Um Guia para parceiros
governamentais
interessados em celebrar o
Dia Mundial do Meio Ambiente – 5 de junho de 2018

Acabe com a Poluição Plástica
Se você não pode reutilizar, recuse
#BeatPlasticPollution

Introdução
A poluição plástica é um dos maiores desaﬁos ambientais do nosso tempo, com
estatísticas mostrando que haverá mais plástico nos oceanos do que peixes até
2050. Para mudar o futuro, cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Quer se
trate de uma garrafa de refrigerante, uma sacola do supermercado ou uma
colher em uma padaria, o plástico descartável está incorporado em nossas vidas
diárias. O baixo custo, conveniência e leveza desses produtos revolucionaram a
embalagem de mercadorias. No entanto, agora está claro que essa conveniência
teve um impacto catastróﬁco no meio ambiente.

que gerou. Queremos incentivar mais governos a
participar da campanha #MaresLimpos. Se seu
país já participa, compartilhe o progresso desde
sua adesão.

Este ano, com a Índia como anﬁtriã, o Dia Mundial do
Meio Ambiente está chamando as pessoas em todo o
mundo para ajudar a Acabar com a Poluição Plástica.
Todos os anos, 8 milhões de toneladas de plástico
entram nos nossos oceanos, ameaçando a vida
marinha e humana e destruindo os nossos
ecossistemas naturais. Queremos trabalhar com
governos para ajudá-los a reconsiderar seu uso de
plástico, gerar soluções e ajudar a aumentar a
conscientização.
Para Acabar com a Poluição Plástica, precisamos que
todos se prontiﬁquem a pensar profundamente sobre
como podemos não apenas reduzir, reutilizar e
reciclar, mas também inspirar novos
comportamentos. Nosso objetivo é usar o Dia Mundial
do Meio Ambiente para reduzir a quantidade de
plástico despejado em nossos oceanos, que
atualmente é um caminhão carregado a cada
minuto. Este material é um convite para colaborar
com a ONU Meio Ambiente - trabalhe conosco para
agir e inspirar seus funcionários e colegas no governo
a ajudar a virar a maré do plástico!

Sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente acontece todos os
anos no dia 5 de junho. É o principal dia das Nações
Unidas para promover a conscientização e ação em
todo o mundo em relação ao meio ambiente. Ao
longo dos anos, tornou-se uma das maiores plataformas globais de divulgação pública, celebrada por
milhões de pessoas em mais de 100 países.
É o "Dia das Pessoas" fazerem algo positivo para o
meio ambiente. Seu objetivo é aproveitar ações
individuais e transformá-las em um poder coletivo
que tenha um legado de impacto real e duradouro
no planeta.
O dia é celebrado de inúmeras maneiras, desde
ações de limpeza de praia e plantio de árvores até a
convocação de funcionários e parceiros para se
envolverem e fazerem a sua parte. É também um
ótimo momento para mostrar sua contribuição para
a sociedade. Precisamos do seu apoio para tornar
este Dia Mundial do Meio Ambiente um sucesso!

Por que celebrar o Dia Mundial do
Meio Ambiente?
1

Cause impacto e participe da campanha
#MaresLimpos: Todos nós podemos desempenhar
nosso papel na redução da poluição plástica.
Mostre como seu governo tomará medidas para
reduzir sua pegada de plástico e lidar com o lixo
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Inspire os outros: O dia é uma fantástica
oportunidade para inspirar os cidadãos, parceiros e
colegas, tanto dentro do seu órgão como colegas de
outros departamentos do governo, a tomar medidas
para reduzir, reutilizar e reciclar resíduos de plástico.
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Compartilhe sua ação com o mundo: Faça parte de
algo maior neste Dia Mundial do Meio Ambiente e
mostre como ações coletivas podem ter grandes
resultados. Registre o evento de seu governo no
website do Dia Mundial do Meio Ambiente para que
possamos compartilhar suas atividades no Dia
Mundial do Meio Ambiente e mostrar sua liderança.

