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No âmbito dos workshops participativos previstos no projeto INCCA foram realizadas duas 
sessões de trabalho colaborativo virtual, através da plataforma ZOOM, nos dias 27 de 
Novembro e 04 de Dezembro de 2020, ambos com a duração de 2 horas e 45 minutos: 

Cada sessão teve a presença de 18-20 stakeholders representativos dos diferentes atores 
com responsabilidade sobre a gestão, decisão e utilização costeira no concelho de Ovar, 
nomeadamente a Câmara Municipal de Ovar (CMO), a Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), as Juntas de Freguesia de Esmoriz, Cortegaça e Maceda ou a Polis Litoral da Ria de 
Aveiro; 

Na 1ª sessão foi possıv́el selecionar, entre 28 meta medidas de mitigação e adaptação à 
erosão costeira, um TOP 10 por grupo, que originou um conjunto final de 9 medidas que 
passaram à 2ª sessão para uma análise multicritério:  

 Alimentação artificial de praias; Preservação do sistema dunar; Reforço do 
cordão dunar; Alimentação da deriva litoral; Quebramar destacado; Adaptação 
do edificado urbanizado; Educação/Sensibilização e monitorização; 
Governança participada; e, Instrumentos financeiros; 

Na 2ª sessão foram trabalhadas as 9 medidas acima descritas (3 por cada grupo) ao nıv́el 
de uma análise multicritério, tendo os grupos votado os seguintes critérios de referência:  

 Eficácia; Custo/Investimento; Urgência; Impacto Ambiental; Aceitação da Pop. 
Local; Temporalidade da medida; Nıv́el de certeza e confiança; 

Na 2ª sessão cada grupo selecionou e analisou numa matriz custo-benefı́cio uma medida: 
G1 - Preservação dos sistemas dunares (rácio custo-benefı́cio 1.04); G2 – Adaptação do 
edificado/urbanizado (rácio CB 1.10); G3: Quebramar destacado (rácio CB 1.10). 
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O projecto INCCA1 – Integrated Coastal Climate Change Adaptation for Resilient 
Communities – tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma Estratégia 
Municipal de Mitigação e Adaptação à Erosão Costeira para o concelho de Ovar, estratégia 
essa que deverá integrar os diferentes impactos ambientais, sociais e económicos 
(positivos e negativos) para três horizontes temporais – 2030, 2050 e 2100. Esta análise 
dos diferentes custos e benefıćios das medidas, caminhos e estratégias de mitigação e 
adaptação deverá ter por base quer modelos numérico-matemáticos, desenvolvidos e 
calibrados especificamente para o efeito, quer o contributo das diferentes partes 
interessadas – ‘stakeholders’ – na gestão costeira. Desta forma e paralelamente com o 
desenvolvimento da ferramenta COAST (Coastal Optimization Assessment Tool), o projeto 
prevê workshops participativos com o intuito de envolver os stakeholders nas diferentes 
fases do processo de construção da estratégia municipal, promover o debate e a discussão 
multidisciplinar e multissectorial, e, acima de tudo, contribuir para uma nova cultura de 
democracia participativa sobre o futuro da gestão costeira em Ovar. 

Inicialmente previstos, em sede de candidatura, três workshops participativos ao longo do 
decorrer do projeto, as atuais circunstâncias convidaram a uma abordagem diferente 
substituindo o modelo presencial pela opção virtual (online), com todas as consequências 
dessa opção forçada ao nı́vel de ferramentas, metodologia e dinâmicas de participação. 

Este primeiro relatório apresenta a nova metodologia e ferramentas utilizadas, os 
resultados das duas sessões que tiveram lugar no final de Novembro e inıćio de Dezembro, 
reflexões quer ao nıv́el do processo, quer de conteúdo por parte dos facilitadores e peritos 
envolvidos, e por fim algumas conclusões preliminares e sugestões de próximos passos 
para a componente participativa do projeto INCCA. 

 

                                                                    
1 http://incca.web.ua.pt/ 
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Neste primeiro momento participativo tiveram lugar duas sessões virtuais com a duração 
estimada de 2h30 e duração real de 2h45min cada – as sessões realizaram-se da parte da 
manhã, entre as 10h e as 12h45. Envolvendo cerca de 18-20 participantes em cada sessão 
(18 na 1ª e 20 na 2ª), as sessões ocorreram nos dias 27 de Novembro e 04 de Dezembro 
de 2020 na plataforma ZOOM. As pessoas e entidades representadas encontram-se 
descritas em baixo. 

