Coastwatch dedica Seminário à
“Emergência Oceano”
5 de Julho, 2022
O projeto europeu Coastwatch, coordenado, em Portugal, pela Organizac
̧ã
o Nã
o
Governamental de Ambiente GEOTA, estáprestes a finalizar mais uma campanha
anual.
A 32.ª Campanha Coastwatch 2021-2022, com o tema “Emerge
̂ncia Oceano”, irá
culminar no 32.º Seminá
rio Coastwatch de 14 a 16 de julho. O Agrupamento de
Escolas Fernã
o do Pó
, no Bombarral, as praias do Municı́
pio de Peniche e a
Escola Superior de Turismo e Tecnologias do Mar (ESTM), em Peniche, vã
o
receber o evento que incluirápaine
́is temá
ticos, oficinas e saı́
das de campo.
No dia 14 de julho, o Seminá
rio iniciarácom a sessã
o de abertura, a partir
das 10h00, que contarácom a presenc
̧a de Emanuel Vilac
̧a, diretor do
Agrupamento de Escolas Fernã
o do Pó
, Joã
o Dias Coelho, presidente do GEOTA,
Ricardo Manuel Fernandes, presidente da Câ
mara Municipal do Bombarral e da
Age
̂ncia Oeste Sustentá
vel, e Francisco Teixeira, diretor do Departamento de
Comunicac
̧ã
o da APA (Age
̂ncia Portuguesa de Ambiente). Durante o dia, na Escola
Bá
sica e Secundá
ria Fernã
o do Pó
, haverápaine
́is de debate sobre a
importâ
ncia de se salvar os oceanos, bem como os desafios da economia azul. O
ú
ltimo painel “Os desafios da Economia Azul” contarácom Jose
́ Maria Costa,
secretá
rio de Estado do Mar. Neste mesmo dia, terã
o lugar oficinas sobre a
literacia dos oceanos dinamizadas por vá
rias entidades.
O dia 15 de julho, com saı́
das de campo nas Praias de Peniche, irácontar com
oficinas para aná
lise sensorial de recursos alimentares marinhos,
monitorizac
̧ã
o do lixo marinho e ainda a atividade Replasticar: Economia
Circular na ESTM – Peniche, acabando com uma visita ao Laborató
rio Cetemares.
Jáo ú
ltimo dia iráser marcado por uma saı́
da de campo Coastwatch, autó
noma
em zona costeira, àescolha dos participantes, com apoio remoto pela Equipa
Coastwatch bem como pela avaliac
̧ã
o de tudo aquilo que foi observado pelos
participantes.
O Seminá
rio estáassociado àformac
̧ã
o de professores, mas e
́ dirigido a um
pú
blico-alvo diversificado, contando com a participac
̧ã
o de Docentes,
Coordenadores regionais do Coastwatch, Te
́cnicos de Municı́
pios, ONGs,
Instituic
̧õ
es de Ensino, Estudantes e pú
blico em geral. Ale
́m disso, e
́
acreditado para todos os educadores e professores como Curso pelo CCPFC
(Registo – CCPFC/ACC-108872/20 – 20 horas), atrave
́s do Centro de Formac
̧ã
o de
Professores da Ordem dos Bió
logos.
A 32.ª Campanha Coastwatch 2021-2022 tem como tema “Emerge
̂ncia Oceano” e
pretende alertar e sensibilizar para os problemas que os oceanos enfrentam,
nomeadamente o aquecimento das á
guas, a acidificac
̧ã
o, a sobre-explorac
̧ã
o de
recursos, a aquacultura nã
o sustentá
vel e a poluic
̧ã
o por resı́
duos. Tambe
́m a
contaminac
̧ã
o gene
́tica e das espe
́cies invasoras, que conduz àdestruic
̧ã
o de

habitats, a perda de biodiversidade e de recursos marinhos.
Em Portugal, a coordenac
̧ã
o do Coastwatch Portugal e
́ realizada, há32 anos,
pela associac
̧ã
o ambientalista GEOTA com o apoio voluntá
rio de escolas,
associac
̧õ
es, escuteiros, ONG’s, municı́
pios, organismos do Estado, entre
outras entidades, algumas das quais sã
o coordenadores regionais do Projeto
Coastwatch e cidadã
os de todo o paı́
s.
As inscrições para o Seminá
rio Coastwatch podem ser feitas aqui.

