
 
 

 
 

SUBMISSÃO DE RESUMOS – COMUNICAÇÕES E POSTERS 
CALL FOR PAPERS 

Seminário Nacional Coastwatch 2019 
Litoral, Património Natural 

 
Data: 11 e 12 julho 2019 
Local: Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar / Instituto Politécnico de  
Leiria - Peniche  

 
 

Portugal é uma  nação oceânica. 

As zonas costeiras e o oceano são fundamentais para a economia, a qualidade de vida e                

bem-estar dos portugueses.  

Portugal possui a 3ª maior zona económica exclusiva (ZEE) da União Europeia e a 11ª do                

mundo. A ZEE portuguesa integra importantes ecossistemas de elevada biodiversidade -           

zonas lagunares e estuarinas, ambientes insulares, mar profundo e planícies abissais,           

montes e bancos submarinos, fontes hidrotermais, dorsal médio-atlântica, canhões         

submarinos, zonas de afloramento costeiro e recifes rochosos.  

Um oceano saudável é fundamental para o desenvolvimento humano e, por isso, é             

necessário atingir um novo paradigma em que a conservação dos oceanos e o progresso              

económico sejam privilegiados. 

Os riscos e impactes da atividade humana sobre o litoral exigem políticas e medidas              

concretas e o envolvimento dos cidadãos. 

Alterar este estado de coisas pressupõe mudanças de comportamentos de todos, e uma             

melhoria qualitativa do exercício de cidadania, formando cidadãos mais conscientes e           

pró-ativos.  

O Projeto Coastwatch, coordenado em Portugal pelo GEOTA, é um dos modos como a               

sociedade civil pode contribuir eficazmente para intervir na proteção do litoral. O término             

da Campanha 2018/2019 culmina com um Seminário que congrega comunicações orais           

inseridas em painéis temáticos, oficinas, posters, e saídas de campo. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Apoios:  
 

https://coastwatchnacional.wixsite.com/coastwatch-portugal


 
 

 

 

O Seminário Coastwatch 2019 pretende: 

1. Aumentar a literacia sobre os Oceanos; 

2. Contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável #4, #12, #13, #14 e               

#17 e para a Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 através dos três pilares essenciais:               

Descarbonizar a Sociedade, Tornar a Economia Circular e Valorizar o Território; 

3. Ajudar a preparar os cidadãos para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e informada                

face às problemáticas ambientais atuais;  

4. Promover iniciativas de reflexão e debate de dimensão nacional e/ou internacional no domínio da               

Educação Ambiental. 

 

Destinatários do Seminário Coastwatch 2019: Coordenadores e Participantes no Projeto, Educadores de            

Infância e Professores de todos os níveis de ensino, Educadores Ambientais, Estudantes, Técnicos de ONGs,               

Autarquias e Empresas, Investigadores, Jovens e Público em geral.  

 

Tema: Litoral, Património Natural 

Painéis temático: 

PAINEL 1 - PROTEÇÃO DOS RIOS E OCEANOS 

PAINEL 2 - VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS MARINHOS E COSTEIROS /          

ECONOMIA CIRCULAR PARA O MAR  

PAINEL 3 - LITERACIA PARA OS OCEANOS E ZONAS COSTEIRAS 
 

Data de submissão dos resumos para as apresentações e/ou posters (até 1500            

caracteres, incluindo espaços): 30 Abril 2019 - Submeter AQUI  

( https://goo.gl/forms/4dlKl8c2aiOaCA9L2 ) 
Data da 1ª resposta da Comissão de Avaliação: 15 Maio 2019 

Data da submissão das apresentações/posters (versão digital editável, obrigatória): 30         

Maio 2019 

Data da submissão da comunicação para publicação (até 5000 carateres, incluindo           

título, referências e bibliografia e 4 figuras, em versão digital editável): 14 Junho 2019. 

As comunicações serão coligidas numa publicação do seminário. 

Os posters deverão ficar expostos no espaço a indicar pela organização do primeiro             

ao último dia do evento e a submissão de posters implica a aceitação desse compromisso. 

Mais informações: contactar a coordenação nacional em       

coastwatcnacional@gmail.com e 262881790 ou 935373571. 
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