais Jovem;

▪

Palestra de sensibilização na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;

▪

Sessão teórica do ReciClaro com turma 8º na Escola Secundária IBN Mucana;

▪

Reunião com grupo Turismo FBO;

▪

Palestra de sensibilização com voluntários da Rota Jovem.

CLARO SINTRA
▪

20 Palestras de sensibilização

▪

6 limpezas de praia

▪

18 ploggings e ações

▪

3 oficinas reuse

▪

1 encontro sobre sustentabilidade no SintrAmbiente 2019

▪

4 membros angariados

CLARO OEIRAS
▪

5 limpezas de praia

▪

3 embaixadores

▪

14 membros angariados

