Aeródromo da Lousã
Chã do Freixo
3200-395 Lousã

II
ENCONTRO
NACIONAL
DE RISCOS
Contactos:
RISCOS
Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Aeródromo da Lousã
Chã do Freixo
3200-395 Lousã
Telefone:
239 992 251

GESTÃO DO LITORAL
Realidade ou Utopia?

Fax:
239 992 302
E-mail:
riscos@nicif.pt
Web:
http://www.nicif.pt/riscos

Apoios:

3 de Março 2006
Anfiteatro I
da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto

12h30

- Almoço

Tarde
14h00

-“Morphological Resilience and Coastal Management”
Profª. Doutora Edi Valpreda (ENEA - Ente per le Nuove
tecnologia, l’Energia e l’Ambiente); LITTORISK

15h00

-“Evidências do Terramoto de 1755 na Laguna de Aveiro

– Projecções para o Futuro”

Mestre Alexandre Cardoso (Universidade do Porto)
Profª. Doutora Clara Sarmento (ISCAP)

15h45

- Pausa

16h00

-“O Terramoto de 1755 no Algarve: e se fosse hoje?”
Profª. Doutora Fantina Pedrosa (Universidade do Porto FORNOÉ)
Mestre João Gonçalves (Universidade do Porto)

16h45

-“Possíveis Impactes resultantes da Construção dos

Molhes do Douro na Evolução Recente da sua Restinga”
Prof. Doutor Paulo Renato Baganha

17h30

- Debate

* - Juntar fotocópia do cartão de estudante

- Debate

ASSOCIADO ESTUDANTE - 5 €

12h00

ESTUDANTE* - 10 €

-“Zona Costeira à mercê de Águas Turvas”
Profª. Doutora Helena Granja (Universidade do Minho)

ASSOCIADO (INDIVIDUAL E COLECTIVO) - 10 €

11h00

NORMAL - 25 €

-“O Mar e os Riscos a ele associados: Breve apresentação”
Prof. Doutor Fernando Rebelo (Universidade de
Coimbra)

(inclui a revista Territorium nº12, certificado de participação e documentação do Encontro)

10h00

INSCRIÇÃO

- Sessão de Abertura

TELEFONE____________________________________ E-MAIL ______________________________________________________

09h30

PROFISSÃO__________________________________ INSTITUIÇÃO _________________________________________________

Manhã

MORADA _________________________________________________ C.P._______-_____ LOCALIDADE____________________

GESTÃO DO LITORAL: Realidade ou Utopia

NOME ______________________________________________________________________________________________________

Com a organização deste evento a RISCOS pretende
intervir na discussão dos problemas associados à gestão do litoral, debatendo designadamente a importância de:
• Reflectir a existência de Riscos Naturais e diferentes intervenções sobre a zona costeira, os seus
impactos nas dinâmicas litorais e consequentemente a necessidade de políticas de gestão e de mitigação de Riscos Naturais no litoral português.
• Integrar na gestão do litoral um código de boas
práticas que respeite princípios de sustentabilidade, responsabilidade social, equidade e respeito
pelo interesse comum em detrimento de interesses
individuais e sectoriais.
• Simplificar os processos de gestão por parte das
entidades oficiais e de participação das comunidades locais aproximando o Planeamento e Ordenamento de Território daqueles que dele usufruem.
• Coordenar os diferentes actores tomando em consideração os seus interesses e envolvendo-os nos
processos de decisão e execução promovendo
assim a responsabilidade social partilhada.
• Ordenar o litoral promovendo a sua importância
ambiental, económica, social, cultural e recreativa.
• Sensibilizar os cidadãos para uma utilização consciente e responsável das zonas costeiras e uma
postura pró-activa na protecção do litoral.

PROGRAMA

II ENCONTRO NACIONAL DE RISCOS

As últimas décadas assistiram a uma crescente ocupação e exploração das zonas costeiras, nem sempre
obedecendo a princípios de sustentabilidade ambiental e económica.
A pressão urbanística, a crescente implantação de
infra-estruturas relacionadas com actividades turísticas e de lazer e a desestruturação funcional das comunidades costeiras têm provocado uma degradação
dos ecossistemas litorais que a política de ordenamento, aplicada nos últimos anos, não tem sido capaz de
inverter.
As zonas costeiras são áreas particularmente sensíveis
à acção antrópica, pelo que se justifica uma reflexão
sobre a definição das estratégias de gestão integrada
e sustentável, de ocupação e de exploração do litoral,
que promovam a sua importância ambiental, económica, social, cultural e recreativa.