STAKEHOLDERS 
Nas sessões de preparação e desenho dos workshops participativos, entre a equipa do 
consórcio e também com o representante da CMO – Eng. Paulo Silva –, foram identificados 
um conjunto de stakeholders relevantes para integrar nestes momentos participativos. A 
listagem de instituições e sua categorização para efeitos de divisão de stakeholders 
encontra-se abaixo na tabela 1. 

Stakeholder Categoria Nº participantes ideal 

Câmara Municipal de Ovar Municı́pio 3 a 5 

Juntas de Freguesia Governo local Máximo 4 

Agência Portuguesa do Ambiente Entidade pública 1 a 3 

Bombeiros Voluntários Proteção espaço público 1 a 3 

Protecção Civil Proteção espaço público 1 a 3 

Polícia de Segurança Pública Proteção espaço público 1 

Amigos do Caster ONG / Sociedade Civil 1 

Barrinha Surf School Negócio local 1 

SEMA Negócio local 1 a 3 

Univ. Aveiro Academia 3 

Univ. Lisboa Academia 3 

Polis Litoral Ria de Aveiro Financiador | Desenv. regional 1 

LNEC Instituto Público 1 

IST Academia 1 

CEDRU Negócio | Planeamento Costeiro 1 

  18 a 25 máx 

Tabela 1 - Lista de stakeholders 
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Esta listagem foi elaborada pela equipa de projeto e validada pelo parceiro CMO tendo em 
conta o nıv́el de influência, impacto e interesse de diferentes agentes económicos, polı́ticos 
e sociais no território em questão. Neste sentido foram realizados convites individuais 
diretos ou convites a instituições referenciadas, quer pela equipa do projeto INCCA, quer 
pela CMO (através do Eng. Paulo Silva), ao longo do mês de Novembro, procurando ter um 
equilı́brio entre stakeholders e uma adequada representatividade por cada grupo, i.e., cada 
“mesa” ou “sala simultânea”, ter pelo menos 1 e não mais do que 2 representantes de cada 
categoria de stakeholder. A definição do número de salas ou mesas ficou condicionada ao 
número de confirmações de presença total e por categoria de stakeholder. A decisão final 
foi de estabelecer um total de 3 grupos de trabalho com 5 a 6 participantes por cada mesa, 
a quem se juntou um perito e 1 facilitador nomeado pela equipa da organização. A 
composição final dos workshops e dos grupos foi a seguinte: 

MODERADOR GERAL 

 

 

FACILITADORES 

 

 

PARTICIPANTES  

 

 

Nome Entidade Stakeholder "Sala" (27/11) "Sala" (04/12)

Filipe Moreira Alves FCUL Moderador Geral Não aplicável Não aplicável

Nome Entidade Stakeholder "Sala" (27/11) "Sala" (04/12)

Marco Marto UA Academia 1 1

Margarida Ferreira UA Academia 1 1

Fábio Matos UA Academia 2 2

Márcia Lima UA Academia 3 3

Nome Entidade Stakeholder "Sala" (27/11) "Sala" (04/12)

Carlos Coelho UA Perito 1 1

Rui Taborda FCUL Perito 2 2

André Vizinho FCUL Perito 3 3

António Trigo Teixeira IST Academia - 3

Francisco Sancho LNEC Entidade Pública Nacional 3 3
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PARTICIPANTES (cont.) 

