
  

 

Seminário Coastwatch 2020 “30 Anos a Olhar 
pelo Litoral” 

 

 
 

PROGRAMA 

Dia 7 de setembro | segunda-feira (por teleconferência) 
 

10h00: SESSÃO DE ABERTURA  

 

Nuno Lacasta, Agência Portuguesa do Ambiente 

Virgílio Machado, Diretor da FCT NOVA 

Júlia Seixas, Presidente do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente (FCT NOVA) 

Graça Martinho, Coordenadora do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, pólo FCT NOVA 

(MARE-NOVA) 

João Carlos Dias Coelho, Presidente do GEOTA 

 

10h30 - 11h00: KEYNOTE SPEAKERS  

Karin Dubsky, (Coastwatch Europe) e Margarida Marcelino, (GEOTA) – Visita às fundações do 

Projeto Coastwatch  

11h00-11h45: PAINEL 1 - ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E RISCOS NO LITORAL  

José Carlos Ferreira (MARE, FCT NOVA) e Fábio Cardona (ENA, Agência de Energia e Ambiente da                

Arrábida e MARE, FCT NOVA) - Adaptação às Alterações Climáticas em Litorais em Risco 

Luísa Schmidt (ICS UL) - ClimaAdapt, Estratégias Municipais de adaptação às Alterações Climáticas  

Juana Forte, Liliana Pinheiro e Catarina Zózimo (LNEC) - To-SeAlert - Galgamento e inundação em               

zonas costeiras e portuárias: Ferramentas para um sistema de previsão e alerta, planeamento de              

emergência e de gestão do risco  

Moderadora: Júlia Seixas (FCT NOVA)  

11h45-12h30: DEBATE  (45 min) 
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Dia 8 de setembro | terça-feira (por teleconferência) 

9H00: Yoga ONLINE 

10h00-10h30: KEYNOTE SPEAKER  

Graça Martinho (MARE-NOVA, FCT NOVA) - Economia Circular para o Litoral 

10h30 - 11h30: PAINEL 2 - LIXO MARINHO E MICROPLÁSTICOS  

Filipa Bessa (MARE, UC) - Projeto UAS4LITTER – Uso de drones e aplicações móveis para a                

monitorização de lixo marinho em praias arenosas 

Joana Antunes (MARE, FCT NOVA) – Distribuição de Lixo Marinho em Portugal Continental  

Marta Martins (MARE, FCT NOVA) – O que se conhece sobre os potenciais efeitos dos               

microplástico? E os nanoplásticos serão uma ameaça?  

Flávia Silva (Fundação Oceano Azul e MARE NOVA) - O papel das organizações na proteção do                

oceano: dedicação e colaboração no combate ao lixo marinho 

Moderadoras: Paula Sobral (MARE, FCT NOVA) e Marta Martins (MARE, FCT NOVA)  

11h30-12h30: DEBATE  (45 min)  

 

Dia 9 de setembro | quarta-feira (por teleconferência) 

10h00-10h30: KEYNOTE SPEAKERS  

Carla Pacheco (GEOTA), José Maria Candeias (GEOTA) - Projeto Coastwatch - 30 Anos a Olhar pelo 

Litoral  

10h30 - 11h30:  PAINEL 3 - LITERACIA DO OCEANO E COMUNIDADES  

Annelien Groeten (ISCTE) – Pescadores de Gaza e Monitorização Costeira 

Yorgus Stratoudakis (IPMA) - Um olhar para o mar: laboratório de pensamento na escola primária 

Maria Santos (MARE NOVA)  - Decrescimento Azul. Alternativa desenvolvimento costeiro local 

Nicolas Blanc (Sciaena) - A arte como ferramenta para a literacia dos oceanos  

Moderadoras: Lia Vasconcelos (MARE, FCT NOVA) e Mônica Mesquita (MARE, FCT NOVA) 

11h30-12h30: DEBATE  (45 min) 
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14h30-18h00: OFICINA (por teleconferência)  

O1 –  Saída de campo Coastwatch  

Pretende-se com esta oficina online, dirigida a todos os participantes, ensinar a preencher o 
questionário de monitorização ambiental Coastwatch durante uma saída de campo, numa zona 
costeira. 

