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enquadraMentos e 
objeCtivos
O Congresso sobre Planeamento e Gestão 
das Zonas Costeiras dos Países de Expressão 
Portuguesa é já uma tradição.

As últimas seis edições do Congresso 
possibilitaram uma enriquecedora partilha de 
experiências que certamente vai prosseguir e 
consolidar-se na sua sétima 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 VII Congresso vai realizar-se novamente em 
Moçambique e por isso mesmo se optou por 
dar um maior destaque aos temas relacionados 
com o planeamento e o ordenamento da orla 
costeira, 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.

PrograMa téCniCo
Uma nova geração de Planos de Ordenamento 
da Orla Costeira (POOCs) está em preparação 
em práticamente todos os países de expressão 
portuguesa.É o caso de Moçambique, de Angola, 
e de Cabo Verde, países que estão a lançar uma 
primeira geração de planos e de instrumentos 
de avaliação e de ordenamento costeiro. É ainda 
o caso do Brasil que está simultâneamente 
a rever planos existentes e a preparar novos 
planos, e é também o caso de

Portugal que iniciou o processo de revisão 
dos planos aprovados nas décadas de 1990 
e de 2000.Novos desafios, em particular 
os relacionados com o desenvolvimento 

e a sustentabilidade, e com as alterações 
climáticas, reflectem a crescente complexidade e 
importância do Planeamento e do Ordenamento 
das faixas litorais,adivinhando-se um extenso 
debate e troca de informação.

O tema principal será assim “Uma nova geração 
de Planos de Ordenamento da Orla Costeira”, 
tema que enquadrará os seguintes subtemas:

Governança, planeamento e ordenamento •	
das zonas costeiras

Engenharia e protecção costeira •	

Modelação das zonas costeiras•	

Alterações climáticas no litoral•	

Biodiversidade e dinâmica costeira•	

Avaliação e gestão de risco nas orlas •	
costeiras

Monitorização e controlo da evolução •	
costeira

Avaliação de impactes ambientais e •	
avaliação ambiental estratégica

A zona costeira como pólo de •	
desenvolvimento social e económico

Participação pública, gestão e •	
planeamento das orlas costeiras

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 II Curso 
Intensivo de Gestão Costeira, dedicado ao tema

da Avaliação, do Planeamento e do Ordenamento

das faixas litorais.

teMas do Curso
I. A Evolução das faixas costeiras mundiais
nos últimos 18000 anos.

A origem das formas costeiras actuais•	
As grandes mudanças climáticas e •	
o processo de modelação das faixas 
litorais
O ordenamento e as lições do passado•	

II. A evolução costeira recente; os últimos 100 
anos.

As principais tendências de evolução ao •	
longo do século XX
Erosão costeira e assoreamento em •	
sistemas litorais
A evolução das zonas húmidas costeiras•	

III. A avaliação ambiental estratégica ;
avaliação de oportunidades e riscos.

Evolução demográfica e desenvolvimento •	
sócio-económico
Modelos de governança na gestão •	
costeira
Alterações climáticas - uma antevisão de •	
futuros possíveis

IV. Ecologia das zonas costeiras.

Os equilíbrios ecológicos nas faixas •	
costeiras
Os novos ecossistemas e os desafios •	
para a gestão e o ordenamento
O efeito dos eventos extremos•	

V. Planeamento e ordenamento sustentável da 
orla costeira.

Modelos de avaliação e de planeamento•	
Ambiente, qualidade de vida e •	
desenvolvimento
Cidadania e participação pública•	

VI. Visitas Técnicas a realizar no litoral de 
Moçambique ( costa sul e baía de Maputo)

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

loCal e data
O Congresso decorrerá de 20 a 23 de Maio 
de 2013, no Centro de Congressos Joaquim 
Chissano em Maputo, Moçambique.

O VII Congresso sobre Planeamento e Gestão 
das Zonas Costeiras dos Países de Expressão 
Portuguesa decorrerá em simultâneo com o  
11º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos 
dos Países de Língua Oficial Portuguesa  
(11º SILUSBA).

ContaCtos
APRH (Associação Portuguesa dos Recursos 
Hídricos - a/c LNEC - Av. do Brasil, 101 
1700-066 Lisboa  
Tel. 21 844 34 28 | E-mail: aprh@aprh.pt

AMAIA (Associação Moçambicana de Avaliação 
de Impacto Ambiental 
Tel. 258 8254 76889 | Fax. 258 2149 9519

Email: info@amaia.org.mz

Site das Zonas Costeiras:

http://www.aprh.pt/ZonasCosteiras2013/index.html

visitas téCniCas
Está prevista a realização de Visitas Técnicas, no 
âmbito do VII Congresso e do II Curso Intensivo, 
a realizar no litoral sul de Moçambique, as 
quais serão apresentadas no Boletim n.º2 com 
publicação prevista para Janeiro de 2013.

datas iMPortantes
15 Novembro 2012
Apresentação de resumos alargados (até duas 
páginas A4)

15 Dezembro 2012 
Selecção de Comunicações; comunicação aos 
autores

Janeiro 2013 
2º Folheto/Programa do Congresso e I Curso 
Intensivo

15 Fevereiro 2013 
Submissão das Comunicações

Março/ Abril 2013 
Edição do Programa e horário resumo das 
comunicações

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


