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I/ APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO
RESUMO
Cap l'Orient agglomération agrupa 19 municípios dinamizados pela vontade realizar um projecto territorial
em conjunto. Orgulhosa da sua herança marítima e dos seus 120 km de costa, a aglomeração está
naturalmente orientada para o mar e as suas actividades emergentes. Terceira aglomeração da Bretanha,
Cap l'Orient põe no cerne do seu projecto os seus 190.000 habitantes para fazer um território vivo, dinâmico
e sustentável, aberto para o mundo.
No âmbito das suas acções, a Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient empenha-se em
desenvolver uma política global de gestão e de preservação da totalidade das zonas costeiras.
Entre a foz do rio Laïta e a Ria d’Etel, bem como na ilha de Groix, o litoral sofreu pontualmente
transformações profundas: evolução regressiva da orla costeira, degradação das dunas e das partes
superiores das falésias rochosas...
Consciente destes problemas e desejosa de implementar uma verdadeira política de prevenção e de
intervenção na orla costeira, a Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient comprometeu-se desde
1999 na implementação de um programa de vigilância da erosão costeira no seu litoral.
Este programa permitiu definir os grandes desafios e identificar sectores de intervenções prioritárias, sobre
os quais são definidas operações específicas de ordenamento e/ou de gestão. A este título, a península de
Gâvres foi identificada como um sector muito sensível.
De facto, em 10 de Janeiro de 2001 e em 10 de Março de 2008, conjugações de ondas fortes e grandes
coeficientes de maré geraram submersões marinhas do sector urbanizado ao longo da Grande Plage,
provocando a inundação de oitenta habitações durante mais de 3 dias.
Após a tempestade de Março de 2008, a Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient decidiu valorizar
a solidariedade intramunicipal, assegurando a gestão dos estudos técnicos (anteriores à realização dos
futuros ordenamentos).
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Neste âmbito, foi lançada em 2008, uma operação de prevenção do litoral do município de Gâvres. Esta foi
objecto de vários estudos.
Num primeiro momento, foi elaborado um estudo, incluindo, nomeadamente, a aquisição e a análise de
dados, bem como propostas de soluções técnicas de defesa costeira para os sectores mais vulneráveis.
Esta primeira fase do estudo intitulada «análise dos dados existentes» permitiu elaborar o historial do local
e a sua evolução geomorfológica desde a pré-história até aos dias de hoje, um catálogo exaustivo do
estado das obras de defesa e da sua eficácia e, finalmente, um historial das principais tempestades e das
suas consequências frequentemente severas para o litoral de Gâvres e para os seus habitantes.
Finalmente, este historial permitiu de identificar dos principais desafios aos quais é necessário dar resposta
no âmbito do estudo.
A segunda fase do estudo de protecção do litoral de Gâvres centrou-se na modelização do funcionamento
hidro-sedimentar actual do local, bem como sobre propostas de cenários de ordenamento.
Este estudo permitiu identificar propostas de ordenamento tendo como objectivos limitar os efeitos da
erosão natural e prevenir os riscos.
Actualmente, estão definidos quatro sectores para os trabalhos:
- a praia de Goërem,
- o sector de Porh Puns,
- a Grande Plage de Gâvres,
- o sector entre o campo de futebol, a estrada do polígno e Petite Mer de Gâvres.
As propostas técnicas seleccionadas, permitirão de reabastecer com areia as zonas intertidais, atenuar a
dinâmica litoral e estabilizar a orla costeira, de modo a criar uma defesa sustentável do município de
Gâvres.
Posteriormente, um estudo de modelização hidro-sedimentar, definindo as características técnicas das
obras a realizar, os impactos socioeconómicos e ambientais destes dispositivos no local, bem como os
impactos sedimentológicos, hidráulicos, os custos de investimento e de manutenção, foi iniciado.
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Estes trabalhos foram declarados de interesse comunitário pelo Conseil de Communauté no decurso da
reunião de 9 de Julho de 2010.