Como participar
Dê uma olhada nas ideias a seguir e veja como você pode
fazer a diferença.
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Assine a campanha #MaresLimpos: em fevereiro de
2017, a ONU Meio Ambiente lançou a campanha
#MaresLimpos, com o objetivo de envolver os
governos, a sociedade civil, o setor privado e o público
em geral na luta contra o lixo plástico no mar. Em
março de 2018, 42 países aderiram oﬁcialmente à
campanha - a lista completa pode ser encontrada em
www.cleanseas.org.
A Mares Limpos trabalha com os governos para
introduzir regulamentações e incentivos para
combater a poluição plástica no mar, promover a
conscientização pública e trocar melhores práticas. Os
governos podem apoiar a campanha e combater o
lixo marinho através de múltiplos caminhos, incluindo:
●

Políticas públicas: Elaborar Planos de Ação de
Combate ao Lixo no Mar nacionais e regionais
que reconheçam o problema do lixo marinho do
país e delinear as etapas para resolvê-lo. Isso pode
exigir nova legislação e políticas para promover a
redução de lixo plástico que chega ao mar;

●

Engajamento do setor privado: Estabelecer
instrumentos e incentivos para que empresas e
indústrias tomem mais medidas para combater o
lixo marinho, tanto em sua cadeia de fornecimento
quanto naquilo que oferece aos seus consumidores;

●

Infraestrutura: estabeleça sistemas nacionais
para medir a pegada de plástico do país, para que
a redução possa ser monitorada e avaliada. Isso
pode exigir novas instalações e sistemas de
gerenciamento de resíduos que possam ajudar a
reduzir o lixo marinho.

●

●

Conscientização: Aumente a
conscientização pública sobre lixo marinho,
ﬁnanciando instituições de educação e
pesquisa e promovendo atividades como
limpeza de praias, dias de conscientização e
seminários. Comemore e apoie os esforços
feitos pelas ONGs e pelo setor privado para
tratar o problema do lixo no mar,
divulgando seu trabalho.

Participe no jogo mundial da tag
#BeatPlasticPollution nas redes sociais

A ação de limpeza pode acontecer nas margens de
um rio, em uma área perto dos edifícios do
governo ou uma praia especíﬁca e particularmente poluída com resíduos de plástico. Embora
as ações de limpezas só possam resolver a questão
do plástico no ﬁnal de seu ciclo de vida, elas são
uma ótima maneira de mostrar às pessoas a
extensão da poluição plástica em primeira mão e
entenderem a magnitude do problema.

Dicas para começar
▪

Identiﬁque uma área e registre-a: Identiﬁque uma
área particularmente poluída que seu órgão deseja
priorizar para uma limpeza. Depois divulgue o
evento e incentive os cidadãos e grupos locais a se
envolverem, e registre a área no site do Dia
Mundial do Meio Ambiente.

▪

Coloque seu time a bordo: Marque uma data para
a ação de limpeza - pode ser uma manhã no ﬁm
de semana anterior a 5 de junho ou no próprio Dia
Mundial do Meio Ambiente. Convide sua equipe,
parceiros, organizações vizinhas e fornecedores a
se envolverem na ação. Quanto mais melhor!

▪

Baixe o aplicativo: Este ano, estamos trabalhando
com o aplicativo Litterati para rastrear o lixo
plástico que é coletado. Baixe o aplicativo em
www.litterati.org e registre o que o seu time
coletar para que seja incluído no total global;

▪

Adquira o kit que a equipe vai precisar: Sejam luvas,
bolsas, coletes de neon ou coletores de lixo, reúna os
materiais que sua equipe vai precisar para coletar o
lixo plástico. Você também pode precisar de
bebidas e refrescos para manter seu time animado;

▪

Classiﬁque os resíduos: Organizem os resíduos
coletados por tipo e tenham um plano de como eles
podem ser reciclados. Contate a empresa de
limpeza pública ou uma cooperativa de recicladores
para destinar corretamente o lixo coletado, em
especial os resíduos plásticos;

▪

Convide a mídia, empresas e organizações: Envolva
a mídia local para cobrir seu clean up. Por que não
pedir também às empresas locais de bebidas e
embalagens para que se envolvam e possam
entender o que mais precisa ser feito?

▪

Tire uma foto e compartilhe conosco e nas mídias
sociais: Conte-nos como sua equipe se saiu compartilhe uma foto de seus esforços da ação de
limpeza, nos informando que tipo de lixo você coletou
e quanto pesou, usando as hashtags
#WorldEnvironmentDay,
#DiaMundialdoMeioAmbiente e #BeatPlasticPollution
e mencione @unenvironment e @onumeioambiente;

▪

Deixe um legado: Depois de ter terminado a limpeza,
por que não deixar uma placa que permita que as
pessoas saibam que a área foi declarada livre de
resíduos plásticos para o Dia Mundial do Meio
Ambiente? Desta forma, esperamos que continue
assim e que possamos virar a maré contra os plásticos!

