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Secção 1: ilustração das actividades do estudo de caso
Descrição da área
A população da Irlanda é predominantemente costeira, com os grandes centros populacionais
(na Irlanda do Norte e Republica da Irlanda) ocorrendo na zona costeira. Apesar disto, apenas
4% da linha costeira da Irlanda está modificada.

A zona costeira do Condado de Mayo incorpora uma grande diversidade natural, incluindo,
por exemplo, estuários, zonas de entremarés, grandes extensões de zona costeira mole e
erosiva, costa rochosa, sistemas praia – duna e áreas urbanas. As actividades costeiras no
condado de grande importância económica incluem aquicultura, pescas, conquilicultura e
turismo. O alojamento rural na zona costeira é também comum no Condado de Mayo. O
condado tem uma história cultural rica com muitos locais costeiros importantes.

Figura 1. Localização do Estudo de Caso.
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Problemas e imperativos

A diversidade do ambiente físico traz uma variedade significante de potenciais riscos costeiros
que precisam de ser levados em conta quando decisões de ordenamento são tomadas, por
exemplo: o processo costeiro activo que afecta a estabilidade de zonas costeiras moles e
ameaça as defesas costeiras; pressões sazonais ligadas ao turismo, pressões de urbanização;
riscos de eventos climáticos extremos; ameaças a qualidade das águas resultantes de
descargas ou derrames acidentais. Estes diferentes tipos de pressões acentuam-se com os
efeitos das mudanças climáticas com, por exemplo, um possível aumento no número de
tempestades que podem ter um impacto considerável na zona costeira.

Indústrias costeiras como a pesca, aquicultura, turismo e navegação juntas com a
indústria de um óleo embrionário e gás têm um papel significante na sustentação da extensa
população costeira Irlandesa. No entanto, a grande variedade de actividades associadas a estas
indústrias também podem ter efeitos prejudiciais em habitats costeiros e na qualidade da água,
além de criarem conflitos de uso entre as partes interessadas. (Cummins et al., 2004).

O desenvolvimento costeiro surge como o resultado das forças motrizes sociais e
económicas nomeadamente a expansão urbana, casas para reformados, segundas casas e a
indústria do turismo. Por exemplo, o turismo costeiro levou ao aumento do número de marinas,
campos de golfe e edifícios para habitação perto da costa (Cummins et al., 2004).

A agricultura é um factor significante e foi identificado como a maior fonte de poluição dos
rios e lagos irlandeses, e tem também implicações na qualidade da água costeira. A agricultura
intensiva na Irlanda conduziu a uma redução de habitats semi – naturais e a um decréscimo da
diversidade

biológica

(Cummins

et

al.,

2004).

As

autoridades

Irlandesas

ainda

não

implementaram completamente as recomendações WFD e até à data a Irlanda ainda não
transpôs a Directiva Estratégia do Meio Marinho para a legislação nacional.

Implementação do estudo de caso e objectivos

O objectivo do estudo de caso é demonstrar como as práticas de ordenamento do território
costeiro actuais respeitam os quadros legislativos e políticos. Mais importante, o estudo de caso
demonstra como a consideração de riscos costeiros no ordenamento pode ser melhorada pelo
uso de ferramentas inovadoras.
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Secção2: questão de governação
Governação da costa e risco costeiro

O Departamento do Ambiente, Património e Governo Local (DEHLG) é principalmente
responsável pela politica de ordenamento nacional e pelo quadro legislativo, e fornece também
um serviço de aconselhamento especializado em questões de património e conservação, para
autoridades de ordenamento e para a An Bord Peleanála (o conselho nacional de recurso em
matéria de ordenamento). O sistema de ordenamento do território é feito no terreno pelas
autoridades de ordenamento locais. A Irlanda é um dos poucos países da Europa que tem um
sistema de recurso em ordenamento independente de terceiros operado pela An Bord Pleanála
(Bannon, 1989).

A Irlanda tem poucas práticas de gestão costeira integradas, sendo a responsabilidade
pelo ordenamento e gestão dividida entre autoridades que lidam quase exclusivamente com o
lado do território ou o lado marinho. Esta divisão da responsabilidade é ademais composta por
uma legislação sectorial estruturada. Também há problemas com a definição da extensão da
zona costeira. A extensão da mudança e a complexidade do sistema actual é ilustrado pela
descrição dos mais recentes desenvolvimentos na estrutura do governo.