 

Tabela 2 - Lista de participantes 

 

RESULTADOS WORKSHOP – MOMENTO 1 
 

Como mencionado acima na descrição metodológica, o primeiro momento participativo 
visou dar a conhecer aos stakeholders as 28 meta medidas de mitigação e adaptação à 
erosão costeira em sistemas arenosos, elencadas pelo consórcio INCCA, e proceder à sua 
seleção e priorização, tendo como foco uma estratégia municipal para o concelho de Ovar. 
Neste sentido foi enviado aos participantes à priori a listagem dessas medidas assim como 
um conjunto de documentos técnico-cientı́ficos de preparação e suporte a esta primeira 
fase de discussão:  

Nome Entidade Stakeholder "Sala" (27/11) "Sala" (04/12)

Celso Pinto APAmbiente Entidade Pública Nacional 3 3

Luís Bandeira Polis Ria de Aveiro Entidade Pública Nacional 1 1

Luís Carvalho

Sérgio Barroso

Paulo Silva CMOvar Entidade Pública Municipal 3 3

Cláudia Cardoso CMOvar Entidade Pública Municipal 2 2

Jacinta Cunha

Tânia Guimarães

Sérgio Vicente Junta Freguesia de Cortegaça Entidade Pública Municipal 3 3

António Bebiano Junta Freguesia de Esmoriz Entidade Pública Municipal 2 2

Miguel Silva Junta Freguesia de Maceda Entidade Pública Municipal 1 1

Frederico de Sousa Lemos Amigos do Cáster Sociedade Civil 2 2

Inês Correia / Mário Saxe Barrinha Surf School Sociedade Civil 1 1

José Paulo Marques Bombeiros Voluntários de Ovar Proteção Civil 1 1

José Valente SEMA Ovar Sociedade Civil - -

José Luís Pinho Universidade do Minho Academia - 2

Teresa Alvarez APA Entidade Pública Nacional - 1

1 1

22

CMOvar

CEDRU Entidade Privada

Entidade Pública Municipal
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1.  Listagem de todas as medidas de mitigação (“1_Estrategias de Mitigacao e 
Adaptacao.pdf”). Tabela2 que contém todas as medidas de mitigação identificadas. Estas 
medidas serão discutidas e trabalhadas durante o evento. 

2.     Manual de explicação sumária das medidas de mitigação (“Conceitos.pdf”) 

3.     Artigo sobre “A Erosão Costeira, as tempestades e as intervenções de defesa costeira 
no litoral do concelho de Ovar, Portugal” (“3_Coelho et al 2015.pdf”) 

4.     Artigo sobre “As recomendações do relatório do Grupo de Trabalho do Litoral – 2014 
e a sua aplicação” (“4_1B6_Artigo_058.pdf”) 

5.     Previsão da linha de costa para o concelho de Ovar, com um horizonte temporal de 
10 (“5_Linha de costa 10 Anos.pdf”) e 20 anos (“5_Linha de costa 20 Anos.pdf”). 
Resultado académico, no âmbito de uma tese de mestrado. 

O primeiro resultado do workshop foi a seleção do TOP 10 de medidas indispensáveis e 
incontornáveis numa futura estratégia municipal para o concelho de Ovar. Os resultados 
globais da votação individual em cada grupo encontram-se em baixo, na figura 1.  

Da leitura dos resultados desta primeira ronda são evidentes duas orientações-chave: uma 
forte inclinação para medidas que visam atuar diretamente na causa da erosão costeira 
pela adição direta de sedimentos ao sistema costeiro, i.e., alimentação de praias, da deriva 
litoral e dos cordões dunares;  por outro lado, votação muito significativa para medidas de 
adaptação ao nı́vel das consequências (post-its de cor roxa e azul), nomeadamente ações 
de Educação, sensibilização e monitorização, ações ao nı́vel da Relocalização e da 
Adaptação do edificado. Por outro lado, verifica-se que existem 4 medidas sem qualquer 
voto e duas medidas com apenas um voto, sendo particularmente interessante o caso da 
medida ‘P.’, que visa atuar nos comportamentos dos veraneantes e para a qual foram 
pedidas clarificações em dois dos três grupos, mas que praticamente não reuniu qualquer 
voto. 

 

Obedecendo apenas a este primeiro exercı́cio democrático o TOP global dos 3 grupos – 
ainda sem discussão e debate das medidas – seria: 

                                                                    
2 http://incca.web.ua.pt/wp-content/uploads/2020/12/2020_12_09_EMA.pdf 
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1) Preservação dos sistemas dunares; 
2) Alimentação de praias; 
3) Reforço do cordão dunar; 
4) Educação, sensibilização e monitorização; 
5) Relocalização de pessoas e atividades económicas; 
6) Renaturalizar solos ou condicionar os usos do solo nas bacias hidrográficas; 
7) Adaptação do edificado/urbanizado; 
8) Alimentação da deriva litoral; 
9) Bypass ou transposição de areias 
10)  Quebramar destacado. 

