
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Centro de Monitorização e Interpretação 
Ambiental  de Vila do Conde 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 

Tel. 252 637 002   

E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

 

http://cmia-viladconde.blogspot.com/  

http://www.cmia-viladoconde.net/

http://www.facebook.com/

cmia.viladoconde 

Jogo 
“Vamos à Pesca?” 

 

A brincar também se aprende! 
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Não afogues o Mar! 

Com este jogo didáctico pretende-se sensibilizar, 

de uma forma divertida, os participantes para a 

necessidade de uma gestão adequada dos resí-

duos e da sua importância na conservação das 

espécies marinhas. 

Serão abordados conceitos tais como: composta-

gem, resíduos orgânicos e inorgânicos, Política 

dos3 R´s, deposição selectiva de resíduos sólidos 

urbanos. 

TEMPO DE DEGRADAÇÃO DOS 
RESÍDUOS NO MAR 

Vista do espaço, a Terra está coberta com um man-

to azul. No nosso planeta os continentes estão 

rodeados por oceanos e pela imensidão da vida 

marinha que neles habitam.  

O ecossistema marinho é  muito rico e diverso, no 

entanto muito ameaçado. A poluição, a sobre-

pesca  e as alterações climáticas são alguns exem-

plos que colocam em risco o meio marinho e a sua 

biodiversidade. 

Portugal, é um país com longa tradição marítima, 

com várias conquistas por mares nunca antes nave-

gados,  estabelecendo com o mar uma relação de 

dependência pelos bens e serviços disponibilizados: 

alimentos, regulação do clima, energia, via de 

comunicação, etc. 

A poluição dos mares é preocupante. Actualmente, 

estima-se que anualmente são depositados no mar 

três vezes mais resíduos do que o total de peixe 

pescado. A maioria desses resíduos são plásticos, 

material produzido a partir de petróleo e um dos 

que apresenta maior tempo de degradação. 

De acordo com o Programa Ambiental da ONU, os 

entulhos plásticos são responsáveis anualmente 

pela morte de mais de um milhão de aves e de cem 

mil mamíferos marinhos, como baleias, focas, 

leões-marinhos e tartarugas.  

 

Praia do Turismo Sul (V. Conde) 15 de Julho      

10:30 - 11:30  

Praia de Moreiró (Labruge) 5 de Agosto  

10:30 - 11:30  

Praia de Mindelo 10 de Agosto  

10:30 - 11:30 

Destinatários: Crianças com idades com-

preendidas entre os 6 e os 14 anos. 

Custo: Gratuito 

Praia da Congreira (Vila Chã) 4 de Agosto 

10:30 - 11:30  

Praia dos Barcos (V. Conde) 8 de Julho                

10:30 - 11:30  


