Programa da Comissão Especializada das Zonas Costeiras e
do Mar (CEZCM)
Objetivos:
• Apoio a todas as iniciativas de formação, sensibilização e/ou divulgação para o que, no

âmbito das suas atribuições, for solicitada, nomeadamente junto de outras entidades
parceiras e escolas dos ensinos secundário e superior. Ainda no âmbito das suas
atribuições, representar a APRH sempre que para tal for solicitada.
• Colaboração na organização científica de eventos nacionais e internacionais

promovidos pela APRH ou outras entidades parceiras, nomeadamente naqueles que
incluam temas ligados ao âmbito da CEZCM.
• Colaboração na elaboração de documentos de divulgação da APRH e de temas do

âmbito da CEZCM, a incluir na página da APRH.
• Colaboração na produção da revista RGCI/JICZM – Revista de Gestão Costeira

Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management.
• Realização de seminários sobre temas da atualidade ou temas relevantes para a zona

costeira portuguesa.
Publicações, site e outras ações de divulgação técnica, científica e profissional
(a) Colaboração ativa na divulgação de notícias e eventos relacionados com as zonas costeiras
através do Boletim Informativo/Newsletter.
• Newsletter nº 104 (19 de junho 2020): Monitorização dos processos costeiros: resposta

possível num cenário de incerteza e base para soluções inovadoras de defesa
• Newsletter nº 109 (24 de julho de 2020): O papel dos portos portugueses na economia

nacional e a respetiva estratégia para o futuro próximo (até 2030)
• Newsletter nº 117 (23 de outubro de 2020): Desafios para a Adaptação do Litoral às

Alterações Climáticas
• Newsletter nº 119 (6 de novembro de 2020): Entrevista da CEZCM a Nuno Lacasta,

Presidente da APA e a José Pimenta Machado, Vice-Presidente da APA
• Newsletter nº 127 (15 de janeiro de 2021): Apostar na Literacia das Zonas Costeiras
• Newsletter nº 156 (24 de setembro de 2021): Gestão das Zonas Costeiras e a Economia

do Mar num futuro de incerteza climática
• Newsletter nº 172 (28 de janeiro de 2022): O planeamento da zona costeira em

Portugal continental: uma reflexão crítica sobre a adaptação às alterações climáticas
• Newsletter nº 178 (11 de março de 2022): Metodologias de avaliação de intervenção

nas zonas costeiras baseadas em análise de custo benefício

• Newsletter nº 185 (29 de abril de 2022): Soluções inovadoras de defesa costeira,

incluindo soluções baseadas na natureza
• Newsletter nº 194 (15 de julho de 2022): Monitorização costeira, partilha de dados e
sistemas de previsão oceânicos e costeiros (Parte 1)
• Newsletter nº 195 (29 de julho de 2022): Monitorização costeira, partilha de dados e

sistemas de previsão oceânicos e costeiros (Parte 2)
(b) Manutenção atualizada do espaço reservado à CEZCM no site da APRH, nomeadamente
com notícias, fotografias, reflexões, etc.
(c) Apoio à construção e desenvolvimento de um glossário sobre as zonas costeiras.