A seguir às eleições gerais em Maio de 2007, o Departamento da Marinha foi dissolvido e
as responsabilidades atribuídas a outros departamentos. Os desenvolvimentos costeiros na
Irlanda são actualmente governados pelo Departamento do Ambiente, Património e Governo
Local (DoEHLG); autoridades locais; Departamento da Agricultura, Pescas e Alimentação
(DAFF); e o Departamento das Comunicações, Energia e Recursos Naturais (DCENR).

A seguir às eleições gerais em 2011, estes poderes foram devolvidos à unidade de
licenciamento do DoEHLG, no entanto esse departamento está a ser redefinido actualmente,
com as responsabilidades da conservação da natureza atribuídas a um departamento diferente
do governo. Durante este período de transição o Comité de Verificação de Licenças da Marinha
foi mantido para permitir tomadas de decisão.

A transferência das funções do domínio costeiro permitiu ao Ministro do Ambiente,
Património e Governo Local começar um processo de modernização do licenciamento da zona
costeira para certos projectos ambientais longe da costa, incluindo projectos de energias
renováveis como tecnologias de ondas, vento e marés. Em associação com este processo e com
incertezas sobre responsabilidades, a Irlanda transpôs o Quadro Directivo da Estratégia para o
Meio Marinho em Julho de 2011, apontando o Ministro do Ambiente e o Departamento do
Ambiente como o corpo regulador para a implementação.
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A modernização e racionalização do processo de licenciamento para certos projectos
ambientais fora da costa vão ser introduzidos na base de um desenvolvimento faseado e
prevêem incluir medidas inter alia para integrar e racionalizar completamente a gestão do
Estado na própria zona costeira com um processo de licenciamento e ordenamento ainda mais
estratégico e abrangente.

A nova arquitectura de licenciamento será gerida dentro de um plano espacial global para
o ambiente marítimo da Irlanda e porque sabemos que isto vai levar tempo, como medida
interina o Plano de Desenvolvimento Energias Renováveis fora da Costa, vai providenciar um
quadro politico inicial e informação de fundo às autoridades responsável pelo licenciamento.

No entanto, desde que o processo está em curso, responsabilidades sobre o património natural
e cultural (incluindo conservação marinha, arqueologia costeira e subaquática) têm sido
atribuídas a um departamento à margem do governo a partir do Departamento do Ambiente –
levando a uma fragmentação do quadro governamental.

Com as estruturas governamentais para o ordenamento do território marítimo e
ordenamento espacial marítimo numa fase transitória, a descrição seguinte não pode dar uma
imagem clara da situação actual. As tentativas contínuas do governo para reestruturar a
maneira como o espaço marinho e costeiro é ordenado e gerido – apresenta uma
oportunidade ideal para analisar criticamente a extensão de que riscos costeiros são
actualmente levados em conta no ordenamento costeiro.

Em que medida o Risco Costeiro é considerado em planos de desenvolvimento

Análise de politicas e planos existentes

É claro pelos documentos de políticas nacionais que os riscos costeiros não estão explicitamente
identificados como sendo parte integrante do processo de ordenamento. Muitas vezes podem
ser indirectamente identificados como sendo uma consideração importante no planeamento de
novos desenvolvimentos. Por exemplo, tanto a Estratégia Espacial Nacional como o Plano de
Desenvolvimento Nacional sublinham a necessidade de infra-estruturas costeiras. Os vários
programas incluem desenvolvimento do turismo costeiro, transporte marítimo, segurança das
reservas de óleo e gás, energias renováveis e uma variedade de outros objectivos que implicam
desenvolvimentos costeiros e por isso pressão morfológica. No entanto, os programas também
identificam a necessidade de ICZM, gestão transectorial baseada na gestão de áreas por
captação (Gestão do Planeamento de Áreas da Bacia Hidrográfica), processos físicos, e
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contornos necessitam de programas de pesquisa e implementação. O ICZM é uma medida
importante referida em muitas estratégias e legislações Europeias e Nacionais. Representa uma
medida importante para os riscos costeiros e uma avaliação cumulativa de riscos costeiros,
integrando os mecanismos existentes para proporcionar uma gestão efectiva. O ICZM na
Irlanda não tem, no entanto, progredido para além do estado de projecto piloto e não tem
legislador ou quadro legislativo para a sua implementaçã0.