A definição destes ordenamentos foi baseada numa governação de parceria, reunido os actores locais e os
serviços de Estados, reunidos em torno de uma visão comum simultânea do risco e do território e das
medidas a tomar localmente para reduzir as consequências nefastas. Estes ordenamentos favorecem a
redução dos riscos de submersão marinha e de erosão da península de Gâvres.
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II/ METODOLOGIA

DE COMUNICAÇÃO PARA UM TERRITÓRIO

SUBMETIDO AOS RISCOS LITORAIS

RESUMO
O objectivo desta parte é a definição de uma estratégia de comunicação sobre o risco de submersão
marinha. Esta abordagem genérica deve ser adaptável a todos os parceiros do projecto europeu ANCORIM.
A metodologia aqui seguida pretende basear-se no caso Gâvres, daí retirando ensinamentos para
determinar os pontos-chave do sucesso de uma abordagem deste tipo.
Diferentes territórios do litoral atlântico estão sujeitos aos riscos de submersão marinha. As sucessivas
catástrofes naturais revelaram a vulnerabilidade das habitações e das populações face a este risco.
O litoral da península de Gâvres está sujeito à erosão e sofreu profundas transformações: degradação das
dunas, das falésias rochosas, regressão da orla costeira e redução do nível das praias.
Após a tempestade de 2008, uma tomada de consciência do risco e da vulnerabilidade de Gâvres permitiu a
implementação de uma iniciativa solidária mobilizando o Estado, as colectividades locais e os gabinetes de
estudo. Um dispositivo global e transversal foi então implementado.
Esta parte tem como objectivos voltar à iniciativa levada a cabo em Gâvres e reflectir sobre uma abordagem
inovadora de concertação e de informação.
O caso da península de Gâvres é muito elucidativo em termos de acções de comunicação e de
sensibilização. A comunicação permitiu a mobilização do público e a construção de uma identidade
colectiva, específicas aos territórios marítimos.
A população foi também associada às diferentes medidas de prevenção implementadas, aos estudos e aos
cenários de ordenamento. Esta iniciativa foi feita de forma iterativa. Construi-se de forma contínua, mas
sobre um modo empírico, a partir de operações sucessivas.
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Assim, a partir da análise de Gâvres, o objectivo é identificar princípios-chave de acções sob a forma de um
vade-mécum, ou seja, um auxiliar de memória metodológico que relembra aos futuros responsáveis do
projecto:
- os pontos chave para o sucesso,
- a qualificação do contexto e o ponto da situação do município em questão,
- o quadro regulamentar e institucional,
- as acções fundamentais a iniciar para a sensibilização e a mobilização dos habitantes,
- a gestão do planeamento,
- a implementação de uma equipa de projecto dedicada.
A iniciativa de redução da vulnerabilidade contra os riscos de submersão marinha efectua-se a médio prazo.
É uma lógica de processo, ou seja, uma lógica a iniciar etapa a etapa: sensibilização, mobilização e
implementação de medidas preventivas...
A luta contra o risco de submersão é um processo longo e difícil, por isso é essencial criar uma dinâmica
que mobilize os actores. Para isso aparecem três questões essenciais:
- Definir um território pertinente,
- Assegurar uma condução eficaz,
- Mobilizar o público.
Numa primeira fase, a colectividade deve fazer um ponto da situação, estudos iniciais para ter um
conhecimento detalhado do território.
Este ponto da situação fornece uma actualização sobre l’avancement de um território, em relação às
medidas e aos estudos já realizados. Deve permitir definir o território pertinente para preparar o futuro.
Deve ser realizado um trabalho de compilação dos estudos que permite a avaliação das acções a levar a
cabo no futuro.
Um estudo sociológico sobre a percepção dos riscos deve também ser realizador. Este estudo pode ser
feito a partir dos dados INSEE sobre a estrutura da população e a partir de uma série de entrevistas
telefónicas numa amostra da população, de modo a compreender o seu nível de sensibilização aos riscos e
a sua experiência.
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A partir deste ponto da situação, a iniciativa de luta contra a submersão marinha pode ser lançada. Esta
apoia-se em três funções essenciais a desenvolver:
- a previsão,
- a protecção,
- a prevenção.
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PARTE III/ O ESQUEMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS LITORAIS:
UMA FERRAMENTA DE GOVERNAÇÃO?

