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The Plastic Hike 
 
Andreas Noe partiu numa caminhada ao longo de toda a costa de Portugal enquanto              
@TheTrashTraveler, para recolher plástico e sensibilizar para a necessidade de um estilo de             
vida e uma economia mais sustentáveis. Batizou este projecto "The Plastic Hike"  
 
Ao longo de 58 dias, caminhou, sem nenhum dia de descanso, uma média de 20 km diários                 
num total de 1132 km, durante os quais reuniu grupos para limpezas de praia e               
sensibilização para ações futuras.  
O melhor amigo do Andreas é o seu Ukulele, com o qual encara a problemática do plástico                 
de uma forma divertida e contagiante. Esta abordagem musical provou ser uma nova e bem               
sucedida forma de chamar a atenção sem ter de apontar o dedo a ninguém. 
 
O Andreas incluiu todos ao longo do seu caminho, já que uma sensibilização eficaz deve ser                
feita em conjunto e não de forma individual. Durante os 58 dias desta iniciativa, o Andreas                
ligou-se a mais de 100 ONGs e 30 empresas com o intuito de estimular a sustentabilidade                
como um todo. 
 

"Ainda que tenham sido recolhidas 1.6 toneladas de lixo, o foco não é             
a limpeza! O objectivo principal é o de mudar hábitos e reduzir a             
utilização de plástico descartável tanto quanto possível e focarmo-nos         
numa economia circular." 

 
Enquanto comunidade, queremos definir Portugal como um exemplo de país que se            
preocupa com o ambiente e protege o oceano. Estamos neste momento a produzir um              
documentário sobre esta iniciativa, no qual mais de 70 ambientalistas ao longo de toda a               
costa reflectem sobre problemas e soluções.  
Em conjunto com ONGs e municípios, estamos a identificar tais problemas, tanto locais             
como globais, encontrando soluções através da comunidade The Plastic Hike. O nosso            
objectivo não é o de apenas apresentar um bom evento pois esperamos acima de tudo ter a                 
capacidade de trazer mudança e resolver problemas reais. As 1.6 toneladas foram            
guardadas na sua totalidade para serem transformadas em peças de arte, a serem utilizadas              
em campanhas de sensibilização de forma a causar o maior impacto possível. 18 artistas e               
escolas já confirmaram a sua presença.  
Queremos também alertar para o facto de que o lixo recolhido é simbólico e representa os                
nossos comportamentos ao nível global e o seu impacto nos ecossistemas num trajecto que              
começa no interior com os rios e lagos, contínua pelas lagoas e estuários e deságua no                
oceano. 
Durante o verão de 2021 iremos voltar a juntar-nos às comunidades que participaram e              
apoiaram a nossa caminhada de consciencialização em 2020. Começaremos por uma grande            
exposição e evento coletivo para depois empreender de novo a nossa caminhada de             
mudança de forma a conseguirmos mudar comportamentos e encontrar soluções conjuntas. 
Propomos para isso uma série de actividades que podem ser requisitadas pelas entidades,             
que podem funcionar de forma independente ou em combinação. 
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Documentário  

Duração aproximada: 90 minutos - dísponivel todo o ano de 2021 

Toda a iniciativa foi filmada pela equipa       
@camerawithnoname, para criar um    
documentário de sensibilização sobre o     
plástico, a comunidade de ONGs, iniciativas e       
ambientalistas atuando em Portugal. O     
objectivo principal deste projecto é reflectir      
sobre problemas e soluções para     
comunidades locais e partilhar essas mesmas      
ideias tanto a nível nacional como      

internacional. A título de exemplo, soluções desenhadas no Norte podem potencialmente           
resolver problemas no Sul, e vice-versa. Basta criarmos uma ponte de partilha.  
Este documentário será apresentado em 2021 em vários eventos em parceria com escolas,             
universidades, empresas e municípios e mais tarde concorrendo a festivais nacionais e            
internacionais. 
Visualizar o primeiro trailer. 
Visualizar o segundo trailer. 
  
