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Declaração de Evento (White Paper Event) 
 

Tipo de Evento 

 

Palestra (Sessão de discussão) 

 

Tema 

 

Sessão Pública de Apresentação e Discussão do Programa da Orla Costeira Caminha – Espinho 

 

Data e Local 

 

11 /12 /2019 - Porto (FEUP) 

 

Objetivo 

 

Promover uma ação pública de esclarecimento e discussão sobre o novo POC Caminha – Espinho durante o 
período de discussão pública. 

 

Resumo do Evento 

 

O evento consistiu numa sessão pública (participação gratuita, mas sujeita a inscrição prévia) realizada num dos 
auditórios da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, entre as 17h00 e as 19h30, tendo sido uma 
organização conjunta do Núcleo Regional Norte da APRH e da Agência Portuguesa do Ambiente – Delegação 
Regional Norte. A abertura do evento foi feita pelo Eng.º Eduardo Vivas (Presidente da Comissão Diretiva do 
Núcleo Regional Norte da APRH) e pela Dra. Inês Andrade (Administradora Regional da APA – ARH Norte).  

A fase de discussão foi precedida de uma apresentação geral do POC Caminha-Espinho, realizada pela Dra. 
Vilma Silva (representante da Equipa Técnica de elaboração do POC) e contou com participação do Prof. 
Francisco Taveira Pinto (consultor da equipa Técnica e dinamizador da discussão) e do Engº Pimenta Machado 
(Vice-Presidente da APA). Na sessão foi possível contar, ainda, com a participação de representantes de 6 dos 9 
municípios envolvidos (Caminha, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Porto, Espinho). A sessão contou, 
ainda, com o apoio da FEUP, na cedência do espaço e do IHRH, com o apoio de secretariado, através da D. 
Paula Pinto. 

 

Estatísticas do Evento 

 

- Tipo de participantes: estudantes, docentes, autarcas, investigadores, instituições públicas, empresas privadas, 
ONG, público em geral. 
- Número de participantes: 53 
- Meios de divulgação: Mailing lists (APRH; APA; FEUP, ISEP, etc.) 

 

Organização 

 

- Entidades Organizadoras: APRH (NRNorte) e APA (ARH Norte); 
- Entidades Apoiantes: FEUP e IHRH; 
- Entidades convidadas a participar: C.M.Caminha, C.M. Esposende. C.M. Póvoa de Varzim. C.M. Vila do Conde. 

C.M. Matosinhos, C.M. Porto, C.M. Vila Nova de Gaia, C.M. Espinho. 

 

Oradores 

 

Dra. Vilma Silva na apresentação geral do POC Caminha-Espinho que precedeu a fase de discussão. 
 
A Dra. Vilma Silva é licenciada em Planeamento Regional e Urbano, pela Universidade de Aveiro, e Mestre em 
Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano, pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, tendo mais 
de 15 anos de experiência profissional ligada à área do Planeamento Urbano, tendo desempenhado funções de 
Coordenadora da Unidade Técnica de Planeamento Ambiental no Departamento de Planeamento Urbanístico da 
Gaiurb, EM e de Diretora do Departamento de Planeamento e Gestão do Território da COTEFIS – Gestão de 
Projetos, SA. Atualmente desempenha funções de Diretora Geral da empresa TERRITÓRIO XXI – Gestão 
Integrada do Território e do Ambiente, Lda, tendo sido, nesse âmbito a Coordenadora da equipa técnica de 
consultores que prestou apoio à elaboração e discussão pública do Programa de Orla Costeira Caminha – 
Espinho. 
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Intervenções 

 

A apresentação do novo POC Caminha-Espinho foi realizada pela Dra. Vilma Silva (Coordenadora da equipa 
técnica que apoiou o desenvolvimento do novo programa de orla costeira para a zona em questão), tendo sido 
aberto, em seguida, um espaço para a colocação de questões e discussão com os participantes da sessão. 

Foram feitas 7 intervenções, tendo as principais questões incidido sobre: (i) os timings de implementação do novo 
plano, (ii) os pressupostos considerados na avaliação custo-benefício para as medidas previstas no plano, (iii) a 
monitorização considerada para a avaliação da evolução futura da situação, (iv) a metodologia de definição das 
zonas de salvaguarda, (v) a incerteza associada às previsões e a forma como foi considerada, (vi) a previsão de 
renaturalização das zonas de recuo planeado, (vii) a gestão adaptativa, (viii) os cenários de evolução 
considerados, (ix) a estratégia de proteção das zonas mais críticas. 

As questões colocadas foram alvo de resposta e esclarecimento por parte da equipa técnica, no caso, 
representada pela Dra. Vilma Silva e pelo Prof. Francisco Taveira Pinto, bem como pelo Eng.º Pimenta Machado, 
por parte da APA. 

 

Destaques 

 

A sessão decorreu num clima de discussão construtiva, tendo sido colocadas questões importantes relativas aos 
critérios e pressupostos seguidos no desenvolvimento do plano, tendo ficado claro que, algumas opções, foram 
adotadas por limitação de recursos/tempo, mas que a APA se congratulou pela significativo interesse e adesão às 
sessões de apresentação do POC que decorreram durante o período de discussão pública, fazendo diretamente 
um apelo à contribuição através do portal PARTICIPA, na proposta de alterações ao POC apresentado. Foi ainda 
destacado que este programa assenta numa estratégia preventiva, em detrimento de ações reativas, o papel da 
monitorização no acompanhamento da evolução da situação atual, nomeadamente através da plataforma 
COSMOS, e a necessidade de no futuro realizar a revisão deste tipo de programas com mais frequência, sempre 
de forma participada e com o envolvimento das partes interessadas. 

Ao nível da APRH, a sessão constitui uma oportunidade de proporcionar um espaço de discussão relativo a 
problemas concretos e atuais ao nível dos recursos hídricos e áreas associadas, tendo sido possível uma boa 
adesão ao evento (a componente gratuita foi bastante importante para isso), permitindo uma maior divulgação da 
APRH e difusão da sua missão e propósitos junto dos atuais e possíveis futuros associados.  

 

Conteúdos 

 

Não aplicável. 

 

Sugestões 

 

Não aplicável. 

 

Palavras-Chave 

 

POC Caminha – Espinho 
Sessão pública 
Esclarecimento 
Discussão 
 

 

Nota de Imprensa 

 

Não aplicável. 

 

Relator 

 

- Nome do(s) Relator(es): Eduardo Vivas / Paulo Rosa Santos  
 
Comissão Diretiva do Núcleo Regional Norte da APRH 

 


