https://us06web.zoom.us/j/82926177961

Webinar
“Os peixes não usam máscara”
Resumo
•Os últimos números dão conta que, só em Portugal, são utilizadas – e descartadas – cerca de 5 milhões de máscaras por dia. É certo
que as máscaras são essenciais para a nossa proteção e para a contenção de uma pandemia que ainda não terminou, mas a
preocupação em termos ambientais é cada vez maior. Tanto mais que é normal ver máscaras a voar ao vento e atiradas para
qualquer lado sem nenhuma preocupação. E mais cedo ou mais tarde estes resíduos irão ter ao mar, intensificando um problema já
de si muito grave, o Lixo Marinho.

•Numa altura em que são urgentes medidas drásticas para a diminuição e resolução do problema do Lixo Marinho, as máscaras vêm
complicar a situação, não só a nível visual no chão, nas dunas e nas praias, mas também colocando em risco ecossistemas, já de si
frágeis e de uma importância extrema para a preservação do equilíbrio do Planeta. Mais ainda, as máscaras, como grande parte dos
plásticos na natureza fragmentam-se com o passar do tempo, levando ao aparecimento de microplásticos que entrarão na cadeia
alimentar e que irão contaminar todos os níveis, incluindo o Homem.
•Está nas mãos de todos e de cada um, dar o melhor destino a estes produtos e ao mesmo tempo passar a palavra e contribuir para
a sensibilização dos que estão ao nosso lado.
•Quando tirar a sua máscara lembre-se, os peixes não usam máscara!
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Programa
18:00 h - Onde colocou a sua máscara? | Nuno Barros, LIPOR
18:20 h - O impacto do Lixo Marinho | Professora Paula Sobral, APLM
18:40 h - Perguntas & Respostas
19:00 h - Encerramento

Participantes
Moderadora:
Sofia Quaresma, ICNF -Departamento Regional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade de Lisboa e Vale do Tejo

Convidados:
Paula Sobral, é Professora Associada do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da FCT- Universidade NOVA de
Lisboa
Nuno Barros, Integra, atualmente, a Unidade de Comunicação, Marketing e Sustentabilidade
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Sofia Quaresma
Licenciada em Biologia pela Universidade de Coimbra e Mestre em Biologia da Conservação pela Universidade de Lisboa. Foi Professora de
Biologia, Técnica Superior no Pelouro do Ambiente do Município de Alcobaça e Chefe de Divisão de Ambiente e Saúde no Município de Leiria.
Atualmente, é técnica superior no Departamento Regional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade de Lisboa e Vale do Tejo. É
formadora nas áreas do Ambiente e Lixo Marinho e já publicou quatro livros infantis: Penas, o Investigador; Graciosa, a Baleia Vaidosa; Farol,
um golfinho em apuros; e Tomé, o gaio semeador. Para a além a OBIO, colabora ativamente com a OIKOS-Leiria e com a APLM.
Paula Sobral
Licenciada em Biologia e doutorada em Ciências Ambientais, é Professora Associada do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da
FCT- Universidade NOVA de Lisboa. Tem desenvolvido investigação em microplásticos desde 2008 e coordenou o projeto, pioneiro no tema em
Portugal, POIZON - Microplásticos e poluentes persistentes - uma ameaça à vida marinha. Fundou a Associação Portuguesa de Lixo Marinho, em
2013, da qual é atualmente Presidente.

Nuno Barros
Licenciado em Biologia, pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em 1996, tem estado, na maior parte da sua vida profissional,
ligado ao Ambiente e à Sustentabilidade. Está ligado às áreas da Responsabilidade Social Corporativa e da Sustentabilidade, tendo desenvolvido
projetos em várias áreas, nomeadamente a Agenda 21 e a SA8000. Integra, atualmente, a Unidade de Comunicação, Marketing e
Sustentabilidade, onde é responsável pela gestão dos suportes de comunicação, interna e externa e onde continua a desenvolver projetos de
Responsabilidade Social.
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