 

Workshops 

Duração aproximada: 90 minutos - dísponivel todo o ano de 2021 

As ações de preservação necessárias para o nosso        
planeta estão intimamente ligadas à forma como       
comunicamos e educamos. Queremos fomentar     
novas atitudes e comportamentos de consumo. Para       
isso os nossos workshops assentam essencialmente      
na apresentação dos problemas causados pela      
utilização de plástico descartável e nas diversas       
soluções. 
As atividades serão sempre desenvolvidas de forma       
a estimularem a compreensão do problema do lixo marinho  de maneira original e divertida. 
 
 

Evento e Exposição Local 

Duração da exposição: 2 semanas / Duração do evento: 2 dias - disponível em Agosto e                
Setembro de 2021 

Qual o destino das 1.6 toneladas de plástico        
recolhidas durante a caminhada? De forma a       
conseguir uma maior sensibilização e educar o       
público sobre a problemática do plástico de       
forma creativa, todo o lixo será transformado       
em peças de arte, pela mão de artistas locais         
que trabalham com lixo marinho, contando já       
com 18 nomes confirmados – ver lista abaixo.        
Com o apoio de ONGs locais e dos respectivos         
municípios, serão criadas exposições das obras      
nas  zonas de residência dos artistas.  
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https://www.instagram.com/camerawithnoname/
https://www.youtube.com/watch?v=TnShafGcn3E&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=JEzH1AGnHXw


Os espaços designados terão em exposição as peças de arte e também trechos do              
documentários e vídeos do The Trash Traveler. Serão também preparados quadros           
educativos relativos à crise do plástico marinho. 
 
Para criar impacto significativo, cada exposição terá dois dias de eventos, incluindo: 
- O documentário será exibido em regime de antestreia 
- Workshops com o The Trash Traveler, juntamente com ONGs e ambientalistas.  
- Reuniões com a equipa The Plastic Hike, ONGs e municípios para identificar problemas e              

soluções.  
 
Nota: Todas as peças de arte podem ser requisitadas para futuros eventos e/ou vendidas.  
Da venda das peças, parte do valor reverterá em futuras acções e outra parte para o artista. 
 
 

Evento e Exposição Colectiva 
Duração da exposição: 1 mês / Duração do evento: 1 semana - disponível em Junho e Julho                 
de 2021 

O evento e exposição coletiva tem o objetivo de provocar          
uma reflexão geral com o público sobre a utilização indevida          
do plástico e das suas consequências ambientais em todo o          
território nacional, reunindo organizações ambientais,     
câmaras municipais, juntas de freguesias, órgãos      
governamentais, investigadores, artistas, educadores,    
empreendedores sociais e cidadãos interessados.  
Queremos pensar nos desafios e oportunidades das       
comunidades locais, partilhar boas práticas e pensar em        
soluções e estratégias de desenvolvimento local por meio da         
educação, das artes e da ciência. 
Todos os artistas ligados ao projeto estão a ser conectados          
entre si de maneira a formar um coletivo de artistas          
trabalhando na temática do lixo marinho. Além de todas as          

peças/esculturas criadas pelos diversos artistas a partir do lixo marinho, serão também            
integrados nesta exposição coletiva trabalhos de ilustração e multimédia criados a partir da             
mesma fonte de inspiração e que irão conviver numa experiência dinâmica e interactiva.  
Este evento incluirá a estreia  do documentário “The Plastic Hike”. 
Durante o evento alguns dos vídeos do “The Trash Traveler” serão utilizados como             
ferramenta essencial para informar o público sobre as várias problemáticas e soluções do             
plástico descartável.  
Várias ONGs e ambientalistas serão convidados a realizar Workshops e a partilhar as suas              
experiências sobre a temática e a discutir soluções com as comunidades. 
 
