
 

 

 

CAMPANHA OCEANOS 
“SE NADA FIZERMOS, EM 2050 HAVERÁ MAIS PLÁSTICO DO QUE 

PEIXES NOS OCEANOS” 
 

PRESS-RELEASE 
 

A partir de 15 de julho de 2020 a SOS Animal Portugal lança uma campanha institucional de 

apelo à proteção dos oceanos “SE NADA FIZERMOS, EM 2050 HAVERÁ MAIS PLÁSTICO 

DO QUE PEIXES NOS OCEANOS” - A campanha foi produzida com o apoio da Caixa Geral 

de Depósitos, em resultado dos prémios Caixa Social, dedicado a projetos sociais, este ano 

pela primeira vez com a componente Ambiente.  

 

O impacto da poluição nos mares, rios e oceanos afeta todos os seres vivos e está a destruir 

os ecossistemas que mais produzem oxigénio. Nesta campanha, alertamos para um dos 

fatores que mais contribuem para a rápida degradação a que assistimos: o plástico. Milhares 

de toneladas são despejadas nos mares, rios e oceanos todos os anos. A produção e 

consumo de plástico tem aumentado em vez de diminuir, apesar dos alertas, e só uma 

pequena percentagem é reciclado. Com o ritmo atual, iremos chegar a 2050 com mais 

plástico do que peixes nos oceanos. É esta mensagem que queremos transmitir. A urgência 

de alterar modos de produção e hábitos.  

 

Esta campanha alinha-se com uma das grandes preocupações ambientais de momento, em 

que o aumento de produção de máscaras, luvas e produtos de higienização relacionados com 

o surto de Covid-19 foi exponencial. Se por um lado podemos observar uma diminuição na 

emissão de dióxido de carbono para a atmosfera (e consequentemente para os mares), por 

outro lado, temos mundialmente um impacto brutal no uso de artigos descartáveis fabricados 

com plástico. Muitos desses produtos acabam nos oceanos, rios e mares, por negligência 

humana de produtores e consumidores e como resultado de maus hábitos. A grande maioria 

dos cidadãos não está sensibilizado para esta questão, sem consciência que a maior parte 

dos resíduos deixados em espaços abertos (sem ser em caixotes do lixo), vão de facto acabar 

no mar. Na indústria dos plásticos, trata-se de um retrocesso por parte de vários países, que 

veem assim diminuídas as restrições do uso deste material.  



 

 

 

A SOS Animal é uma Organização Não-Governamental de Ambiente (ONGA), de bem-estar 

animal, sem fins lucrativos, fundada em 2005 e legalmente constituída em 2007. No âmbito 

da nossa missão – Ser Por TODOS os Seres – criamos e promovemos campanhas didáticas, 

através de redes sociais, programas de TV e eventos, sobre ética e bem-estar animal e outras 

questões de impacto ambiental. Esta iniciativa será difundida em vários pontos do país, com 

o objetivo de sensibilizar a sociedade em relação à crescente poluição dos oceanos e o 

consumo excessivo de plástico. Como parceiros na produção desta campanha, a SOS contou 

com a Produtora Imprescindível Pensar e a Agência Atmosfera.  

 

Pretende-se inserir a Campanha Oceanos em mupis digitais no litoral, zonas ribeirinhas e 

regiões autónomas de Portugal. Os meios de divulgação estarão divididos em: spot 

publicitário emitidos pelos canais generalistas da televisão portuguesa, imagem em mupis 

digitais e imprensa escrita, realizados pela agência Atmosfera, informação nas redes sociais 

da SOS Animal e parceiros com o lançamento de mais dois vídeos institucionais, produzidos 

pela produtora Imprescindível Pensar, com voz de Inês Castel-Branco. 

 

Todo o material desta campanha estará disponível para divulgação na íntegra por qualquer 

instituição pública ou privada e ONGA que se queira associar à iniciativa. 

 

Apelamos assim a todos que tenham veículos de disseminação de mensagem, para promover 

a campanha e assim consciencializar a população em geral para este grave problema 

ambiental. 

 

 

Para mais informações ou requisição de material para divulgação, contactar: 

Isabel Lindim Ramos 

Comunicação 

Tel: 934107880  

 
 


