COMUNICADO DE IMPRENSA - Setembro de 2020

26ª Edição das Ocean Initiatives: A Surfrider Foundation Europe apela
aos cidadãos para lutar contra os resíduos com a ciência participativa

Devido à atual crise sanitária mundial, o uso crescente de equipamento de uso único,
nomeadamente máscaras e luvas, têm aumentado, enfraquecendo ainda mais a saúde do
Oceano. Apesar das atuais condicionantes, é possível e urgente mobilizar-se para influenciar as
instituições para combater o plástico. A ONG de proteção do oceano, a Surfrider Foundation
Europe, apela a todos os cidadãos, a sós ou em grupo restrito, para fazer a diferença ao recolher
dados durante as Ocean Initiatives.

As Ocean Initiatives, um programa que recorre à ciência participativa
A Surfrider Foundation Europe chama a atenção para o perigo que representam os resíduos aquáticos,
em aumento desde o início da atual crise sanitária, apelando para uma consciencialização coletiva.
Para mudar as coisas, é imprescindível influenciar as diversas instituições a nível local, nacional e
europeu. Tomando parte na abordagem das ciências participativas, os cidadãos contribuem
ativamente para a melhoria da investigação sobre poluição, permitindo à Surfrider Europe reforçar o
seu discurso junto dos decisores públicos e das empresas. É através das Ocean Initiatives, o programa
de eleição da associação, que os voluntários têm a oportunidade de recolher dados essenciais para
levar
a
cabo
esta
luta.
Para esta 26ª Edição das Ocean Initiatives, a ONG disponibiliza 4 ferramentas de ciência
participativa aos organizadores e participantes de recolhas de resíduos. Estas ferramentas permitem
participar, de forma interativa e fácil, na elaboração de uma base de dados qualitativo e quantitativo
sobre os resíduos recolhidos.

Antidia Citores, porta-voz da Surfrider Foundation Europe, insiste no benefício que representam as
novas ferramentas digitais na recolha de dados: "Não devemos esquecer que as máscaras são
resíduos médicos, ou seja, potencialmente perigosos para a saúde se forem recolhidos sem precaução.A
aplicação Marine Debris Tracker permitir-lhes-á identificá-los ao inseri-los numa base de dados e
localizá-los".

Todos atores da mudança
A abordagem de monitoração através das ferramentas das Ocean Initiatives é fundamental para que a
associação possa reforçar o seu discurso junto dos decisores públicos e do setor privado. Em 2019,
com o envolvimento dos voluntários, a Surfrider participou do reconhecimento das garrafas de plástico
enquanto resíduo que necessita da adoção de medidas para reduzir a sua rejeição para o meio
ambiente.
Face a um ano de 2019 histórico para o programa das Ocean Initiatives e uma mobilização de
83.417 pessoas, a ONG conta, este ano, com esta mesma mobilização para envolver-se nas suas ações
de ciência participativa.
Na proximidade da sua residência ou ao longo da costa, em 1 segundo ou 1 hora, a mudança é
possível para intervir em prol da proteção do Oceano e reduzir os resíduos na sua origem. Ao
informar a ONG sobre os resíduos recolhidos durante as Ocean Initiatives, os voluntários
contribuem para a ciência participativa, atuando face aos perigos do consumo humano. Ao
fazer um primeiro gesto, cada um pode agir contra os resíduos aquáticos.
Para saber mais acerca da Surfrider Foundation Europe, por favor clique aqui.
Para mais informações, a Surfrider Foundation Europe elaborou um press kit sobre a 26ª edição das
Ocean Initiatives.

#OceanInitiatives #Just1Thing
No âmbito da crise do coronavírus, a equipa das Ocean Initiatives convida a cumprir as medidas de higiene
e segurança decretadas pelo governo do seu país de residência. Sendo as Ocean Initiatives eventos de
exterior, não existem contraindicações específicas. No entanto, convidamo-lo/a a informar-se consoante
a situação do seu país.

. Les Initiatives Océanes étant des événements en extérieur, il n'y a pas de contre-indication
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