 

Visitas Virtuais 360 Interactivas e 

LiveStream 360Video 

Este serviço é apenas elaborado se for requisitado  

Devido à situação do Covid-19, existe a opção de         
um serviço em que o evento/workshop e a        
exposição poderão ser visitados online. 
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A exposição será fotografada através da tecnologia Insta360 Pro com o objetivo de criar              
uma Visita Virtual Interactiva disponibilizada posteriormente online. 
O Workshop e/ou Evento poderá também ter a função de LiveStream Interactivo, uma             
forma que possibilita aos visitantes que não possam estar presentes fisicamente o façam à              
distância. 
 
 
 
 

Opções de Reserva  
(ajustáveis de acordo com as necessidades) 
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Detalhes Valor (EUR) 

Exibição do 
Documentário  
 

Uma sessão de exibição do documentário “The 
Plastic Hike” com duração de cerca de 90 min, 
legendado em Português e Inglês.  
Pequena introdução ao documentário e 
conversa/ perguntas e respostas ao final. 
 

500 
+ Deslocação (0.40€/Km)  
+ Alimentação (Equipa Camera 
With No Name) 
+ Estadia (Equipa Camera With 
No Name) 
 

Talk e música do The 
Trash Traveler 

Talk sobre o projecto “The Plastic Hike” por 
Andreas Noé e performance com alguns dos 
temas musicais. 

500 
+ Deslocação (0.40€/Km).  
+ Alimentação (Equipa de 
Produção) 
+ Estadia (Equipa de Produção)  
 

Exposição de peça de 
arte 
 

Exposição de uma peça ou colecção de peças de 
um artista de arte feitas a partir do lixo marinho 
local. 
Presença do artista na inauguração. 

700 

+ Transporte da peça 
+ Deslocação (0.40€/Km)  
+ Alimentação (Equipa de 
Produção e Artistas) 
+ Estadia (Equipa de Produção e 
Artistas) 
 

Visitas Virtuais 360 e 
LiveStream Video 

Live Stream do Evento. 
Visita Interactiva Virtual da Exposição. 

250 
+ Deslocação (0.40€/Km)  
+ Alimentação (Equipa 360 
Production) 
 

Evento e exposição 
local 

Exposição temporária com 1 peça do artista 
local. 
 
Programação (primeiros dois dias do evento): 
- Uma sessão de exibição do documentário e 
conversa. 
- Talk e música do The Trash Traveler 
- Workshop ou Palestra com a presença de 
ONGs e convidados locais. 
-Presença do artista na inauguração com uma 
introdução/ conversa. 
 

1500  
+ Transporte da peça 
+ Deslocação (0.40€/Km)  
+ Alimentação (Equipa de 
Produção e Artistas) 
+ Estadia (Equipa de Produção e 
Artistas)  
 



 
Nota:  
As despesas de alimentação e estadia da equipa do The Plastic Hike será coberta              
prioritariamente em regime de parcerias com alojamentos e restaurantes apoiantes do           
projeto. 
Nos casos em que isso não seja possível, tais despesas serão da responsabilidade do              
contratante, com os seguintes valores base: 
Alimentação: 30 EUR /pessoa/dia 
Estadia: 40 EUR /pessoa/dia 
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Evento e exposição 
coletiva “The Plastic 
Hike”  
 

-Exposição temporária com peças de todos os 
artistas. 
- Duas sessões de exibição do Documentário 
(antestreia e encerramento) 
 
Programação (primeira semana do evento): 
- Talk e música do The Trash Traveler & friends 
- Performances 
- Concertos. 
- Palestras com a presença de várias ONGs e 
convidados 
- Workshops 
 

49.900  
+ deslocações (0.40€/Km)  
+ alimentação e estadia (Equipa 
de Produção, Artistas e 
Convidados para a palestra) 
  
 

Logotipo no website 
do projeto 
 

Inclusão do logotipo da entidade no futuro 
website do The Plastic Hike 
 

300 

Logotipo na exposição 
principal 
 

Inclusão do logotipo da entidade no evento 
“The Plastic Hike” 
  

500 



 

 
A equipa do The Plastic Hike 

 

