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Resultados da Campanha Coastwatch 2015-2016 

A – Informação geral 

B – Terreno contíguo e Entradas Líquidas 

C – Zona Supratidal (zona entre a linha normal de 
maré cheia e a linha máxima atingida nas marés 
vivas) 

D – Zona Intertidal (entre as linhas das marés alta e 
baixa) 

E – Resíduos, Lixo e Poluição (em todos os níveis da 
costa) 

F – Observações gerais 

Questionário Coastwatch 



Área de monitorização 
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 133km monitorizados 
 
 12 km monitorizados várias 
vezes por diferentes 
participantes ao longo do ano 

 
 Participação da Ilha de São 
Miguel 



Participantes 

Fotos: Cortesia dos Coastwatchers 

50 Escolas   

2500 Alunos - 1º ciclo 
do ensino básico até ao 
ensino secundário  

250 professores de 
diferentes áreas 
disciplinares 

320 público em geral 
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Dunas – 10% 

Rochas – 10% 

 

 

Terrenos interiores contíguos 

Área residencial – 9% 
Estância turística – 10% 
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Fotos: Cortesia dos Coastwatchers 



79 entradas - Canos ou Escorrências ou Valas de Drenagem 
ou Linhas de água 

62% apresentavam mau cheiro e/ou despejo 
de lixo e/ou outra forma de poluição 

Entradas líquidas 
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Zonação costeira - composição 
 

Linha de maré 

Zona entremarés 
(Intertidal) 

Zona 
supratidal 
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 Fotos: Cortesia dos Coastwatchers 



 

 Zonação costeira - composição 

Zonas 
intertidal e 
supratidal de 
composição 
rochosa 
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Fotos: Cortesia dos Coastwatchers 



Zona Intertidal - Plantas e/ou Algas 
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Zostera sp. 
– 8,5 Km 

Salicornia 
– 8Km 

Algas  verdes, 
castanhas e 
vermelhas – 6,5 
km 



Vermes, Moluscos, Cracas, Crustáceos, ouriços do mar, estrelas do 
mar e peixes mortos e vivos 
6 golfinhos mortos de norte a sul do pais,  
87 aves mortas mas nenhuma ave morta com petróleo 
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Zona Intertidal - Animais encontrados 



 

Resíduos, Lixo e Poluição  
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9474 garrafas de plástico 
1350 latas metálicas 
2662 garrafas de vidro 
1203 embalagens de cartão 
4979 tampas de garrafas 
2395 sacos de plástico para 
compras 
294 isqueiros 
714 maços de tabaco 

17,5 Km - com cordas e fios  
5Km - com recipientes de de plástico duro 
(baldes, cestos,...) 
6Km – com esferovites 



 

 
 
 
 

Áreas com meso (> 5mm de diâmetro) e/ou 
micro (≤5 mm de diâmetro) resíduos de 

plástico, em grandes quantidades 
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Resíduos, Lixo e Poluição  
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Observações gerais 
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Riscos sérios e/ou alterações negativas na 
unidade ou áreas adjacentes 

1º EROSÃO 

Fotos: Cortesia dos Coastwatchers 



 2ºPressão Turística 

 3ºConstrução/impermeabilização 

Riscos sérios e/ou alterações negativas na 
unidade ou áreas adjacentes 
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Fotos: Cortesia dos Coastwatchers 

Observações gerais 



Observações dos Participantes: 

 “1 Pilrito das praias encontrado debilitado foi 
encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais 
Marinhos de Quiaios”; 
 

 “Numa arriba das Dunas existe uma colónia com mais 
de 100 indivíduos de Andorinha das Barreiras”; 
 

 “No areal, uma família de crustáceos encontrava-se, 
fixa numa pequena bóia de 20 cm… não sendo habitual 
encontrar esta espécie!! Capturou-se uma foto que 
entrou no concurso internacional do programa Jovens 
Repórteres para o Ambiente do Programa Eco-escolas”. 
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Sugestões dos Participantes: 

 

 “A maioria dos resíduos encontrados são deixados 
pelos pescadores, é importante fazer-lhes formação”; 

 

 “Intenso pisoteio das dunas por falta de proteção das 
mesmas e falta de informação”; 

 

 Este tipo de atividade também poderia ser feita no 
Verão, de modo a sensibilizar os turistas”; 

 

 “Gostávamos muito de voltar a repetir a experiência, 
foi muito divertido, e tudo isto para ajudar o nosso 
ambiente”. 
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Privilegiou-se a comunicação dos trabalhos 
desenvolvidos por Alunos e Professores na 

comunidade, com membros do GEOTA 
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Divulgação dos resultados Coastwatch  
 



Divulgação da Campanha CW na RTP1 
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 Contribuir para uma cidadania ambiental mais consciente e informada, de 

forma a CONHECER PARA AGIR; 
 

 Valorizar o trabalho em grupo e de cooperação; 
 

 Desenvolver atividades numa perspetiva multidisciplinar - Saídas de campo, 
observações in situ, recolhas,…; 
 

 Articulação com a comunidade local; 
 

 Privilegia os programas curriculares dos vários anos de escolaridade e de 
várias disciplinas; 
 

 Proporciona uma abordagem in situ a zonas costeiras, muitas das quais com 
estatuto de ZIBA, Zona Protegida, Zona Ramsar. 
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O Projeto CW permite: 



 

Obrigado pela Atenção! 

 

Participem na Campanha 
Coastwatch 2016-2017  

 

 

Para mais informações contate-nos através 
coastwatchnacional@gmail.com   

http://coastwatchnacional.wix.com/coastwatch-portugal 

 935373571 | 262881790 
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