O papel das políticas a nível nacional é fornecer direcções para urbanistas no
desenvolvimento dos planos locais e regionais. É esperado que o nível de detalhes aumente
com a especificidade da localização dos planos, ex. ao passo que a escala espacial diminui a
informação deve aumentar (d’Auria and Ó Cinnéide, 2009). Uma parte integrante do trabalho
do urbanista na concepção de um plano é a utilização do processo SEA. Esta avaliação deve
determinar como cada um dos seguintes elementos têm impacto ou são afectados com o
desenvolvimento proposto no plano: Biodiversidade; Fauna e Flora; População, Saúde humana;
Solo (incluindo Geologia); água (incluindo qualidade); Ar (incluindo qualidade); Factores
climáticos (incluindo mudanças de clima); Materiais activos; Património Cultural; e paisagem.
Enquanto, mais uma vez, muitos dos riscos costeiros não estão mencionados explicitamente, a
compreensão dos factores ambientais e sócio económicos implica a consideração dos riscos
costeiros no plano. A SEA fornece um bom exemplo de uma das avaliações que o urbanista
deverá empreender aquando do desenvolvimento de um plano; outras avaliações também
implicam obrigações de considerar riscos costeiros. Assim, é esperado que os Planos de
Desenvolvimento do Condado, (CDP) e os Planos das Áreas Locais (LAP) (se existirem) tenham
informações altamente detalhadas sobre riscos costeiros. Quando projectos individuais são
propostos, o urbanista responsável pela decisão pode fazer uso do plano para informar da
decisão, incluindo uma consideração apropriada dos riscos costeiros.

O CDP para Co Mayo e o Plano da Cidade de Westport (a LAP) foram analisados no âmbito
deste plano de desenvolvimento. A análise consistia no controlo visual através de conteúdos
listados sob rubricas onde era esperado encontrar informação sobre riscos, e depois procurar os
documentos digitais por palavras-chave (ex., inundação, tempestade, erosão, mobilidade da
linha costeira, qualidade da água, etc.). Enquanto alguns dos principais riscos costeiros são
descritos de uma maneira compreensiva (nomeadamente com referências em outro lugar), por
exemplo o risco de inundação, outros foram mencionados superficialmente e nenhuma
orientação concreta se encontra disponível. Por exemplo, no CDP de Mayo a erosão costeira é
referida sob a política P / EH-F1 (veja Fig 2), com a promessa de informações mais detalhadas
na Secção 4.8 da Gestão de Padrões de Desenvolvimento. Quando consultada, no entanto, a
erosão ou outros desastres naturais não são mencionados.
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Figura 2. Extracto do Plano de Desenvolvimento do Condado de Mayo.

O Plano da Cidade de Westport não fez nenhuma referência sobre a erosão. Apesar de um
quarto da sua fronteira ser costeira, com sedimentos glaciais não consolidados e a protecção
costeira representar a maioria das obras da linha costeira. A extensão costeira de Westport’s
integra também um capital significante - incluindo alojamento e actividades comerciais, uma
Área de Conservação Natural, monumentos classificados, estradas e ciclovias - aumentando o
potencial risco para a área.

A protecção costeira está referida nas directrizes de gestão de desenvolvimento do Plano da
Cidade de Westport. Esta secção parece novamente existir somente para orientação sobre
inundações costeiras em vez de incorporar a erosão costeira. Tornou-se claro de facto durante
as visitas de campo do estudo de caso que o potencial significado desta orientação não era
totalmente apreciado pelos urbanistas. Secção 4.19 Protecção Costeira (p150) inclui uma
descrição dos possíveis benefícios da preservação dos habitats costeiros como amortecedores
das inundações do mar (Veja fig. 3).
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Figura 3. Extracto das directrizes de gestão de desenvolvimento.

Numa visita de campo a Louisburg e seus arredores esta protecção natural que pode estar
presente na costa foi ilustrada por um geomorfologista costeiro (ver explicação na caixa 1).
Enquanto esforços recentes para gerir e estabilizar este complexo de dunas estiveram
preocupados em conservar a biodiversidade, urbanistas na visita de campo identificaram meios
de protecção contra as inundações que assentam em meios de loteamento (além de qualquer
outra designação de conservação). Isto pode implicar incluir o terreno em planos futuros de
desenvolvimento da vila – expressamente designado para a sua função de protecção natural
contra as inundações costeiras. Infelizmente isto também pode ser contraproducente, com os
seguintes cenários sublinhando a natureza do sistema de ordenamento da Irlanda:
Cenário 1 – Se o terreno não está incluído no plano de área local (fronteira vermelha no
mapa): A área é actualmente proposta como Área de Património Natural. Isso dá-lhe um grau
de protecção de desenvolvimento. Este cenário vai consolidar o desenvolvimento à volta do
núcleo da vila, mas não assegura a retenção da protecção natural como é.