 
 

The Trash Traveler 

Andreas Noe vem criando consciencialização ambiental com uma abordagem positiva com           
seu Ukulele e videoclipes sobre lixo, soluções sustentáveis e fatos ambientais. Como biólogo             
molecular (com dissertação de mestrado realizada na Universidade de Cambridge) ele tem            
formação científica para entender as questões ambientais e percebe a importância de            
apresentá-las de forma compreensível ao público. Após um ano de iniciar o seu projeto, já               
atingiu mais de 15 mil seguidores no Instagram, esteve presente nos principais canais de              
televisão portuguesa, nomeadamente na TVI e RTP, em jornais como o Público, Visão e              
Revista NIT. Além disso, já teve a oportunidade de encontrar-se com o Ministro do Mar de                
Portugal para falar sobre a questão do plástico. 
 
Contacto: officialtrashtraveler@gmail.com  
Instagram/Facebook: TheTrashTraveler (https://www.instagram.com/thetrashtraveler/) 
Telemóvel: +49 157 353 446 76 
Website: thetrashtraveler.com 
 
Exemplo de vídeo educacional do The Trash Traveler: 
https://www.youtube.com/watch?v=eO2tyMVg3E4 
 
Entrevista para o Público:  
https://www.publico.pt/2020/11/05/fugas/noticia/caminhou-costa-portuguesa-luta-plastic
o-1937990 
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Entrevista para a revista Visão: 
https://visao.sapo.pt/atualidade/2020-09-12-the-trash-traveler-a-grande-caminhada-na-lut
a-contra-o-plastico/ 
 
Entrevista para a TVI: 
https://tviplayer.iol.pt/programa/jornal-das-8/53c6b3903004dc006243d0cf/video/5f3edc1
b0cf2e21cf3316752 
 
  

Camera With No Name 

Carolina Semrau e Augusto Lima 
Somos amantes da natureza e queremos ajudar a passar a mensagem importante de que é               
possível partilhar o planeta de uma forma mais inteligente e responsável. 
Como videografos independentes temos seguido uma trajectória cada vez mais ligada com a             
produção de vídeo nas áreas da sustentabilidade e da proteção do ambiente, optando pelo              
formato documental de carácter cinematográfico. 
 
Alguns dos trabalhos nesta área podem ser visualizados no portfólio: 
https://www.behance.net/camerawithnoname 
 
Trailer do documentário The Plastic Hike #01: 
https://www.youtube.com/watch?v=TnShafGcn3E&t=32s 
 
Trailer do documentário The Plastic Hike #02: 
https://www.youtube.com/watch?v=JEzH1AGnHXw 

 

Maria Oliveira & Adriaan Spronk 

Maria Oliveira, gestora de Eventos e Festivais. Desenvolve projetos culturais sempre com a             
perspectiva e visão de implementar uma mudança ambiental. 
Adriaan Spronk, gerente da 360Production, cria VR-Virtual Reality e Visual Arts. 
Somos um casal que viaja juntos com projetos em comum. No fundo partilhamos uma              
paixão pela construção sustentável.  
Neste momento, a Maria está desenvolver um coletivo chamado TRAshistic. Este coletivo é             
uma colaboração entre diversas entidades que compartilham a mesma visão sustentável de            
como reaproveitar e repensar o que fazer com os resíduos. 
Começámos esta jornada com a pergunta ‘O que acontece com o Lixo?’ 
O primeiro passo foi uma parceria com o The Plastic Hike de forma a conseguir gerir o Lixo                  
recolhido e criar as Instalações de Arte e dos Produtos de produzidos com Plástico reciclado. 
 
TRAshistic 
Representa um coletivo de desperdício zero trazendo experiência e conhecimento sobre           
todos os benefícios de repensar, reaproveitar e reciclar fontes e materiais.  
Vivemos num momento em que é urgente uma mudança de comportamento e acreditamos             
que através da criatividade e inovação é possível uma sociedade mais sustentável, justa e              
consciente.  
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Lista de artistas do coletivo The Plastic Hike 

Trata-se de uma lista aberta, uma vez que estamos continuamente buscando por mais             
artistas que queiram juntar-se à causa. 
 

