
Sabia que … 

...  no dia 7 de junho se vai correr pelos oceanos? 
 

O movimento global Run for the Oceans, promovido pela adidas e Parley, está de volta 

pelo 5º ano para aumentar a consciencialização sobre a ameaça da poluição plástica 

dos oceanos. 
 

 
 

 

De 23 de maio a 8 de junho, por cada 10 minutos a correr, ou a praticar outra atividade 

desportiva, que seja registada nas apps adidas Runtastic, Joyrun, Codoon, Yeudongquan 

ou Strava, a Parley vai recolher o peso equivalente a uma garrafa de plástico das nossas 

praias, ilhas remotas e zonas costeiras antes de chegar aos oceanos (até um máximo de 

250.000 kg). Pela primeira vez, foram introduzidas novas atividades relacionadas com a 

corrida, fazendo com que este seja o desafio Run for the Ocenas mais inclusivo de 

sempre.  
 

No âmbito da iniciativa Run for the Oceans da adidas x Parley, a comunidade da adidas 

Runners Portugal, vai realizar um evento aberto ao público, dia 7 de junho, a partir das 

18h, no Estádio da Luz, para angariar o máximo de kms através da app Runtastic. 

Para participar no evento é simples: Descarregar a app Runtastic / Carregar no 

separador comunidade e, de seguida, “Junte-se ao adidas runners Lisboa” / Entrar nos 

“próximos eventos” e aderir ao “Run for the Oceans Estádio da Luz. 
 

Se não puder estar presente no evento, também poderá fazer a diferença e participar no 

movimento. A adidas está a unir comunidades desportivas em todo o mundo com o 

desafio Run for the Oceans.  

Para mais informações, visite adidas.pt/runfortheoceans. 
 

Excerto adaptado da notícia publicada em: 
 

https://desporto.sapo.pt/modalidades/mais-modalidades/artigos/no-dia-7-de-junho-vai-se-correr-pelos-

oceanos 

http://adidas.pt/runfortheoceans


Não esqueça … 

Dia Mundial dos Oceanos da ONU 2022 

REVITALIZAÇÃO: 

Ação Coletiva para o Oceano 
 

8 DE JUNHO DE 2022  

 

O Dia Mundial dos Oceanos das Nações Unidas deste ano, em 8 de junho de 2022, 

destacará o tema Revitalização: Ação Coletiva pelo Oceano . Esta é a primeira 

celebração híbrida do evento anual, realizado pessoalmente na sede da ONU em Nova 

York e transmitido ao vivo. 
 

O oceano conecta, sustenta e sustenta a todos nós. No entanto, a sua saúde está num ponto de 

inflexão, assim como o bem-estar de tudo o que depende dela. Como os últimos anos nos 

mostraram, precisamos trabalhar juntos para criar um novo equilíbrio com o oceano que não 

esgote mais a sua generosidade, mas restaure a sua vibração e lhe traga nova vida.(in, ONU) 

 
 

 
 

Excertos adaptados retirados de: 
 

https://unworldoceansday.org/un-world-oceans-day-2022/ 