Cenário 2 – Se o terreno está incluído no plano de área local (alargamento para incluir a
fronteira azul): Isto pode ser uma oportunidade para reconhecer o papel do sistema dunar e
pântano na protecção de Louisburgh contra as inundações e para ter essas terras loteadas. Há,
no entanto, o perigo da área ser loteada indevidamente, porque a decisão final é tomada por
representantes eleitos, os quais estão sujeitos a pressões de interesses no loteamento das
terras

no

âmbito

do

desenvolvimento.
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Caixa1:

Sistemas praia-duna como proteção natural

Louisburgh é uma vila rural (pop. 314) localizada a 1km da Costa. É esperado que o seu tamanho duplique
até 2022. A economia local é sustentada em parte por uma pequena fábrica, com alguma actividade
agrícola, comercial e de retalho, a maior parte dos habitantes comutam para fora da área para trabalhar.
Casas de férias são adicionadas às actividades económicas durante os meses de verão. É esperado que o
turismo seja fundamental para o desenvolvimento futuro desta área .

Soft erodible cliff.

Sandy beach and dunes

Louisburgh.

Salt Marsh.

Apesar da influência das ondas que se estendem do rio Bunowenr até a vila, as inundações não são
actualmente consideradas um problema. Esta situação, no entanto, pode mudar drasticamente se o
ambiente costeiro for alterado. A vila é protegida no seu lado do mar por um complexo costeiro dunar com
um pântano salgado que ocupa as parte baixas no meio. Durante as tempestades este ambiente oferece
um amortecedor ao nível elevado das águas do mar que atingem Louisburg. A manutenção natural deste
ambiente depende de uma constante reserva de areia para a praia e para as dunas. A erosão de falésias
adjacentes

fornece

este

sedimento.

Portanto, qualquer

desenvolvimento

ou

trabalho

(incluindo,

paradoxalmente, trabalhos de protecção costeira) que podem dificultar ou alterar esta reserva devem ser
evitados. Da mesma forma, o desenvolvimento directo, ou a alteração do sistema praia-duna deve ser
evitado : é um sistema móvel inerente, que se move e se adapta consoante as forças motrizes do clima
mudam ao longo dos tempos.

Enquanto, apenas uma pequena

amostra

analítica das politicas e planos são acima

apresentados, é evidente que a tendência global visa diminuir a consideração dos riscos
costeiros à medida que a escala operacional se torna progressivamente local – ao contrario do
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cenário teórico, onde é esperado que aumente quando os planos locais incluírem detalhes mais
específicos. Por consequência, os urbanistas que tomam decisões na base do dia a dia sobre os
desenvolvimentos propostos na zona costeira podem não ter informação suficientemente
relevante para tomar decisões acertadas.

Em que medida o risco costeiro é considerado em decisões de ordenamento

Análise de decisões individuais de ordenamento

Um número de aplicações individuais de ordenamento foram avaliadas para determinar em que
grau os riscos costeiros são considerados no processo de tomada de decisão. Estas cobriam
uma variedade de projectos, desde uma única casa à proposta de desenvolvimento de um
complexo hoteleiro. Toda a documentação sobre as decisões de ordenamento no Condado de
Mayo pode ser consultada no seu website (veja Fig 4), sublinhando as boas práticas de
transparência no processo de decisão final. Nos casos analisados verificou-se que uma atenção
limitada foi dada aos riscos costeiros no processo de tomada de decisão, apesar da presença de
riscos costeiros em toda a área de estudo. A avaliação de campo dos sítios em questão permitiu
identificar claramente que os riscos costeiros são um problema nas localizações. Em geral, os
riscos que emanam do desenvolvimento proposto têm um maior probabilidade de serem
tomados em consideração que os riscos para o desenvolvimento.

Figura 4.Website de Ordenamento do Condado de Mayo.
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O exemplo de uma aplicação de ordenamento ilustra este ponto. Uma aplicação foi feita para
desenvolver uma nova moradia num sítio costeiro com o plano de fronteira de Westport
(marcado pela seta Figura 6). Todas as avaliações relevantes do ambiente socio-económico e
preocupações ambientais foram realizadas. Não teve, todavia, nenhuma menção a possível
erosão costeira, ou os possíveis efeitos das mudanças climáticas ( ou aumento da água do
mar)– apesar da sua óbvia exposição ao mar, evidente na imagem. A proposta foi finalmente
recusada com a justificação de que não havia necessidade social.

Distribuição das moradias costeiras (Mapa)

O ordenamento territorial da costa, e a tomada de decisão num
contexto fronteiriço, não reflectem as políticas relevantes e os planos
em que são baseadas. Se este fosse o caso era de esperar que um
mapa da zona costeira onde o risco é uma questão séria fosse

largamente destituído de novas moradias. Tal mapa foi
produzido e mostra o desenvolvimento considerável na área
do estudo de caso (Fig 5). Este evidencia que o risco
costeiro, enquanto for incluído em politicas nacionais e
internacionais não parece ser levado em consideração a
nível de planeamento de projectos.

