
 

 

 

                   

31ª Campanha Coastwatch 2020-2021  

“Um Mar de Oportunidades” 

 

 
 

 Projeto Coastwatch Portugal ® 

O Projeto Coastwatch® é um projeto europeu de educação ambiental para a 

sustentabilidade e ciência cidadã que apela à realização de saídas de campo através 

de percursos pedestres em zonas costeiras portuguesas (praias, estuários, lagoas, 

complexos lagunares), fora da época balnear. 

Em Portugal, a coordenação do projeto europeu Coastwatch é feita pela organização 

não governamental de ambiente GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do 

Território e Ambiente, com o apoio dos coordenadores regionais (escolas, autarquias, 

associações e organismos do Estado) que divulgam, apoiam e organizam as saídas 

de campo Coastwatch.  

 

https://coastwatchnacional.wixsite.com/coastwatch-portugal
https://coastwatchnacional.wixsite.com/coastwatch-portugal
http://worldmap.harvard.edu/maps/cwportugal
https://www.geota.pt/
https://www.geota.pt/


Todas as pessoas podem realizar saídas de campo coastwatch, em zonas costeiras à 

sua escolha e  recolher dados ambientais através dos Questionários Coastwatch 

adaptados a diferentes faixas etárias (e.g. questionário CW e questionário júnior) com 

posterior inserção dos dados ou da App Geota Questionários (disponível para 

Android), com o apoio de fichas informativas (e.g. biodiversidade) e análise da 

concentração de nitritos/nitratos em entradas de água doce com fitas colorimétricas. 

O projeto Coastwatch assinala 31 anos de atividade com a participação e empenho de 

milhares de cidadãos que ao longo destes anos recolheram importantes dados 

ambientais e muitos resíduos! Obrigado a todos 😊 

Neste ano lançamos a 31ª Campanha Coastwatch 2020-2021 “Um Mar de 

Oportunidades”  

Para participar na 31ª Campanha Coastwatch 2020-2021 “Um Mar de 

Oportunidades” basta:  

1. Aceder ao site http://coastwatchnacional.wixsite.com/coastwatch-portugal; 

2. No mapa de unidades de monitorização, escolher a(s) faixa(s) costeira(s) de 

500m que pretendem percorrer a pé; 

3. Proceder à inscrição para rececionar as fitas colorimétricas de 

nitritos/nitratos destinadas às entradas de água doce; 

4. Realizar a saída de campo na maré baixa, com o questionário Coastwatch ou 

através da App Geota Questionários (disponível para Android);  

5. Inserir os dados recolhidos através da App Geota Questionários (disponível 

para Android) ou do formulário CW disponível no site; 

6. Se possível, tirar fotos e partilhar esses momentos. 

 

Um cidadão informado e consciente acerca da importância dos oceanos, é um cidadão 

capaz de tomar decisões responsáveis e atitudes ponderadas em relação aos oceanos 

e aos seus recursos, contribuindo para um desenvolvimento sustentável. 

 

Siga-nos no facebook e no instagram ou contate-nos por email 
coastwatchnacional@gmail.com ou telefone 262881790 | 965373571 
Projeto Coastwatch Portugal 
Centro Ecológico Educativo do Paul de Tornada 
Rua do Paul, 12 
Tornada 
2500-315 Caldas da Rainha 

 

Desejamos excelentes saídas de campo Coastwatch 

 

 

Apoios:   
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