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ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DOS 
RECURSOS HÍDRICOS

VI CONGRESSO SOBRE PLANEAMENTO 
E GESTÃO DAS ZONAS COSTEIRAS DOS 
PAÍSES DE EXPRESSÃO PORTUGUESA

04 a 08 Abril 2011
Ilha da Boa Vista, Cabo Verde

04 a 05 Abril 

I Curso Intensivo de Análise de Risco em Sistemas Costeiros

06 a 08 Abril
VI Congresso das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa

Comissão Organizadora Nacional
António Pedro Pina (ACRH) - Presidente
António Pedro Borges - (INGRH)
Marize Gominho - (ACRH)
Luis Alfama - (ACRH)

Comissão Organizadora Internacional
Pedro Bettencourt (APRH) – Presidente
António Pedro Pina (ACRH)
Sebastião Brás Teixeira (ARH Algarve)
Luis Fernando Cybis (ABRH)
Margarida Almodôvar (INAG)
Óscar Ferreira (Universidade do Algarve)
Rui Gonzalez (AMCT)

Comissão Científica
João Alveirinho Dias (Universidade do Algarve) - Presidente
F. Veloso Gomes (Univ. Porto)
César Andrade (Univ. Lisboa)
Antunes do Carmo (Univ. Coimbra)
Orlando Borges (INAG)
Manuel Lacerda (ARH Tejo)
António Filipe Lobo de Pina – (Universidade de Cabo Verde)
Thereza Rosso (ABRH)
Marcus Polette (UNIVALI)

Até 31 de Dezembro de 2010 Após 31 de Dezembro de 2010

Associado Não associado Estudante Associado Não associado Estudante

Congresso e Curso 350 € 450 € 150 € 400 € 500 € 200 €

Congresso 200 € 300 € 100 € 300 € 400 € 150 €

Curso 200 € 300 € 100 € 300 € 400 € 150 €

I Curso Intensivo de Análise de Risco em Sistemas Costeiros

Ficha de inscrição

Tema do Congresso

As Zonas Costeiras em Risco

Organização:

Comissão de Honra
Presidente da República de Cabo Verde, Pedro Pires

Ministra do Ambiente e Ordenamento do Território de Portugal,  
Dulce Pássaro

Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e dos Recursos 
Marinhos de Cabo Verde, José Maria Veiga

Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Pinto de 
Almeida

Coordenação do I Curso Intensivo 
de Análise de Risco em Sistemas 
Costeiros
Pedro Bettencourt (APRH)
Sebastião Brás Teixeira (ARH Algarve)
Itabaraci Cavalcante (Universidade Federal do Ceará)
António Querido (Universidade de Cabo Verde)
Sónia Alcobia (Nemus)
Fernando Marques (Universidade de Lisboa)
Adélio Silva (HIDROMOD) 
Henrique Cabral (FCL - Universidade de Lisboa)

Inscrição



Enquadramentos e objectivos
O Congresso sobre Planeamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa é já uma tradição. 
As últimas cinco edições do Congresso possibilitaram uma enriquecedora partilha de experiências que certamente 
vai prosseguir e consolidar-se na sua sexta edição. Existem diferentes realidades entre os países, entre regiões e 
entre locais e comunidades. Essas diferenças são de natureza geográfica, cultural, socio-económica, institucional, 
ambiental. Participam Países com uma dimensão quase continental, como é o caso do Brasil, e pequenos Países, com 
características insulares como é o caso de Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe. Porém, reconhece-se a existência de 
problemas comuns nas zonas costeiras associados à existência de vastas áreas marítimas, às ocupações e actividades 
urbanas e turísticas, à exploração de recursos vivos e não vivos, às pressões sobre os ecossistemas,  ao desenvolvimento 
científico e tecnológico, ao controlo de riscos, à necessidade de uma gestão integrada e de programas de acção.
O VI Congresso vai realizar-se em Cabo Verde e por isso mesmo se optou por dar um maior destaque aos temas 
relacionados com as especificidades dos territórios insulares, sem no entanto deixar de abordar outras temáticas, 
aproveitando vontades comuns de partilha de conhecimentos e de soluções para estes territórios de interface de uma 
forma sustentada. 