Figura 5. A distribuição de moradias costeiras e desenvolvimentos propostos, na área de
estudo.

Potenciais explicações do por que isto ocorre foram exploradas pelo painel de especialistas
envolvidos no estudo de caso. As razões avançadas incluem: a natureza fragmentada da
estrutura de governação, aliada à regularidade com que cada mudança ocorre – cada novo
governo fomenta a reestruturação de responsabilidades; sinal de reconhecimento das
políticas nacionais em planos de governos locais. Enquanto os planos de desenvolvimento
local têm de ter “em atenção” as políticas nacionais, estes não têm realmente de se conformar
com essas políticas. A formulação está a ser substituída nos novos planos de desenvolvimento
por “ é consistente com”; falta de conhecimento dos riscos costeiros e dos seus potenciais
efeitos. Enquanto novas directrizes e técnicas de avaliação (como a SEA) são introduzidas com
o tempo, a experimentação destas novas ferramentas é rara.
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Perspectivas de Riscos Costeiros em decisões de ordenamento costeiro

Um questionário foi realizado para explorar algumas das questões relacionadas com o risco
costeiro, tomada de decisão e princípios de sustentabilidade do desenvolvimento. Tomadores de
decisões a todos os níveis foram visados (i.e. não foi limitada aos urbanistas do condado) para
testar se a incorporação dos riscos nas decisões deferia com o tipo de decisão que estava a ser
tomada (politica, plano ou projecto). A análise destes dados sugeriu que pode haver uma
desconexão entre um indivíduo que decide desenvolver um projecto e a autoridade local que
decide se dá ou não permissão para o projecto. Por exemplo, quando questionados se
concordavam ou não que a “concessão de permissão de ordenamento pelas autoridades locais
seja equiparada à segurança dos riscos costeiros”, em quase todos os casos os residentes locais
concordavam. Pelo contrário, os representantes das autoridades locais e outras agências
governamentais discordavam com a afirmação. Além de se perguntar porque diferentes
entrevistados chegam a opiniões diferentes sobre o mesmo processo, podemos perguntar por
que os projectos estão a ser aprovados se “a segurança dos riscos costeiros” não é considerada
um aspecto importante na decisão.
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Secção 3: elementos de transferência para outros contextos
europeus
Um guia de tomada de decisão de riscos costeiros

Um dos principais objectivos do projecto da ANCORIM visa incorporar os riscos costeiros nas
decisões. Os riscos costeiros estão cobertos pelas estruturas governamentais da Irlanda
(embora superficialmente em alguns casos) e as fontes técnicas e científicas existem (não sem
algumas lacunas significantes). No entanto, como podemos ver no referido acima, as decisões
tomadas podem não ser fundadas em informação suficiente. No seguimento disto, um manual
didáctico foi desenvolvido e reúne num só sitio a informação mais relevante sobre os riscos
costeiros. Este manual guia um tomador de decisão através de descrições sobre os riscos
costeiros (como identificá-los); porque devem ser considerados (referindo obrigações
relevantes); e de como podem ser incorporados em decisões (incluindo estratégias adaptativas
e ligações às ferramentas da ANCORIM). Familiariza também o tomador de decisão com
exemplos de melhor prática internacional em termos de estruturas de governação e estudos de
caso relevantes.
A utilidade do guia foi testada reexaminando as aplicações de ordenamento costeiro
visadas anteriormente. Foi considerado muito instrutivo e pode ser aplicado a outras regiões
europeias que trabalham de perto com a Estratégia de Avaliação do Desenvolvimento Padrão
(uma ferramenta de avaliação EU-wide ). Chegou-se também à conclusão de que o manual será
mais útil na fase de desenvolvimento do plano (ex., para o futuro urbanista). Um possível
obstáculo na sua aplicação imediata pode resultar da incerteza de como a zona costeira será
gerida num futuro próximo, com tentativas constantes de ligar

de perto ordenamento

territorial e marinho.