RESUMO
A península de Gâvres está sujeita a riscos litorais e, mais particularmente, a riscos submersão
marinha.

Em 2008, uma tempestade veio reforçar o facto de que é preciso reunir os actores do território para
definir uma estratégia de luta contra os riscos litorais. No seguimento deste fenómeno excepcional, o
presidente da câmara de Gâvres solicitou o Estado na Direction Départemental des Territoire et de la
Mer do Morbihan para criar, no município, um Schéma de Prévention dês Risques Littoraux (Esquema
de Prevenção dos Riscos Litorais) (SPRl).

O SPRl é um documento de orientação quinquenal de gestão global dos riscos que intervém nos cinco
eixos de prevenção:

- o conhecimento dos riscos,
- a informação preventiva,
- o domínio da urbanização,
- a redução da vulnerabilidade,
- a gestão de crise.

Esta ferramenta incontestável de planificação permite favorecer a coordenação das diferentes acções
que, pouco a pouco, se realizam na península. Este documento especifica as acções a levar a cabo em
matéria de ordenamento, de protecção, de conhecimento do risco, de informação e de feedback de
experiências …
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A criação do Schéma de Prévention des Risques Littoraux na península de Gâvres levou à composição
de um Comité de pilotagem presidido pelo Préfet ou pelo seu representante; e que reúne
principalmente:

- Os serviços do Estado (Circunscrição administrativa, DDTM…),
- O munícipio de Gâvres,
- A Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient,
- O Sindicato misto do Grand Site Gâvres Quiberon,
- Os bombeiros
- Quatro representantes dos ribeirinhos (mediante proposta do presidente da câmara de Gâvres).

A ambição deste comité é de ser um verdadeiro local de concertação com todos os actores envolvidos
na protecção da península. É um esforço de elaboração associado. Os actores do território colaboram
nas numerosas reuniões e fazem propostas para a protecção do município de Gâvres.

Paralelamente, Cap l'Orient agglomération também participa no programa de pesquisa (equipa de
pesquisa do CNRS, composta por sociólogos, geógrafos, linguistas e politólogos) ADAPTALITT
«Capacidade de Adaptação das sociedades costeiras aos riscos de erosão, submersão relativos às
mudanças climáticas», financiado a título do programa «Gestão e Impacto da Mudança Climática» do
Ministère de l’Environnement, des Transports et de la Mer.

Esta abordagem científica permite apreender o território sob um novo ângulo: o da sociologia da
população.

A instalação na península de Gâvres deste esquema permitiu reunir, em torno do risco, o Estado, as
colectividades territoriais, os cientistas (gabinete de estudos encarregados dos estudos de protecção) e
a população. Verdadeira ferramenta de concertação, o SPRl favoreceu uma visão comum entre todos
os actores do território. A península de Gâvres foi estudada de maneira global e coerente. As
preconizações e soluções de ordenamento foram estudadas de maneira colegial. Assim, o SPRl
encorajou os actores a trabalhar em conjunto para reduzir os riscos litorais.

Mais ainda, o esforço inovador induzido pelo programa de pesquisa ADAPTALITT favoreceu o ter em
conta da percepção da população na gestão dos riscos. A consideração deste factor é uma ferramenta
para gerir os riscos litorais.
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Os esforços implementados no território de Cap l'Orient aglomération e, mais particularmente, na
península ilha de Gâvres, favorecem a criação de uma verdadeira cultura do risco.
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PARTE IV
Resumo geral do relatório final do estudo de casos
A Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient organizou as primeiras jornadas de estudos de
casos do programa ANCORIM nos dias 6 e 7 de Outubro de 2010. Parceiros franceses, irlandeses e
portugueses reuniram-se em Lorient durante dois dias para trocar ideias e partilhar experiências de
gestão dos riscos. Este encontro envolveu particularmente a metodologia implementada para definir
cenários de ordenamentos e o impacto dos mesmos no local de Gâvres, assim como a abordagem
inovadora de concertação e de informação com o conjunto dos actores.

