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Foto: Divulgação Press release - A ALMAR - Associação Cívica de Almada para o Desenvolvimento
realiza no próximo dia 16 de Abril entre as 14h00 e as 18h00 nas instalações do Ever Caparica Hotel o
seu 2º Congresso Nacional "Almada Entre Mares", desta feita inteiramente dedicado à Recuperação da
Orla Costeira da Costa da Caparica. Tendo por base a sua atuação no setor mais importante do
concelho - o Turismo - a Associação pretende reunir no dia 16 de Abril as principais entidades e
organismos com influência direta na resolução do cíclico problema de degradação das praias do
concelho. Entre outros, para o painel de congressistas foram convidados a Presidência da República,
Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, Administração do Porto de Lisboa, Transtejo,
Associação do Turismo de Lisboa, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, Agência
Portuguesa para o Ambiente, bem como a Câmara Municipal de Almada e as Juntas de Freguesia com
responsabilidades sobres estas praias. Para além do debate do estado da orla costeira, que se afirma
como a mais procurada pelos residentes do concelho de Almada, mas sendo também a principal zona
balnear da cidade de Lisboa, a ALMAR irá promover o debate em torno de soluções alternativas ao
enchimento artificial das praias da linha costeira da Costa da Caparica. As intervenções ficam a cargo
do Professor Carlos Coelho da Universidade de Aveiro, Professor Pedro Bicudo do Instituto Superior
Técnico, Arq. Nuno Mesquita da AHUA Surf e pelo Presidente da Câmara Municipal de Almada, Dr.
Joaquim Miguel Judas. AS INTERVENÇÕES Prof. Carlos Coelho - Universidade de Aveiro "Desempenho
Esperado para Diferentes Estratégias de Defesa Costeira." Uma abordagem às diferentes
possibilidades de intervenção na defesa do litoral bem como as vantagens e desvantagens dessas
mesmas intervenções. Prof. Pedro Bicudo - Instituto Superior Técnico "Impacto das Obras e
Tecnologias Costeiras no Surf". Em análise o impacto de obras e tecnologias de proteção costeira nas
praias e no surf. O paradigma dos esporões perpendiculares à margem costeira em contraponto ao
recente paradigma dos quebra-mares destacados ou aderentes, ou esporões curvos com cabeça
paralela à margem costeira, mas também o novo paradigma de recuperar a margem costeira pela
vertente natural com as maiores vantagens para as praias, o surf e o turismo. A rever ainda a dos
recifes artificiais multifunções bem como variações subtis da tecnologia antiga dos esporões
perpendiculares à margem. Arq. Nuno Mesquita - Ahua Surf/ Almar "Uma visão de Futuro para a Costa
da Caparica" Em análise os principais problemas da orla costeira da Costa da Caparica, a degradação,
o impacto nos serviços locais e o debate aberto pela compreensão e avaliação de novas formas de
abordagem com cariz definitivo face às soluções de transição até agora implementadas. PROGRAMA -
Congresso Almada entre Mares - A Recuperação e Defesa da Orla Costeira da Costa da Caparica .
Data/Local: 16 de Abril - 14h30 / 18h00 / Ever Caparica Hotel . Temática: "Almada Entre Mares" - A
Recuperação e Defesa da Orla Costeira da Costa da Caparica o 14h00 - Receção dos participantes o
14h30 - José Gonçalves Ferreira - Presidente da ALMAR - Abertura do Congresso o 15h00 - Professor
Carlos Coelho - Universidade de Aveiro o 15h30 - Professor Pedro Bicudo - Instituto Superior Técnico o
16h00 - Coffee-Break o 16h30 - Arq. Nuno Mesquita - AHUA Surf o 17h00 - Dr. Joaquim Estêvão
Miguel Judas - Presidente da Câmara Municipal de Almada o 17h30 - Debate o 18h00 - José Gonçalves
Ferreira - Presidente da ALMAR - Encerramento do Congresso
 
 

Página 1