 

 
Lista de organizações e iniciativas da rede The Plastic Hike 

De todas as organizações e iniciativas que participaram e apoiaram o The Plastic Hike em               
2020 surgiu uma importante rede de troca de informação e apoio mútuo.  
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Artistas Localização 

Mar de Experiências  Vila Chã  

Faculdade de Belas Artes Porto  Porto 
Ricardo Brito (RGritto) Porto 

Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo  Porto 
Ricardo Nicolau de Almeida  Porto 

Associação Artesãos de Ovar  Ovar 
Fatinha Ramos Aveiro 

Isto é Lixo  Tocha 
Associação Nazarena Artes Plásticas  Nazaré 

Wilson Alexandre with MarMeu Peniche 

Steve Surfboards & The Trash Traveler  Peniche 
Skeleton Sea  Ericeira 

Luis Costa - Kosta Moving  Ericeira 
Xico Gaivota  Sintra 

Ana Pego - Plasticus Maritimus  Parede  
Zé Costa - Wood Pecker Art  Porto Covo 

Luis Miguel Gonçalves Santos - Veiga Artesanato  Vila Nova Milfontes 
Escola Azul Olhão/ Fuseta 

Organização/ iniciativa Localização 

1piecearmy Portugal 

2 With The Planet Lisboa 

3drivers Lisboa 

AIMM Portugal Albufeira 

Alimar Acao Lixo Marinho Portugal 

Ana Go Slowly Melides 

Aventuras da Mia Portugal 

Bandeira Azul Portugal 

Biataki Portugal 

Brigada Do Mar Portugal 

Cabriolet Music Studio Porto 

Cantinho do Tareco Porto 
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Catraia Praia da Tocha 

CCVALG Algarve 

CEACA Vagueira 

Circular Wear Lisboa 

Connect4Climate Worldwide 

Costa Vicentina Oficial Costa Vicentina 

Dopper Official Netherlands 

Escola Azul Portugal 

FOCA (Focus On Critical Action) Porto 

Give Sea Life A Hand Portugal 

Globaltribe Sintra 

Guardiao Do Oceano Sintra 

Isto é lixo Praia da Tocha 

Liferesc Ovar 

Lindo Mar Foz Do Arelho 

Linked.Green Faro 

Litter@sea Portugal 

Lizzy Artwork Peniche 

Madame Granel Aljezur 

Mar Usar Recuperar Portugal/ Sede em Faro (Sciaena) 

Maria Granel Lisboa 

Marmeu Peniche 

Mind The Trash Portugal 

Missao Beatao Santarem 

Movimento Não Lixes Aveiro 

NADO Ovar 

Nalu Project Sagres 

Novo Mundo Portugal 

Ocean Alive e as Guardiãs do Oceano Setubal 

Oceanbeer (_Gabriel.Rosa_ ) Sagres 

Oceano Azul Foundation Lisboa 

Oceans And Flow Arrabida 

Ocyando Arrabida 

One Piece After Another Marinha Grande 

Plasticus Maritimus Lisboa 

Quando +1 = -1 Lisboa 

Quercus Portugal 
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Remains Surfboard Figueira da Foz 

River Cleanup Worldwide 

Rotary Club Quarteira 

Sagres Beach Clean Sagres 

Sailors for the sea Cascais 

Sciaena Faro 

Sea Groove Peniche 

Sea Shepherd Portugal Portugal 

Sealand Santa Cruz Santa Cruz 

Setubal Bay Setubal 

Surfrider Lisboa Lisboa 

Surfrider Peniche Peniche 

Tita Horta E Costa Lisboa 

Verdim North Portugal 

Vivalab Porto Porto 

Zero Waste Youth Portugal Portugal 

Zouri Vegan Shoes Porto / Braga 