Avaliação de campo rápida de risco costeiro

Um aspecto chave que visa melhorar a capacidade do tomador de decisão é permitir que ele
seja capaz de reconhecer provas dos riscos costeiros no terreno. Não é uma tarefa fácil porque
a natureza dos riscos é muito complexa. É, no entanto, possível identificar provas de um
eventual risco no terreno. Pode ser um sinal directo (ex. Uma estrada a cair parcialmente ao
mar) ou provas indirectas (ex., a presença de um defesas costeiras ad hoc). Um guia de duas
páginas com fotografias foi feito para facilitar avaliações de campo rápidas por não
especialistas. Se o tomador de decisão concluir que o risco pode existir numa área, este deve
procurar aconselhamento especializado. No campo, esta ferramenta revelou-se mais útil na
aquisição de conhecimentos sobre os riscos costeiros de que na análise dos riscos. Também foi
considerada um complemento do manual.
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Uma organização de fronteira

Apesar de terem sido feitos grandes progressos para compreender a natureza das mudanças
climáticas e respectivas variações ao longo dos anos, estes dois factores representam um sério
desafio para os tomadores de decisões. Isto acontece principalmente porque os impactos são
muito específicos na geografia regional e as escalas locais e os sistemas de conhecimento a
estes níveis são inadequados, por isso as consequências ambientais, económicas e sociais
podem ser inevitáveis (Buzier et al., 2010). O pensamento corrente sugere que fazer uso de um
grupo intermediário pode reforçar as ligações entre o conhecimento técnico e cientifico
existente e os tomadores de decisão. Tais organizações fronteiriças criam ligações face a face
entre produtores de conhecimento e tomadores de decisões e facilitam o fluxo de informação
em ambas as direcções.

Figura 6. Uma organização fronteiriça embrionária envolvida no estudo de caso.

Ao reunir parceiros de um projecto pré-existente (uma universidade, uma autoridade de
ordenamento local e uma autoridade de desenvolvimento local) com actores costeiros (um
instituto de investigação marinha, uma rede ambiental e um departamento de governação
central) uma organização fronteiriça embrionária foi criada. O trabalho deste grupo no âmbito
do estudo do caso implica uma análise directa e foi também utilizado como fórum de discussão
que se revelou muito útil. Resultou numa análise mais profunda dos problemas e não numa
perspectiva única, mesmo que esta perspectiva possa ser a perspectiva de um especialista. Por
exemplo, apesar de todos os participantes conhecerem o sistema de ordenamento, quando se
trata do processo de pensamento no dia a dia de um urbanista (i.e., como um urbanista
trabalha para chegar a uma decisão) muitos participantes ficaram surpreendidos com o
conhecimento restrito que tinham do “verdadeiro” funcionamento do sistema. Uma explicação
sobre estas práticas reais abriu os conhecimentos dos participantes sobre outras perspectivas e
resultaram num certo progresso quanto à resolução de alguns problemas.
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A organização fronteiriça também serviu para sublinhar o conhecimento científico relacionado
com os riscos costeiros, ligados ao clima, mudança que parecia inadequadamente abrangida na
tomada de decisão local. Isto tornou os tomadores de decisões mais conscientes da necessidade
de integrar informação científica actualizada relacionada com o risco ambiental e considerações
politicas, económicas e sociais. Também consciencializou os cientistas participantes da
necessidade de comunicar os resultados científicos a todas as partes interessadas relevantes e
pareceu concordar com o papel dos projectos como a ANCORIM tem nesta área.
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Secção 4:Resumo

Capacidade de ordenamento da construção para
combater riscos costeiros:
Uma avaliação de campo de County Mayo
Súmario do estudo de caso

CASE STUDY CONTEXT

Descrição da área
A zona costeira do Condado de Mayo incorpora uma grande diversidade natural, incluindo, por
exemplo, estuários, zonas de entremarés, grandes extensões de zona costeira mole e erosiva,
costa rochosa, sistemas praia – duna e áreas urbanas. As actividades costeiras no condado de
grande importância económica incluem aquicultura, pescas, conquilicultura e turismo. O
alojamento rural na zona costeira é também comum no Condado de Mayo. O condado tem uma
história cultural rica com muitos locais costeiros importantes.

Problemas e imperativos
A diversidade do ambiente físico traz uma variedade significante de potenciais riscos costeiros
que precisam de ser levados em conta quando decisões de ordenamento são tomadas, por
exemplo: o processo costeiro activo que afecta a estabilidade de zonas costeiras moles e
ameaça as defesas costeiras; pressões sazonais ligadas ao turismo, pressões de urbanização;
riscos de eventos climáticos extremos; ameaças à qualidade das águas resultantes de
descargas ou derrames acidentais. Estes diferentes tipos de pressões acentuam-se com os
efeitos das mudanças climáticas com, por exemplo, um possível aumento no número de
tempestades que podem ter um impacto considerável na zona costeira
Implementação do estudo de caso e objectivos

O objectivo do estudo de caso é demonstrar como as práticas de ordenamento do território
costeiro actuais respeitam os quadros legislativos e políticos. Mais importante, o estudo de caso
demonstra como a consideração de riscos costeiros no ordenamento pode ser melhorada pelo
uso de ferramentas inovadoras.