Cap l’Orient agglomération comprometeu-se desde 1999 na implementação de um programa de
vigilância da erosão costeira no conjunto do seu litoral. Este programa inscreve-se no âmbito da
elaboração de um observatório do litoral, uma das acções validadas na Carta para o ambiente e para o
desenvolvimento sustentável. Este programa permitiu definir grandes desafios e evidenciar sectores de
intervenção prioritários, nos quais estão definidas operações específicas de ordenamento e/ou de
gestão. A este título, a península de Gâvres foi identificada como sendo um sector muito sensível.
Fragilizadas por uma descida progressiva do nível das suas praias e pela potência das ondas, as obras
de defesa costeira sofrem consideravelmente. A tempestade de 10 de Março de 2008 esteve na origem
de inúmeros estragos (coeficiente de maré 106) provocando a submersão marinha do sector
urbanizado da Grande Plague de Gâvres.

No seguimento desta tempestade, foi realizado um estudo de protecção do litoral de Gâvres no
conjunto do sector costeiro do município. Este estudo permitiu conhecer o funcionamento hidrosedimentar do sector e identificar soluções concretas de ordenamento, com o objectivo de limitar os
efeitos da erosão natural e de manter uma protecção contra o mar nos sectores da Grande praia e da
praia de Goërem. Estes estudos foram realizados graças à colaboração do conjunto dos actores do
litoral de Gâvres (Estado, colectividades locais, habitantes …) com uma preocupação de concertação.

A 7 de Outubro, a sessão de trabalho sobre «a informação, a sensibilização da população face aos
riscos litorais.» desenrolou-se sob a forma de uma mesa redonda na qual foram partilhadas as nossas
experiências. Por esta ocasião, foram desenvolvidas diferentes ferramentas de informação, de
comunicação, ou de concertação.
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Esta mesa redonda foi a ocasião para todos nós valorizarmos as nossas experiências e nos
enriquecermos com as dos outros. Sendo o objectivo final definir ferramentas inovadoras, reprodutíveis,
eficazes e pertinentes em termos de comunicação e de sensibilização da população.

Estas jornadas «estudo de casos» em Lorient foram muito positivas. Permitiram-nos trocar e partilhar
as nossas experiências com os diferentes parceiros do WP4. Esta colocação em rede de actores
favorece o desenvolvimento de respostas concretas e pertinentes às questões práticas em matéria de
prevenção e de gestão de riscos litorais.

Para concluir, este «estudo de casos», um relatório final deverá ser estabelecido em Julho de 2011.
Este relatório organizar-se-á em torno de três partes:

1 – Apresentação metodológica do estudo de protecção de Gâvres;
Desenvolveremos assim as diferentes etapas que nos permitiram definir os trabalhos de protecção no
litoral do município de Gâvres.

2 – Proposta de um caderno de encargos sobre uma estratégia de comunicação a implementar
num território submetido aos riscos litorais;
Vamos propor uma estratégia de comunicação aplicável aos territórios litorais submetidos a riscos.
A estratégia de comunicação revestirá a forma de uma abordagem genérica que, em seguida, poderá
ser adaptada ao conjunto dos territórios parceiros do projecto europeu Ancorim.

Esta estratégia terá diferentes objectivos:
- Informar e dar a conhecer o risco em função dos diferentes públicos-alvo: eleitos, jornalistas,
habitantes (à excepção da aplicação dos diferentes dispositivos legais já criados: inquéritos públicos,
reuniões públicas …),
- Valorizar através de uma abordagem em «marketing territorial» destinada aos habitantes do território
e às pessoas vindas do exterior (visitantes, turistas, economia local …) para dar a perceber o risco de
submersão marinha como uma entidade territorial completa valorizando os seus trunfos (solidariedade
entre os habitantes, identidade quase «insular», beleza das paisagens …),
- Definir uma planificação invertida genérica em 5 anos: que corresponda, em média, à duração de um
mandato local e ao tempo necessário para equipar um território em infra-estruturas de luta contra o
risco de submersão marinha.
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3 – Ênfase do esforço inovador de concertação em torno do Esquema da Prevenção dos Riscos
Litorais no território de Gâvres.
Esta terceira e última parte, consistirá em estudar a implementação do Esquema de Prevenção dos
Riscos litorais na península de Gâvres. Vamos insistir particularmente no esforço de concertação que
se desenvolveu no território.
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