
GESTÃO INTEGRADA 
DAS ZONAS COSTEIRAS 

CURSO DE 
FORMAÇÃO

Portugal tem uma extensa linha de costa, sendo que uma 
grande parte é altamente vulnerável à erosão costeira. A 
esta realidade acresce ainda o facto de que mais de 75% da 
população se concentrar junto ao litoral, zona onde se 
encontram também as principais atividades económicas, 
pelo que os problemas decorrentes da erosão costeira 
assumem dimensões cada vez mais preocupantes e com 
consequências negativas a nível ambiental, económico e 
social.
O curso tem como objetivo a caracterização do litoral 
português bem como abordar os fenómenos relacionados 
com a dinâmica litoral e os métodos e ferramentas usados 
no estudo da vulnerabilidade e na mitigação da erosão 
costeira. Terá a duração de 11 semanas, com início a 14 de 
março de 2015, e realiza-se aos sábados na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria. 
No dia 14 de março decorrerá uma sessão onde serão  
apresentadas obras de proteção costeira realizadas na 
Zona Centro.

MÓDULO I (24horas)  
HIDRODINÂMICA E HIDROMORFOLOGIA LITORAL
1.  Caracterização geral do litoral português
     Nelson Silva (APA-ARH Centro)
2.  Geração e propagação da agitação marítima
     Francisco Taveira Pinto (FEUP)
3.  Correntes oceânicas e marés
     António Trigo Teixeira (IST)
4.  Principais processos de evolução da linha da costa
     António Trigo Teixeira (IST)
5.  Transporte sedimentar fluvial
     Ricardo Gomes (ESTG)
6.  Transporte sedimentar litoral
     Tiago Abreu (ISEP)
7.  Formação de praias e modelação numérica
     Francisco Sancho (LNEC)

MÓDULO II (14horas) 
ENGENHARIA COSTEIRA E PORTUÁRIA
1.  Infraestruturas portuárias
     Juana Fortes (LNEC)
2.  Erosão e obras de defesa costeira
     Francisco Taveira Pinto (FEUP)
3.  Modelos de evolução da linha de costa e mitigação 
     da erosão costeira
     Carlos Coelho (Univ. Aveiro)
4.  Segurança em obras marítimas
     Fernando Cruz (ESTG)

MÓDULO III (27horas) 
GESTÃO DAS ZONAS COSTEIRAS
1.  Alterações climáticas
     Sandra Mourato (ESTG)
2.  Planos de ordenamento da orla costeira
     Nelson Silva (APA-ARH Centro)
3.  Ocupação antrópica e ordenamento do território
     Helena Veludo (ESTG)
4.  Ocupação antrópica e mobilidade sustentável
     João Pedro Silva (ESTG)
5.  Sociologia e proteção civil
     Manuel João Ribeiro (ESTG)
6.  Análise de risco
     José Luís Zêzere (Univ. Lisboa)
7.  Licenciamentos e fiscalização de infraestruturas na orla costeira
     Nelson Silva (APA-ARH Centro)

MÓDULO IV (15horas) 
MONITORIZAÇÃO DAS ZONAS COSTEIRAS
1.  Deteção remota
     Luísa Gonçalves (ESTG)
2.  Estabilidade das arribas
     Anabela Veiga (ESTG)
3.  Sinalização de emergência
     José Manuel Moura (ESTG)
4.  Monitorização de obras marítimas
     Juana Fortes (LNEC)

Inscrições: formacao.estg@ipleiria.pt
Data limite de inscrição: 28 de fevereiro de 2015
Custo de inscrição: 50€
Propina: 550€
Duração do curso: Março a Junho 2015 (80horas)
Local: Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria



Este curso destina-se a engenheiros, arquitetos, estudantes 
do ensino superior e organizações públicas ou privadas 
com interesse ou participação na gestão das zonas 
costeiras.
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