 

Figura 1 - Votação individual TOP 10 MMA 

Na sequência desta primeira votação, promoveu-se então o primeiro momento de debate 
e discussão dentro de cada grupo de trabalho para a seleção do seu TOP 10. Enquanto 
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algumas escolhas foram óbvias e diretas, fruto dos resultados da votação, outras, seja pelo 
empate seja por menor votação, não foram consensuais e obrigaram quer a nova votação, 
quer a escolha por consentimento em cada sala. Deste modo a seleção final do TOP 10 por 
grupo é diferente da seleção global decorrente apenas da votação individual e revela algo 
que se tornou evidente ao longo das duas sessões, e que será alvo de reflexão nas 
conclusões, que através do debate participado as preferências dos stakeholders alteram-
se, por vezes de forma muito significativa num curto espaço de tempo. 

 

Figura 2 - Escolha final do TOP 10 (ou 9) dos grupos 1, 2 e 3 

 

De referir que no grupo 1, quer devido a complicações iniciais com o uso das ferramentas 
digitais, quer devido a limitações de tempo, não foi possıv́el chegar a um consenso ou 
consentimento relativamente ao TOP 10, pelo que o facilitador optou por selecionar 
apenas 9 medidas e “parquear” 5 medidas complementares que foram posteriormente 
selecionadas e integradas no exercı́cio seguinte. Por exemplo, a medida ‘F.’ – Sistemas de 
Alerta – entrou para o TOP 10 de curto-prazo, mas não foi considerada nos outros prazos 
temporais. De forma semelhante, a medida ‘M.’ – renaturalização dos usos do solo – que 
integrou originalmente o TOP 10 apenas foi incluı́da no médio e longo prazo. 

Tendo assim selecionadas as suas TOP 10 MMA os grupos procederam então para um 
exercıćio de priorização dessas medidas, de acordo com três diferentes prazos temporais 
(2030, 2050 e 2100). 
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Figura 3 - Priorização MMA 2030 G1, G2 e G3 

Da leitura da figura 3 poderão retirar-se três conclusões fundamentais, com as quais se 
fechou este primeiro momento participativo: 

1) Apesar de três grupos com composição e representatividades idênticas, obtiveram-
se três exercıćios de priorização não-consensuais quer ao nıv́el das medidas 
selecionadas, quer ao nıv́el da sua ordem de importância e urgência relativa; 

2) Contudo, existe uma meta-concordância entre os grupos relativamente às 
tipologias de medidas e sua ordem de preferência, i.e., medidas de adição de 
sedimentos TOP 3 em todos os casos, sistemas dunares são sistemas crucias para 
reforçar e preservar, governança e instrumentos financeiros são a chave; 

3) Baixo suporte para grandes obras de engenharia e intervenção “pesada”, assim 
como para esforços de relocalização. 
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RESULTADOS WORKSHOP – MOMENTO 2 
 

O 2º momento participativo visou dar continuidade aos trabalhos anteriores, 
aprofundando a análise às medidas já selecionadas e priorizadas com critérios concretos 
e com métricas comparáveis. Foi decidido pela equipa INCCA manter a composição e a 
facilitação dos três grupos com o intuito de potenciar a familiaridade adquirida na sessão 
anterior e maximizar o tempo útil disponıv́el. Esta segunda sessão seguiu uma estrutura 
muito similar à anterior com momentos de grupo e momentos de plenário, e com uma 
apresentação inicial da parte do moderador, aproveitando para resumir e relembrar os 
passos e resultados anteriores e lançar o mote para o 2º momento deste workshop.  