Com a concentração da população mundial nas 
zonas costeiras multiplicam-se as situações de 
risco. Os acidentes nas zonas costeiras são fonte 
de notícias com um forte eco na comunidade 
internacional, pelas suas consequências 
sociais e ambientais. O congresso analisará 
esta questão nas suas diversas abordagens, 
desde a escala local à escala Nacional e 
Regional, identificando os principais processos 
e mecanismos associados aos riscos na orla 
costeira, assim como as principais medidas de 
planeamento, gestão e mitigação.
O tema principal será As Zonas Costeiras em 
Risco, que enquadrará os seguintes subtemas:

Planeamento e Ordenamento nas zonas •	
costeiras
Engenharia e protecção costeira•	
Modelação das zonas costeiras•	
Alterações climáticas no litoral•	
Biodiversidade e dinâmica costeira•	
Monitorização e controlo da evolução •	
costeira
Avaliação de Impactes Ambientais•	
A zona costeira como pólo de •	
desenvolvimento social e económico
Enquadramento jurídico da gestão e •	
planeamento das orlas costeiras

Local e data
O Congresso decorrerá de 4 a 8 de Abril de 
2011,  na ilha da Boa Vista, Cabo Verde.
Boa Vista (também escrito Boavista) é uma 
ilha do grupo do Barlavento de Cabo Verde. 
De todas as 10 ilhas do arquipélago, é a 
situada mais a leste, distando apenas 455 km 
da costa africana. Sua superfície de 620 km2 
a torna a terceira maior ilha do país, depois 
de Santiago e Santo Antão. Tem cerca de 
31 km de norte a sul e 29 km de leste para 
oeste. A maior povoação da ilha é a vila de 
Sal Rei, com cerca de 2500 habitantes.
Boa Vista tem as mais extensas praias de 
Cabo Verde e tem sido recentemente alvo 
do investidores turísticos, que construíram 
vários hotéis e infraestruturas turísticas. .

Os trabalhos serão apresentados em sessões técnicas e sob 
a forma de poster. Estão também previstas mesas redondas a 
anunciar no próximo boletim.

O Congresso será antecedido pelo I Curso Intensivo de 
Análise de Risco em Sistemas Costeiros. 

TEMAS DO CURSO
I.  Avaliação de risco nas costas arenosas:

Erosão e recuo da linha de costa•	
Assoreamento e instabilidade das embocaduras•	
Processos e mecanismos formadores da evolução costeira•	

II.  Risco nos litorais rochosos
Avaliação da instabilidade das vertentes•	
Estudos de caso em avaliação de risco de zonas rochosas•	
Intervenções de estabilização•	
Sinalização, avisos e monitorização•	

III. Poluição das zonas costeiras; avaliação e mitigação de  
 riscos

Derrames acidentais•	
Dragagem e gestão de sedimentos contaminados•	
Movimentação de cargas perigosas•	

IV. Alterações climáticas; risco acrescido nas zonas   
 costeiras?

Alterações climáticas nas zonas costeiras: O que dizem os •	
principais modelos de previsão climática
O efeito dos eventos extremos•	
Mitigação de impactes e gestão integrada das zonas costeiras•	

V.  A análise de risco e a avaliação de impactes ambientais
Modelos de avaliação de risco•	
Risco e impactes ambientais•	
Gestão e monitorização de riscos costeiros•	
Risco e previsão de impactes a diversas escalas de tempo•	

VI. Visitas Técnicas a realizar no litoral da Ilha da Boa Vista 

Ficha de inscrição 

VI CONGRESSO SOBRE PLANEAMENTO E 
GESTÃO DAS ZONAS COSTEIRAS DOS PAÍSES DE 

EXPRESSÃO PORTUGUESA

Programa técnico

Visitas técnicas Está prevista a realização de Visitas Técnicas, no âmbito do Congresso e do Curso 
Intensivo, a realizar no litoral da Ilha da Boa Vista, as quais serão apresentadas no 
Boletim n.º2 com publicação prevista para Janeiro de 2011.

Datas importantes
Apresentação de resumos .......................................................................  15 Novembro 2010
Selecção de Comunicações; comunicação aos autores ......................... 15 Dezembro 2010
2º Folheto/Programa do Congresso e I Curso Intensivo ........................ Janeiro 2011
Submissão das Comunicações ................................................................. 15 Fevereiro 2011
Edição do Programa e horário resumo das comunicações ...................  Março 2011

Viagem de grupo
Brevemente estará disponível o programa para a viagem de grupo no site da APRH (www.aprh.pt)

Publicação dos artigos; os artigos e comunicações do congresso serão submetidos para publicação na revista de 
Gestão Costeira Integrada (RGCI / Revista de Gestão Costeira Integrada) - http://www.aprh.pt/rgci

I Curso Intensivo de Análise de Risco em 
Sistemas Costeiros


