
P
at

ro
ci

n
ad

o
re

s 

G
G

o
ld

 
G

o
ld

 

Si
lv

e
r 

B
ro

n
ze

 

A
p

o
io

 

  

Zona Costeira Portuguesa: 

Passado, Presente e Futuro 
Figueira da Foz, Auditório Municipal da 

Figueira da Foz, 10 de outubro de 2022-14:00 

Inscrição gratuita, mas obrigatória aqui 

Enquadramento 

A celebração do 45º aniversário da Associação Portuguesa de 

Recursos Hídricos inclui a organização de eventos temáticos pelas 

suas Comissões Especializadas. Nesse sentido a Comissão 

Especializada das Zonas Costeiras e do Mar organiza um evento 

de reflexão sobre a zona costeira portuguesa e sobre os desafios 

que se colocam em relação à gestão, conhecimento e tecnologias 

para o futuro.

Os avanços verificados no planeamento e gestão 

da zona costeira em Portugal nas últimas 

décadas são constantemente postos à prova (a) 

pela instalação de novas atividades económicas 

(desenvolvimento da economia azul) onde se 

destaca a aquacultura e as energias renováveis 

(b) pela crescente pressão sobre a linha de 

costa, que associada às alterações das descargas 

fluviais (caudais e sedimentos) decorrentes das 

alterações climáticas acentuam os problemas de 

erosão costeira e a dificuldade de gestão das 

zonas portuárias. 

Os novos desafios requerem mais conhecimento 

e mais tecnologia e consequentemente mais 

comunicação da comunidade ligada às Zonas 

Costeiras e ao Mar. O evento pretende fazer a 

ligação entre o passado e o futuro e contará com 

a colaboração dos responsáveis pela comissão 

desde a sua constituição e de atuais membros 

que têm vindo a trabalhar em temas como: 

- Metodologias de avaliação de intervenção na 

ZC baseada em análise custo-benefício; 

- Soluções inovadoras de defesa costeira, 

incluindo soluções baseadas na natureza;  

- Planeamento na Zona Costeira - abordagens 

integradoras e inovadoras;  

- Monitorização, partilha de dados e sistemas de 

previsão oceânica e costeira; 

- Sustentabilidade das Zonas Costeiras e a 

Energia do Mar; 

- Gestão das Zonas Costeiras e a Economia do 

Mar num futuro de incerteza climática. 

Será realizada ainda uma mesa redonda 

dedicada a uma reflexão sobre questões 

relevantes para o presente e futuro das zonas 

costeiras e do mar, como: estratégias de médio 

e longo prazo para a gestão das zonas costeiras, 

oportunidades de desenvolvimento do 

conhecimento técnico e científico nacionais e 

adequação do atual enquadramento 

institucional na gestão das zonas costeiras.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWxy5L9Wky6Vszh9sDDXkfUnsDQoCvoz_wtl-webarkWFsg/viewform
https://www.conduril.pt/
http://www.altri.pt/
https://r5engineers.com/marine/
https://www.geosin.pt/
https://www.haedes.eu/
https://www.future-motion.eu/pt/future-proman


 

 

Zona Costeira Portuguesa:  

Passado, Presente e Futuro 

Programa 

14:00–14:15h Sessão de abertura (Presidente da APRH, Presidente da CEZCM, Anfitrião, CM Figueira 
da Foz (a confirmar). 

 
Sessão 1 - Contributos da CEZCM - APRH para a gestão das zonas costeiras em 
Portugal (Moderador – Ana Carla Garcia – IATV-UC) 

14:15 – 14:30 Estratégias de adaptação ao aumento do nível do mar – Antunes do Carmo – UC 

14:30 – 14:45 Zonas costeiras e sociedade – João Alveirinho Dias – Ualg 

14:45 – 15:00 Estratégia de desenvolvimento de conhecimento sobre as zonas costeiras – Ramiro 
Neves – UL 

15:00 – 15:15 A evolução da gestão costeira em Portugal face ao problema da erosão – Carlos Coelho 
– UA 

15:15–15:30 Coffee Break patrocinado por  

 
Sessão 2 - Reflexões para a sustentabilidade da Zona Costeira 
Portuguesa/Conhecimento e investigação para uma zona costeira sustentável 
(Moderador - José Pinho - UM) 

15:30 – 15:45 O planeamento da zona costeira em Portugal continental: uma reflexão crítica sobre a 
adaptação às alterações climáticas – Teresa Fidélis - UA 

15:45 – 16:00 Gestão das Zonas Costeiras e a Economia do Mar num futuro de incerteza climática – 
Francisco Taveira-Pinto – UP 

16:00 – 16:15 Soluções inovadoras de defesa costeira, incluindo soluções baseadas na natureza – 
Óscar Ferreira – Ualg 

16:15 – 16:30 Monitorização costeira, partilha de dados e sistemas de previsão oceânicos e costeiros 
– Filipa Oliveira – LNEC 

16:30 – 16:45 Sustentabilidade das Zonas Costeiras e Energias Marinhas: Oportunidades e Desafios 
– Paulo Rosa Santos – UP 

16:45 – 17:00 Desafios para a Adaptação do Litoral às Alterações Climáticas – Rui Lança – UAlg 

17:00 – 17:15 Avaliação de Intervenções nas Zonas Costeiras baseadas em Análise Custo-Benefício – 
Márcia Lima – UA 

17:15–17:30 Coffee Break patrocinado por 

 
Sessão 3 - Mesa redonda - Desafios para o conhecimento e gestão da zona costeira 
Portuguesa (Moderador –Jornalista António Jorge Lé) 

17:30 – 18:30 Oradores:  
Carlos Coelho – Presidente da APRH 
José Pimenta Machado – Vice-Presidente da APAmbiente 
Eduardo Anselmo de Castro – Vice-Presidente da CCDR Centro 
Fátima Alves – Investigadora CESAM na área da GIZCM 
Carlos Monteiro – Administração do Porto da Figueira da Foz 
Representante da Câmara Municipal da Figueira da Foz (a confirmar) 
Secretário de Estado do Mar (a confirmar) 
Temas a abordar: 
- estratégias de médio e longo prazo para a gestão das zonas costeiras,  
- oportunidades e necessidades de desenvolvimento do conhecimento técnico e 

científico nacionais,  
- adequação do atual enquadramento institucional na gestão das zonas costeiras. 
- medidas de adaptação ao impacto das alterações climáticas. 

18:30h Encerramento 

 