Nos dias que antecederam este segundo momento foram partilhados com os participantes 
não apenas os principais resultados da 1ª sessão, como também alguns documentos-chave 
de preparação, nomeadamente as nove fichas individuais3 das medidas de mitigação e 
adaptação cuja análise se iria centrar. Estas nove medidas foram identificadas pela equipa 
do projeto INCCA tendo em conta a votação e a priorização dos três grupos e a necessidade 
de ter três medidas por grupo para a análise multicritério (AMC de agora em diante). A 
seleção final das três medidas por grupo teve em conta dois fatores: 1) uma distribuição 
equitativa de tipos de medida para que cada grupo refletisse sobre diferentes lógicas de 
intervenção – Proteção, Adaptação e Relocalização; 2) a priorização de cada grupo. Este foi 
o match encontrado: 

 

                                                                    
3 As fichas individuais das MMA são um documento de trabalho do projeto INCCA que visa num template 
único resumir as principais informações sobre cada medida, nomeadamente ao nıv́el dos seus impactos 
positivos e negativos (ambientais, económicos e sociais). 
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Os trabalhos iniciaram-se com a votação e seleção em cada grupo dos 5 critérios mais 
importantes para uma análise multicritério às medidas pré-selecionadas. Foram 
apresentados nove diferentes critérios a votação: Eficácia; Custo/Investimento; Urgência; 
Co-benefıćios e externalidades positivas; Aceitação da população local; Impacto 
Ambiental; Temporalidade da medida; Atratividade desportiva/turıśtica; Nı́vel de certeza 
e confiança. Os critérios foram brevemente clarificados e explicados pelo facilitador e o 
perito, quando necessário, e a votação inicial decorreu sem discussão entre os 
participantes. Em todos os grupos três critérios foram automaticamente escolhidos: 
Eficácia; Custo/Investimento; e, Impacto ambiental. Os restantes dois critérios a 
considerar na AMC variaram ligeiramente por grupo: G1 – Aceitação da população local e 
Urgência; G2 – Aceitação da população local e Temporalidade da medida; G3 – Nı́vel de 
certeza e confiança e Urgência. 

Os participantes foram então convidados a analisar e discutir cada uma das 3 medidas 
tendo em conta os critérios por si definidos, numa escala subjetiva de 1 (min) a 9 (máx). 
Importa aqui realçar que neste passo foi considerada uma ponderação igual para os 5 
critérios. Mais tarde e para os grupos mais avançados (G1 e G2) deu-se a possibilidade de 
recalcular os rácios AMC com base numa ponderação relativa diferenciada. Ambos os 
grupos onde essa possibilidade foi dada, os stakeholders optaram por “recalibrar” as 
ponderações dos seus critérios de acordo com a tabela 3, em baixo: 

 

Grupo/Critérios Eficácia Custo/Inv. Impacto 
ambiental 

Aceitação 
pop 

Temporalidade 
da medida 

Urgência 

G1 30 % 25% 20% 10% NA 15% 
G2 40% 20% 20% 10% 10% - 

Tabela 3 - Ponderação relativa critérios 

 

Como pode ser verificado na tabela 3, o critério “Eficácia” foi selecionado por ambos os 
grupos como o critério mais preponderante na análise, seguido do Custo/Investimento e 
do Impacto Ambiental. Em ambos os grupos, a aceitação da população vê a sua importância 
relativa reduzida para metade. Tem-se assim no G2 a duplicação do peso atribuı́do à 
“Eficácia”, ‘à custa’ da “Aceitação da Pop.” e “Temporalidade da medida”, mantendo o peso 
dos restantes dois critérios inalterados e no G1 alterações no peso relativo de quatro 
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citérios – apenas o “Impacto Ambiental” se mantém inalterado – com variações positivas 
na Eficácia e Custo/Inv. ‘à custa’ da “Aceitação da Pop.” e “Urgência”. 

Passando para a análise multicritério, esta tinha por base uma matriz de dupla entrada 
para preenchimento por consentimento dos participantes, com 5 critérios e 3 medidas por 
grupo. Nos G1 e G2 foi possıv́el preencher a totalidade da matriz, no G3 o preenchimento 
foi feito apenas para as duas primeiras medidas, ficando a terceira automaticamente 
selecionada para a análise custo-benefıćio. Os resultados encontram-se em baixo: 

 

