Plano de Actividades
• Publicação de um livro com o estado-da-arte em Portugal de cada tema das redes
temáticas do ENCORA;

• Edição de conteúdos relevantes para a gestão integrada de zonas costeiras;
• Realização de workshops/seminários temáticos, por áreas geográficas e/ou
problemáticas locais;

• Atribuição de “Travel-Grants” (mini-bolsas) para participação em eventos relevantes
para a rede ou em programas de intercâmbio;

• Estabelecimento da rede “PoCoast@fe.up.pt”, de divulgação e troca de informação,
relativa apenas às zonas costeiras (após validação do NCO);

• Manutenção de um web-directory da rede nacional completo e actualizado.

Coordenação Nacional
Prof. Fernando Veloso Gomes - Coordenador
Prof. Francisco Taveira Pinto - Coordenador
Eng. Luciana das Neves - NCO

A Rede PoCoast, é a rede nacional da rede ENCORA, Rede Europeia da Investigação na
Zona Costeira, financiada pela UE no âmbito do 6º Programa Quadro de Apoio.
http://www.encora.eu

Objectivos

As Redes Temáticas

Como Aderir?

A rede PoCoast
tem como objectivo
formar uma plataforma
sustentada de divulgação
da zona costeira, para
reforçar a cooperação e
a coerência entre redes
existentes, criar novas alianças
e desenvolver melhores canais
de comunicação.

A Rede Portuguesa da Investigação na Zona Costeira,
PoCoast, é a rede nacional da rede ENCORA, Rede
Europeia da Investigação na Zona Costeira, financiada
pela União Europeia.

Se ainda não é membro da rede PoCoast e se a sua actividade está relacionada com a
gestão de zonas costeiras, poderá aderir no site da rede PoCoast e usufruir de uma rede de
contactos nacionais e internacionais mais vasta.

A rede irá promover a
transferência de conhecimentos,
a resolução de problemas e
novas soluções relevantes para
a gestão de zonas costeiras.
As principais deficiências que
pretende suprir relacionamse com o inadequado
uso da informação nas
decisões, tanto devido à
fragmentação existente entre
as comunidades cientifica,
técnica e política, como
a mecanismos débeis de
partilha de conhecimentos
e da falta de cooperação
e envolvimento entre
os diferentes grupos de
interesse.
A rede PoCoast pretende
reforçar os conhecimentos
de base da gestão e
planeamento de zonas
costeiras, através do
desenvolvimento de
adequadas estratégias de
gestão da informação e da
criação de novas sinergias
entre a ciência, a prática
e a política.

A rede PoCoast está aberta à comunidade em geral e mais especificamente a:
A rede ENCORA está estruturada como um conjunto
de redes, na qual as diferentes redes nacionais são a
componente básica. As redes nacionais estão por sua
vez interligadas internacionalmente através das 10
redes temáticas, que abrangem os principais campos
de interesse no âmbito das zonas costeiras e que são
partilhados por vários estados-membros.
Só poderá aderir à rede europeia ENCORA através da
rede nacional, PoCoast.

• Técnicos das Administrações Locais, Regionais e Nacionais;
• Cientistas;
• Engenheiros, gestores e consultores especialistas.
A adesão à rede Pocoast é gratuita.

Benefícios da Adesão
Os membros da rede PoCoast/ENCORA têm a possibilidade de adquirir um conjunto de
conhecimentos privilegiados e usufruir da cooperação e informação dos outros membros
e/ou instituições, ao mesmo tempo que eles próprios fornecem esse apoio.

As Redes temáticas do ENCORA
Rede Temática

Instituição Coordenadora

Tema 1: Multifunctionality and
valuation

CORILA (Itália)

Tema 2: ICZM Participation and
Implementation

EUCC – The Coastal Union (Holanda)

Tema 3: Marine and coastal spatial
planning

Univ. de Thessaly (Grécia)

Tema 4: Pollution, prevention,
detection and mitigation

Centre D’Etudes Maritimes et Fluviales
(França)

Tema 5: Long term coastal geomorphological change

Univ. de Plymouth (Reino Unido)

Tema 6: Effect of Development and
Use on Eco-morphology and Coastal
Habitats

DHI Water & Environment (Dinamarca)

Tema 7: Restoration and preservation of
coastal biodiversity

Univ. de Ghent (Bélgica)

Tema 8: Sustainable coastal engineering
techniques

Univ. Técnica de Delft (Holanda)

Tema 9: Assessment of field observation
techniques

GKSS (Alemanha)

Tema 10: Capacity building, training
and education in ICZM

Univ. de Cantabria (Espanha)

Os benefícios em participar nesta rede são significativos, nomeadamente:

• obter, sob pedido, uma visão actualizada das pessoas e instituições que a nível
•

Poderá encontrar uma descrição de cada tema em “Redes Temáticas” no site da rede PoCoast
(1)
Para não haver distorção da designação oficial não foi feita a tradução da designação dos temas.

•
•
•
•
•

europeu são especialistas num determinado assunto relacionado com a zona
costeira;
desenvolver novas parcerias para a troca de esforços (capacidade, infra-estruturas,
aquisição de dados,...) e de informação em assuntos mais específicos;
participar no programa de intercâmbio de jovens investigadores;
estabelecer e reforçar ligações multidisciplinares e de cooperação;
trocar experiências através dos núcleos de conhecimento;
divulgar iniciativas e informação através de redes especializadas;
usufruir de contactos privilegiados que poderão permitir futuras parcerias em
projectos relacionados.

IHRH/FEUP
Rua Dr. Roberto Frias, s/n
4200-465 Porto
t.: +351 22 508 1924 | f.: +351 22 508 1952
e.: lpneves@fe.up.pt
http://webpages.fe.up.pt/ihrh/pocoast/

FICHA de Instituição Associada
INFORMAÇÕES da Instituição Associada

Nome legal :
Tipo de Instituição :
(Instituição Pública, Autoridade Pública, Estrutura Privada, ONG)

Rua e Nº :
Código Postal :

Localidade :

Tel. :

Fax :

Contacto:
E-mail :
Data :

@
Assinatura :

A. GESTÃO INTEGRADA DE ZONAS COSTEIRAS

1. Descrição das principais actividades

Para aderir à rede PoCoast por favor submeter esta ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada.

IHRH/FEUP
Rua Dr. Roberto Frias, s/n
4200-465 Porto
t.: +351 22 508 1924 | f.: +351 22 508 1952
e.: lpneves@fe.up.pt
http://webpages.fe.up.pt/ihrh/pocoast/

FICHA de Membro Individual
INFORMAÇÕES do Membro Individual

Título e Nome :
Instituição/Empresa :

Rua e Nº :
Código Postal :

Localidade :

Tel. :

Fax :

Área(s) de Especialidade :
E-mail :
Data :

@
Assinatura :

A. GESTÃO INTEGRADA DE ZONAS COSTEIRAS

1. Descrição das principais actividades

Rede(s) Temática(s) que gostaria de integrar :
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Para aderir à rede PoCoast por favor submeter esta ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada.
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