Carla Pacheco (GEOTA), José M. Candeias (GEOTA), Teresa Lemos (GEOTA), Agência Portuguesa 
do Ambiente* 

 

 

 Dia 10 de setembro | quinta-feira  

 

10h00-12h00: OFICINAS (presenciais na FCT/UNOVA de Lisboa (Caparica) - 03, 04, 05, 06 e              

teleconferência - 02)  

O2 - O Lixo Marinho e a 
Ciência Cidadã 

 
  

Poluição do meio marinho e zona 
costeira por plásticos, origem, 
consequências, mitigação e possíveis 
soluções. 

 
 
 
 

Teleconferência: Participação online 
José Maria Candeias 
20 participantes (online) 
 

O3:  Dos rios até à praia - as 
voltas que o lixo dá  

 
Nesta oficina será evidenciado as 
origens e percurso do lixo marinho, em 
especial o plástico, que acaba nas praias 
e as medidas que podem contribuir 
para a sua prevenção e redução, tendo 
por base projectos de investigação em 
curso na FCT-NOVA. Perspectiva-se o 
envolvimento dos participantes. 
 
Sala: 1.1 Ed. VII  
Professores José Carlos e Paula Sobral 
20 participantes (presencial)  

O4: CriAtividades. 
Aprendizagem e o Ambiente 

Situado 
 

Pretende-se com esta oficina estimular 
o professor a criar atividades 
experimentais em Ciências do Ambiente 
envolvendo a escola e o seu contexto 
socioambiental. Serão utilizadas 
metodologias didático-pedagógicas 
assentes na interdisciplinaridade. 
 
Sala: 1.2. Ed. VII e exterior da FCT NOVA 
Professora Marta Martins e Doutora 
Mônica Mesquita 
20 participantes  (presencial)  
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 14h30-16h30: OFICINAS - presenciais na FCT/UNOVA de Lisboa (Caparica) 

O5: Colaboratório Costeiro  
 

Portugal tem uma responsabilidade acrescida face ao mar 
dado o vasto território marinho debaixo da sua jurisdição e 
de uma extensa costa. Compreender o que afeta a 
sustentabilidade do litoral é uma questão chave para se 
poderem criar estratégias que ultrapassem as dificuldades de 
a manter sustentável. Nesta oficina os participantes irão fazer 
uma avaliação coletiva desta questão de forma sistemática e 
definir possíveis estratégias numa visão de colaboração. Para 
tal, usarão como ferramenta uma metodologia desenvolvida 
pelo grupo de abordagens colaborativas do GovInt 
(Governação Integrada), os colaboratórios. Portanto, para 
além da reflexão crítica conjunta sobre a sustentabilidade do 
litoral, os envolvidos terão oportunidade de experienciar uma 
nova ferramenta de sistematização e avaliação. 

 
Sala: 1.1. Ed. VII 
Professoras  Lia Vasconcelos, Filipa Ferreira, Maria João 
Freitas, Joana Pinheiro 
20 participantes  (presencial)  

O6 – Há plásticos e Plasticus...  
    

Muitas pessoas pensam que os plásticos são todos iguais e que 
TODOS vão ser tratados. Assim, ficam descansadas quando em 
casa fazem a separação dos resíduos. Mas a realidade não é 
bem esta e o assunto não fica por aqui... 
A cada hora que passa, mil toneladas de plástico vão parar aos 
oceanos. O equivalente a um camião cheio de plástico, por 
minuto! 
Uma grande parte do plástico que usamos diariamente acaba 
por dar origem a uma espécie cada vez mais comum nas nossas 
praias: o Plasticus maritimus. 
Nesta oficina, explorando tanto o lado científico, como o lado 
artístico, vamos perceber porque é que não podemos ficar 
descansados. É tempo de arregaçar as mangas e começar a 
desplasticar as nossas vidas! 
 
Sala: 1.2 Ed. VII 
Dra. Ana Pêgo  
20 participantes  (presencial)  

 
 

 

*- a confirmar 

 

Acreditação:  

 

 

Alto Patrocínio: 

 

  

 

Apoios: 
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