Tabela 4 - Análise multicritério G1 

Da observação à tabela 4 pode-se inferir que ao nı́vel da AMC a medida “U. Preservação dos 
sistemas dunares” é aquela que recolhe a preferência dos participantes, 
independentemente do peso relativo dos critérios (7.4 original e 7.2 ponderada). Isto 
apesar de todas as medidas serem consideradas muito urgentes, terem uma boa aceitação 
da população local e um impacto ambiental consideravelmente positivo. As principais 
diferenças encontram-se ao nı́vel dos custos associados e da eficácia. Tanto a alimentação 
da deriva litoral como a educação, sensibilização e monitorização foram considerados 
como tendo custos/investimentos mais elevados (quando comparados com a medida “U”) 
sendo que ao nı́vel da eficácia, a alimentação da deriva litoral é a percecionada como a 
melhor.  
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Já no G2 verifica-se uma AMC bastante clara e com uma elevada diferenciação entre a 
medida “H. Governança participada” e as restantes medidas sob análise. Isto acima de tudo 
porque apresenta custos relativamente baixos (valor de 8 no custo/inv.)  para uma boa 
eficácia, impactos ambientais neutros e boa aceitação da população. As restantes duas 
medidas são consideradas demasiadamente dispendiosas (valores de 2 e 3 no custo/inv.) 
face à sua eficácia e no caso da adaptação do edificado com potenciais impactos ambientais 
negativos. Por outro lado, a medida “Z. Reforço do cordão dunar” é vista como uma medida 
de muito curto-prazo, logo de baixa temporalidade (1), fator que afeta significativamente 
o seu rácio AMC. 

 

Tabela 5 - Análise multicritério G2 

  

Por fim, na AMC do G3 tem-se apenas duas medidas consideradas com a principal diferença 
na AMC a surgir ao nıv́el do custo/inv. percecionado – baixo custo de implementação para 
a medida “I. Instrumentos e incentivos financeiros” - e impacto ambiental, tendo sido 
considerado um impacto direto neutro da medida “I” e positivo da alimentação artificial de 
praias.  
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Tabela 6 - Análise multi-critério G3 

Importa realçar que em face de se ter diferentes critérios por grupo, diferentes pesos por 
critério e diferentes medidas não é possıv́el fazer uma meta-análise conjunta dos 
resultados e valores. Contudo, podem-se desde já retirar algumas conclusões preliminares, 
quer do processo, quer dos resultados. Em primeiro lugar e fruto das discussões 
promovidas nos grupos é de realçar a relativa facilidade com que informação especializada 
e pontos de vista sociais convergem para valores quantitativos numa escala subjetiva. Ou 
seja, mesmo sem saber “ao cêntimo” o custo das medidas, por exemplo, existiu sempre uma 
perceção de intervalos de escala que permitiram encontrar valores subjetivos 
aproximados que fizessem refletir essa dimensão. Este facto permitiu que a discussão não 
se focasse nos pequenos pormenores permitindo uma fluıd́a troca de ideias e perceções e 
o encontro de consensos relativamente a intervalos de impacto. Em segundo lugar, e se for 
considerada a medida com melhor rácio AMC de cada grupo, tem-se o seguinte TOP 3 MMA 
para uma estratégia municipal: Preservação dos sistemas dunares (7.4, 7.2 G1); 
Governança participada (7.2, 7.0 G2); Instrumentos e incentivos financeiros (6.6 G3). Face 
ao leque inicial de MMA apresentadas ao stakeholders não deixa de ser um trio de medidas 
sui generis mas que acaba por refletir duas necessidades frequentemente apontadas pelos 
stakeholders relativamente à gestão e intervenção costeira no Concelho de Ovar: por um 
lado uma governança mais clara, transparente, participada e articulada entre todos os 
stakeholders; por outro lado, formas de financiamento e instrumentos financeiros que 
permitam atuar mais rápido, melhor e com maior planeamento. Esta análise é retomada 
nas conclusões. 
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Após o término e a partilha em plenário das AMC por grupo, foram selecionadas as 
medidas que cada grupo iria incidir a sua análise custo-benefı́cio participada. Desta forma 
o grupo 1 ficou com a sua medida com melhor rácio “Preservação dos sistemas dunares”, 
o grupo 2 escolheu ficar com a medida “Adaptação do edificado” e o grupo 3 com a medida 
ainda não analisada, “Quebramar destacado”. Para este último passo foi utilizada uma nova 
matriz de dupla entrada tendo agora como critérios os impactos ambientais, sociais e 
económicos e sendo pedido aos participantes descrever pelo menos 3 impactos positivos 
e negativos para cada critério e valorizá-los utilizando a mesma escala anterior. As três 
análises encontram-se em baixo – Tabelas 7, 8 e 9 – e todas apresentam um rácio custo-
benefıćio acima de 1 (1,04, 1,10 e 1,10) para o curto-prazo. 