CURRENT SITUATION

Governação e risco costeiro
A Irlanda tem poucas práticas de gestão costeira integradas, e os riscos costeiros são
muitas vezes inadequadamente identificados durante o processo de ordenamento devido à sua
natureza não integrada. A terra/mar dividida reflecte-se no ordenamento e na legislação. Sem
esta divisão terra/mar há a complicação de legislação estruturada por sector.
O sistema de ordenamento não identifica os riscos costeiros como sendo parte do processo, no
entanto, a SEA ou EIA são uma parte integrante das avaliações das aplicações. Planos de
desenvolvimento do condado devem ser submetidos as avaliações estratégicas de risco de
inundação da SEA.
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O Departamento do Ambiente, Património e Governo Local (DEHLG) é principalmente
responsável pela politica de ordenamento nacional e pelo quadro legislativo, e fornece também
um serviço de aconselhamento especializado em questões de património e conservação, para
autoridades de ordenamento e para a An Bord Peleanála (o conselho nacional de recurso em
matéria de ordenamento). O sistema de ordenamento do território é feito no terreno pelas
autoridades de ordenamento locais.
A Irlanda é um dos poucos países da Europa que tem um sistema de recurso em ordenamento
independente de terceiros operado pela An Bord Pleanála (Bannon, 1989).
Tanto a Estratégia Espacial Nacional como o Plano de Desenvolvimento Nacional sublinham a
necessidade de infra-estruturas costeiras. Os vários programas incluem desenvolvimento do
turismo costeiro, transporte marítimo, segurança das reservas de óleo e gás, energias
renováveis e uma variedade de outros objectivos que implicam desenvolvimentos costeiros e
por isso pressão morfológica. No entanto, os programas também identificam a necessidade de
ICZM, gestão transectorial baseada na gestão de áreas por captação (Gestão do Planeamento
de Áreas da Bacia Hidrográfica), processos físicos, e contornos necessitam de programas de
pesquisa e implementação. O ICZM é uma medida importante referida em muitas estratégias e
legislações Europeias e Nacionais. Proporciona uma medida significante para riscos costeiros e
uma avaliação cumulativa de riscos costeiros, integrando os mecanismos existentes para
proporcionar uma gestão efectiva. O ICZM na Irlanda não tem, no entanto, progredido para
além do estado de projecto piloto e não tem condutor ou quadro legislativo para a sua
implementaçã0.
Em que medida o risco costeiro é considerado em decisões de ordenamento

Análise de decisões individuais de ordenamento

Um número de aplicações individuais de ordenamento foram avaliadas para determinar em que
grau os riscos costeiros são considerados no processo de tomada de decisão. Estas cobriam
uma variedade de projectos, desde uma única casa à proposta de desenvolvimento de um
complexo hoteleiro. Toda a documentação sobre as decisões de ordenamento no Condado de
Mayo pode ser consultada no seu website, sublinhando as boas práticas de transparência no
processo de decisão final. Nos casos analisados verificou-se que uma atenção limitada foi dada
aos riscos costeiros no processo de tomada de decisão, apesar da presença de riscos costeiros
em toda a área de estudo. A avaliação de campo dos sítios em questão permitiu identificar
claramente que os riscos costeiros são um problema nas localizações. Em geral, os riscos que
emanam do desenvolvimento proposto têm um maior probabilidade de serem tomados em
consideração que os riscos para o desenvolvimento

Distribuição das moradias costeiras (Mapa)

O ordenamento territorial da costa, e a tomada de decisão num
contexto fronteiriço, não reflectem as políticas relevantes e os planos
em que são baseadas. Se este fosse o caso era de esperar que um
mapa da zona costeira onde o risco é uma questão séria fosse
largamente destituído de novas moradias. Tal mapa foi produzido e
mostra o desenvolvimento considerável na área do estudo de caso
(Fig 5). Este evidencia que o risco costeiro, enquanto for incluído em
politicas nacionais e internacionais não parece ser levado em
consideração a nível de planeamento de projectos.
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Perspectivas de Risco Costeiros em decisões de ordenamento costeiro

