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EXPANSÃO DA REDE CoPraNet 
 

O que é o CoPraNet? 

 
O CoPraNet (Coastal Practice Network) é um projecto financiado pelo fundo Europeu para o Desenvolvimento 
Regional INTERREG IIIC que tem por objectivo desenvolver uma rede de instituições com intervenção na zona 
costeira para a troca de informação e boas práticas sobre turismo sustentável e erosão.  
 

A duração do projecto é de 3 anos, entre 15 de Dezembro de 2003 e 31 de Dezembro de 2006. 
 
A rede fundamenta-se na Estratégia para a Gestão Integrada de Zonas Costeira desenvolvida pela Comissão 
Europeia e subsequentemente nas Recomendações sobre GIZC da UE. Espera-se que o projecto CoPraNet 
venha a estabelecer uma rede alargada e permanente de instituições com intervenção na zona costeira tal como 
foi definida na Estratégia da Comissão Europeia. 

A rede actual 

O projecto CoPraNet incorpora actualmente 21 parceiros de 11 Estados Membros da UE, incluindo 11 Instituições 
da Administração Local e Regional, 2 Institutos Governamentais, 4 Universidades e 4 ONGs (mais informações 
em www.fe.up.pt/~fpinto/copranet/01_newsletter_PT.pdf ). 

Objectivo da Rede 

O projecto CoPraNet tem por objecto duas áreas da Gestão Integrada de Zonas  Costeiras (GIZC), o Turismo 
Sustentável e a Erosão Costeira. O objectivo é promover a troca de boas práticas de GIZC entre os parceiros, no 
sentido de produzir um conjunto de indicadores de qualidade para destinos turísticos, baseados na 
sustentabilidade e num guia  de gestão de praias e erosão, produzido em vários idiomas. Estes resultados serão 
também alcançados através da realização de três conferências e dez workshops. Adicionalmente, será 
desenvolvido um website e produzidas duas newsletters (ambos em pelo menos seis línguas diferentes), uma 
base de dados Europeia de projectos de GIZC com uma interface em diversos idiomas, um glossário GIZC 
incorporando novas tecnologias informáticas e exemplos de boas práticas de GIZC. 

Interesse na rede alargada do CoPraNet 

Das cerca de 100 Instituições que se candidataram a tornar-se parceiros do projecto CoPraNet em 2002/03, 
apenas 21 puderam ser incluídos neste projecto. No entanto, espera-se que a rede actual sofra um alargamento 
até ao final do projecto. Assim, pretende-se que a rede CoPraNet seja o mais abrangente possível e integre todos 
os que de alguma maneira desenvolvem a sua actividade nas zonas costeiras. No final dos três anos do projecto 
a rede deverá funcionar de forma autónoma, tal como definida na Estratégia da Comissão Europeia. O IHRH e a 
CCDR-C, na qualidade de parceiros do CoPraNet, estão actualmente a dirigir convites a diversas Instituições para 
colaborarem num melhor desenvolvimento da “Coastal Practice Network” e daí retirarem também, algum proveito 
para as suas actividades. 

Benefícios em aderir ao CoPraNet 

Ao participar da rede alargada do CoPraNet a sua Instituição terá acesso a um conjunto de exemplos de boas 
práticas de gestão de zonas costeiras, tanto em áreas geográficas onde a rede está implementada (âmbito 
Europeu) como noutras (âmbito Mundial). Os principais veículos de informação utilizados pela rede são o website 
do projecto, as newsletters e o e-helpdesk. O acesso privilegiado a estes veículos de informação está garantido a 
todas as Instituições que integram a rede alargada do CoPraNet. Adicionalmente, poderá participar nas 3 
conferências anuais e nos 10 workshops temáticos, que contarão com a participação de especialistas convidados. 
Integrar a rede alargada do CoPraNet permitirá também às Instituições apresentar e promover o trabalho 
efectuado em prol da Gestão Integrada de Zonas Costeiras, nas vertentes do turismo sustentável e da erosão, 
assegurando sem qualquer custo adicional um meio de publicidade importante. É de salientar ainda o enorme 
beneficio que no futuro poderá advir dos contactos estabelecidos no âmbito do projecto e que  poderão permitir 
futuras parcerias em projectos relacionados.  
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Formulário de Contacto do Parceiro Associado 
 
Este formulário serve para que os parceiros IHRH e CCDR-C conheçam as actividades, interesses e potencial do 
Parceiro Associado, no âmbito da Gestão Integrada de Zonas Costeiras (GIZC), nas vertentes do turismo e da 
erosão. 
 
 
INFORMAÇÕES DO PARCEIRO ASSOCIADO 

 
 
A. GIZC NA VERTENTE DO TURISMO SUSTENTÁVEL 

 
B. GIZC NA VERTENTE DA EROSÃO COSTEIRA 

 
 

NOME LEGAL :  
 
TIPO DE INSTITUIÇÃO : 

(Instituição Pública, Autoridade Pública, Estrutura Privada, ONG) 
 
RUA E Nº :                                                                               
 
CÓDIGO POSTAL :                                     LOCALIDADE : 
 
TEL. N° :                FAX N° :   
 
CONTACTO:  
 
E-MAIL : 
 
DATA :                                            Assinatura :  
 

1. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES  

1. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES  