 

Tabela 7 - Análise PBCA G1 

 

Tabela 8 - Análise PBCA G2 
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Tal como na AMC, mais importante do que os valores e rácio em si, foi a discussão entre os 
stakeholders, o encontro de consensos e a partilha de perspetivas. No caso deste último 
passo, a descrição dos impactos pelos stakeholders permitirá à equipa INCCA aprofundar 
as análise custo-benefı́cio, orientadas pelas variáveis que os stakeholders nomearam. 
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Os dois espaços de partilha e debate que o projeto INCCA promoveu e facilitou no final de 
2020, foram espaços de encontro e de convergência, onde diferentes vozes foram tidas em 
consideração e muitas decisões foram tomadas por consenso.  

CONCLUSÕES  
 

Apesar das limitações e adaptações, fruto das circunstâncias impostas pela pandemia 
COVID-19, a equipa do projeto e os stakeholders envolvidos souberam responder 
adequadamente aos desafios e cumprir globalmente com os objetivos traçados. Neste 
sentido acreditamos que este processo participativo representa um passo importante 
rumo a uma governança mais transparente, equilibrada e enraizada ao nıv́el da gestão 
costeira, condição fundamental para a educação e sensibilização das populações locais, 
para uma melhor aceitação dessas mesmas populações às medidas implementadas, e para 
uma ação planeada mais eficaz, efetiva e benéfica para todos, no curto e no longo prazo.  

Nestas 5h de trabalho colaborativo foram dados passos muito significativos rumo a uma 
estratégia municipal de mitigação e adaptação à erosão costeira permitindo à equipa 
INCCA facilitar os stakeholders no processo de filtrar as medidas mais relevantes, 
prioritárias e urgentes para o concelho, posteriormente decidir conjunta e explicitamente 
sobre os critérios de análise e depois realizar análise multicritério e análises custo-
benefıćio a diferentes medidas, maximizando desta forma todo o conhecimento, 
experiência e diferentes pontos de vista presentes nas sessões. Esta representatividade, 
diversidade e riqueza de perspetivas é demonstrativa da importância da temática, da 
relevância da partilha e da confiança que os stakeholders depositaram no projeto. Uma 
pequena vitória em si mesma e condição sine qua non para a relevância técnica e cientı́fica 
da análise. De salientar ainda que o sentimento e o feedback muito positivo que os 
participantes nos fizeram chegar em ambas as sessões reforça não apenas a sua utilidade 
pública mas também convida a refletir sobre o papel da ciência/academia em 
posicionar-se na interface entre os diferentes stakeholders e ser um facilitador/mediador 
de diálogos multidisciplinares em temas complexos, com impactos societais a vários 
prazos e dimensões. 
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PRÓXIMOS PASSOS  
 

O projeto INCCA tem como objetivo dar continuidade ao processo participativo iniciado 
em 2020 tendo para tal previstos no ano corrente de 2021 quatro momentos. Numa 
primeira fase será dada maior profundidade à análise económica aqui descrita, 
nomeadamente com a integração do fator temporal e consequente escolha da taxa de 
desconto a aplicar ao custo-benefıćio destas e de novas medidas a analisar. Numa segunda 
fase teremos dois momentos participativos, decorrentes da implementação da 
metodologia SWAP4.  Um primeiro dedicado à construção de uma visão comum para a 
mitigação à erosão costeira em Ovar. No segundo, focados em construir caminhos de 
adaptação para o território.  

Por fim, e antes do final do ano voltaremos a promover uma ação de debate e partilha 
pública no dia 16 de Novembro, no âmbito das celebrações do Dia do Mar. 

 

                                                                    
4 https://www.researchgate.net/publication/283149671_SWAP_-
_Scenario_Workshop_with_Adaptation_Pathways_Creating_a_common_vision_for_coastal_adaptation_pathways_in_Port
ugal 
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