Um questionário foi realizado para explorar algumas das questões relacionadas com o risco
costeiro, tomada de decisão e princípios de sustentabilidade do desenvolvimento. Tomadores de
decisões a todos os níveis foram visados (i.e. não foi limitada aos urbanistas do condado) para
testar se a incorporação dos riscos nas decisões deferia com o tipo de decisão que estava a ser
tomada (politica, plano ou projecto). A análise destes dados sugeriu que pode haver uma
desconexão entre um indivíduo que decide desenvolver um projecto e a autoridade local que
decide se dá ou não permissão para o projecto. Por exemplo, quando questionados se
concordavam ou não que a “concessão de permissão de ordenamento pelas autoridades locais
seja equiparada à segurança dos riscos costeiros”, em quase todos os casos os residentes locais
concordavam. Pelo contrário, os representantes das autoridades locais e outras agências
governamentais discordavam com a afirmação. Além de se perguntar porque diferentes
entrevistados chegam a opiniões diferentes sobre o mesmo processo, podemos perguntar por
que os projectos estão a ser aprovados se “a segurança dos riscos costeiros” não é considerada
um aspecto importante na decisão

INNOVATIVE SOLUTIONS

Um guia de tomada de decisão de riscos costeiros

Um dos principais objectivos do projecto da ANCORIM visa incorporar os riscos costeiros nas
decisões. Os riscos costeiros estão cobertos pelas estruturas governamentais da Irlanda
(embora superficialmente em alguns casos) e as fontes técnicas e científicas existem (não sem
algumas lacunas significantes). No entanto, como podemos ver no referido acima, as decisões
tomadas podem não ser fundadas em informação suficiente. No seguimento disto, um manual
didáctico foi desenvolvido e reúne num só sitio a informação mais relevante sobre os riscos
costeiros. Este manual guia um tomador de decisão através de descrições sobre os riscos
costeiros (como identificá-los); porque devem ser considerados (referindo obrigações
relevantes); e de como podem ser incorporados em decisões (incluindo estratégias adaptativas
e ligações às ferramentas da ANCORIM). Familiariza também o tomador de decisão com
exemplos de melhor prática internacional em termos de estruturas de governação e estudos de
caso relevantes.
A utilidade do guia foi testada reexaminando as aplicações de ordenamento costeiro
visadas anteriormente. Foi considerado muito instrutivo e pode ser aplicado a outras regiões
europeias que trabalham de perto com a Estratégia de Avaliação do Desenvolvimento Padrão
(uma ferramenta de avaliação EU-wide ). Chegou-se também à conclusão de que o manual será
mais útil na fase de desenvolvimento do plano (ex., para o futuro urbanista). Um possível
obstáculo na sua aplicação imediata pode resultar da incerteza de como a zona costeira será
gerida num futuro próximo, com tentativas constantes de ligar
de perto ordenamento
territorial e marinho.

Avaliação de campo rápida de risco costeiro

Um aspecto chave que visa melhorar a capacidade do tomador de decisão é permitir que ele
seja capaz de reconhecer provas dos riscos costeiros no terreno. Não é uma tarefa fácil porque
a natureza dos riscos é muito complexa. É, no entanto, possível identificar provas de um
eventual risco no terreno. Pode ser um sinal directo (ex. Uma estrada a cair parcialmente ao
mar) ou provas indirectas (ex., a presença de um defesas costeiras ad hoc). Um guia de duas
páginas com fotografias foi feito para facilitar avaliações de campo rápidas por não
especialistas. Se o tomador de decisão concluir que o risco pode existir numa área, este deve
procurar aconselhamento especializado. No campo, esta ferramenta revelou-se mais útil na
aquisição de conhecimentos sobre os riscos costeiros de que na análise dos riscos. Também foi
considerada um complemento do manual.
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Uma organização fronteiriça
O pensamento corrente sugere que fazer uso de um grupo intermediário pode reforçar as
ligações entre o conhecimento técnico e cientifico existente e os tomadores de decisão.
Ao reunir parceiros de um projecto pré-existente (uma universidade, uma autoridade de
ordenamento local e uma autoridade de desenvolvimento local) com actores costeiros (um
instituto de investigação marinha, uma rede ambiental e um departamento de governação
central) uma organização fronteiriça embrionária foi criada. O trabalho deste grupo no âmbito
do estudo do caso implica uma análise directa e foi também utilizado como fórum de discussão
que se revelou muito útil. Resultou numa análise mais profunda dos problemas e não numa
perspectiva única, mesmo que esta perspectiva possa ser a perspectiva de um especialista. Por
exemplo, apesar de todos os participantes conhecerem o sistema de ordenamento, quando se
trata do processo de pensamento no dia a dia de um urbanista (i.e., como um urbanista
trabalha para chegar a uma decisão) muitos participantes ficaram surpreendidos com o
conhecimento restrito que tinham do “verdadeiro” funcionamento do sistema. Uma explicação
sobre estas práticas reais abriu os conhecimentos dos participantes sobre outras perspectivas e
resultaram num certo progresso quanto à resolução de alguns problemas.
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