Na preparação para o 5 de junho, queremos
que as pessoas de todo o mundo compartilhem
com seus amigos, familiares e colegas o que
estão fazendo para mudar seus hábitos de
plástico descartável.
●

●

●

●

Participe no jogo mundial da tag
#BeatPlasticPollution nas redes sociais:
Convide outros ministros, colegas e o público
a tirar uma selﬁe com sua sacola de compras
de lona, canudo de metal ou qualquer outro
produto reutilizável e marcar cinco amigos,
dizendo a eles para fazerem o mesmo. A
pessoa marcada deve postar uma foto com o
item reutilizável em 24 horas;
Desaﬁe outros departamentos e ministérios a se
juntarem a você na limpeza do planeta: Anuncie
que seu departamento/ministério está limpando
lixo plástico em um parque ou espaço público
para o Dia Mundial do Meio Ambiente. Marque
outras organizações em sua rede, desaﬁando-as a
fazer o mesmo. Poste um vídeo do Ministro,
Diretor ou um representante de alto nível com
sua xícara de café reutilizável favorita e marque
outras pessoas para se juntarem a elas para tomar
medidas para conter o lixo de plástico descartável;
Marque sua área de limpeza: Anuncie
publicamente seus planos para reduzir o plástico
de uso único dentro da sua organização e marque
as organizações parceiras, desaﬁando-as a fazer
ainda melhor;
Espalhe o jogo da tag: Poste uma foto de seus
colegas trazendo seus recipientes de comida
reutilizáveis para o escritório todos os dias e
marque outros, desaﬁando-os a fazer o mesmo.

Quando você postar sobre o Dia Mundial do Meio
Ambiente nas mídias sociais, use as hashtags
#WorldEnvironmentDay,
#DiaMundialdoMeioAmbiente,
#BeatPlasticPollution e
#AcabeComAPoluiçãoPlástica e mencione
@unenvironment e @onumeioambiente.

Em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente:
vamos limpar o mundo
Escolha uma área para limpeza: Para o Dia Mundial
do Meio Ambiente, estamos encorajando todos os
parceiros de governos, embaixadas e ministros a se
engajarem ativamente nas questões relacionadas
aos resíduos plásticos, e liderar pelo exemplo
envolvendo-se em um clean up (ação de limpeza).

Melhores práticas: Adote práticas de sucesso
usadas em outros países e busque inﬂuenciar
a produção sustentável de plástico. Ao aderir à
Parceria Global sobre Lixo Marinho (Global
Partnership on Marine Litter – GPML), você
pode aproveitar as experiências de outras
pessoas no combate ao lixo no mar.

Para participar da campanha, basta enviar uma
carta à ONU Meio Ambiente conﬁrmando as
ações do governo para lidar com a poluição por
plásticos. O documento deve ser enviado para
pnuma.brasil@pnuma.org e endereçado à
campanha Mares Limpos. Você também pode
anunciar esse compromisso em 5 de junho, Dia
Mundial do Meio Ambiente.
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O que fazer a seguir
Para ajudar a divulgar o Dia Mundial do Meio Ambiente,
incentivamos os parceiros a fazerem o download do kit de
ferramentas da marca do Dia Mundial e usar os materiais de
mídia social disponíveis no site
www.worldenvironmentday.global. Aqui você será capaz de:
1

Registrar sua atividade: Se você registrar a ação do
seu órgão, nós poderemos promover seu trabalho
em todas as nossas plataformas digitais.
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Materiais de download: incluem o kit de
ferramentas da marca com todos os logos,
recursos de mídia social e muito mais. Adapte os
ícones para o Português, ou solicite à ONU Meio
Ambiente Brasil as artes traduzidas pelo e-mail
:
roberta.zandonai@un.org.

3

Descubra mais sobre a questão do lixo plástico
marinho no site da #MaresLimpos
(www.cleanseas.org): Para enfrentar a crise dos
oceanos, a ONU Meio Ambiente lançou a campanha
#MaresLimpos, que já tem o apoio de mais de 40
governos comprometidos a agir sobre essa questão
e 70.000 ações individuais registradas.

Contatos:
Registre seu evento em worldenvironmentday@un.org
ou entre em contato com colegas que estão tocando os
planos regionais para o Dia:
Sede da ONU Meio Ambiente
Joyce Sang
joyce.sang@un.org
África
Mohamed Atani
mohamed.atani@un.org
América Latina
Maria Amparo Lasso
maria.lasso@pnuma.org
Brasil
Fernanda Daltro
Fernanda.daltro@un.org
América do Norte
Laura Fuller
laura.fuller@un.org
Europa
Alejandro Laguna
alejandro.laguna@un.org
Oeste Asiático
Melanie Hutchison
melanie.hutchinson@un.org
Pacíﬁco
Isabelle Louis
isabelle.louis@un.org
www.unenvironment.org
www.worldenvironmentday.global
#worldenvironmentday
#beatplasticpollution
@unenvironment

