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O Laboratório de Gestão Costeira Integrada 
da UFSC - LAGECI - se dedica a projetos e 
pesquisas que visam o planejamento e ges-
tão da zona costeira e marinha, com foco em 
serviços ecossistêmicos, governança costeira, 
áreas protegidas, gestão de praias, vulnerabi-
lidade costeira, redes de intercâmbio regionais, 
nacionais e internacionais. Trabalhamos em parceria com diversas ins-
tituições e universidades nacionais e internacionais.

Projetos e publicações podem ser visualizados na página
http://lageci.paginas.ufsc.br.
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 Mas, afinal, o que é uma Área de Preservação Permanente (APP)?  
E para que serve?  
 Segundo a Lei Federal 12.651 de 2012, a APP é uma “área protegida, co-
berta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversi-
dade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas”. Ou seja, as APPs servem, em última 
instância, para assegurar o bem-estar das pessoas. São as margens dos 
rios e córregos, entornos de lagos e lagoas, as nascentes, encostas íngre-
mes, topos de morros e montanhas, a vegetação de restinga e as dunas, os 
manguezais, entre outras. 
 As APPs têm funções ambientais e fornecem serviços ecossistêmicos 
a todos nós. Isso quer dizer que essas áreas “trabalham” gratuitamente para 
que tenhamos água potável e belas paisagens; para que nossas casas não 
sejam inundadas, ou destruídas pela erosão costeira ou deslizamentos de 
terra; para que tenhamos peixes e frutos do mar, pois grande parte do que 
tiramos do mar para nossa alimentação depende dos manguezais, entre 
outros tantos benefícios para o bem-estar humano e a economia. 
 Essas áreas não devem ser ocupadas. Além de serem importantes 
para as plantas, para os animais, para a qualidade do solo e do ar, tais áre-
as, quando ocupadas. podem representar riscos à vida humana e ao patri-
mônio, direta ou indiretamente.
 O que acontece quando ocupamos APPs? Perdemos os serviços 
ecossistêmicos e colocamos nossas vidas e propriedades em risco. E todos 
nós pagamos essa conta. Assim, destruir áreas de preservação é sinônimo 
de custo coletivo: água contaminada que não serve para consumo huma-
no; falta de balneabilidade das praias, causando doenças e afugentando 
moradores e turistas; deslizamento de encostas e erosão costeira afetando 
pessoas e destruindo casas. Basta ver e ouvir as notícias e perceber que 
ocupar essas áreas não é uma atitude inteligente. Os serviços ecossistêmi-
cos e os benefícios que essas áreas nos fornecem sem custo algum são de 
todos. 
 Assim, quando as APPs são protegidas por normas federais 
e a população exige o cumprimento da lei, não é “coisa de eco-
chato”. Pense outra vez! Vamos proteger as APPs: delas depende 
nosso bem-estar.

Se você pensa que APP é coisa de ecochato, pense 
outra vez

Marinez Scherer



 A acelerada expansão urbana em áre-
as com restrições à ocupação no município de 
Florianópolis, muitas vezes em áreas impróprias 
para moradia, retrata a desumanização dos 
territórios segregados, decorrente da ausência 
de uma política de habitação de interesse so-
cial. Sem recursos, a informalidade passou a ser 
o principal mecanismo de acesso à moradia 
para a população de baixa renda, expandindo 
as construções para as áreas de proteção am-
biental e áreas de risco. 
 Nos últimos anos, essas ocupações vêm 
se intensificando em Florianópolis. A Secretaria 
da Infraestrutura do município1  declara que - 

Vulnerabilidade e Risco na Ilha da Magia

RITA DE CÁSSIA DUTRA

dos 64 assentamentos precários existentes em 
2012 - 16 deles estavam localizados no Maci-
ço do Morro da Cruz, zona central do município, 
com uma população estimada de 22.566 ha-
bitantes, representando cerca de 40% de toda 
a população de interesse social (Figura 1). As 
intensas disputas pela ocupação do solo ur-
bano, a distribuição desigual dos investimentos 
públicos, agravadas pelo desemprego e pela 
situação de baixa renda, vêm incrementando, 
ainda mais, outras fragilidades e precariedades 
dessas ocupações, expandindo as condições 
de vulnerabilidades e risco.

4 4

  1Projeto Maciço do Morro da Cruz. Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de 
Florianópolis. 
Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/infraestrutura/index.php?cms=proje-
to+macico+do+morro+da+cruz&menu=7&submenuid=303>. Acesso em 03 de out. 2020. 

Figura 1 : Comunidade Cidade Alta. Maciço da Costeira do Pirajubaé. Bairro Costeira do Pirajubaé. 
Florianópolis/SC. Foto: Rita Dutra/ Maio de 2019
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 Muitas vezes, essas ocupações são a 
única opção para a população pobre, pois são 
realizadas em terras sem valor de mercado, 
em áreas nas quais o Estado perdeu o contro-
le e fiscalização. Normalmente são terrenos lo-
calizados em áreas de risco, como as encos-
tas, planícies de inundação, dunas (Figura 2) 
e manguezais, circundando o centro urbano e 
periferias próximas do município. Nessas áreas, 
sobrevivem famílias sem proteção e segurança, 
vulneráveis, apartadas e excluídas da cidade 
legal. 
 No entanto, atribuir a essa população o 
processo de ocupação ilegal é injusto, pois inú-
meras irregularidades também são cometidas 

na urbanização regular, muitas 
vezes com a conivência de um 
Plano Diretor premisso. 
 A situação de irregularidade e ilegalidade 
não é necessariamente um atributo de classe 
social nem se restringe aos pobres, porém cer-
tamente os atinge de forma muito mais per-
versa e cruel. Urge uma política de bem-estar 
social, que direcione programas e projetos para 
a construção de habitação popular e a melho-
ria das condições fundiárias de infraestrutura e 
dos assentamentos na Ilha da Magia, garantin-
do o direito à cidade a todos, direito este esta-
belecido pela Constituição Federal. 

Figura 2: Comunidade Vila do Arvoredo. Bairro dos Ingleses, norte da Ilha de Santa Catarina. 
Florianópolis/SC. Foto: Rita Dutra/ nov. 2019 
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Objetivo

 Compartilhar as experiências do Brasil 
quanto à formulação de instrumento de plane-
jamento espacial marinho e à sua articulação 
com as unidades de conservação marinha e os 
usos humanos do espaço marinho.

Metodologia

 Foi utilizada uma variada bibliografia re-
ferente aos temas de planejamento espacial 
marinho, unidades de conservação marinha e 
usos humanos do espaço marinho, tendo como 
objetivo elencar algumas características pre-
dominantes do caso brasileiro, visando apontar 
algumas oportunidades de avanço da gestão 
da Amazônia Azul.

Resultados

 No Brasil, há um uso intenso da zona cos-

SERENO DUPREY DIEDERICHSEN E MARINEZ EYMAEL GARCIA SCHERER

The 6th International Marine Conservation 
Congress

teira, em que o não tratamento de efluentes re-
presenta importante influência sob o ambiente 
marinho. A economia da Amazônia Azul já re-
presenta importante fonte que riquezas no país, 
porém é pouco o conhecimento sobre suas ca-
racterísticas físicas e biológicas.

Conclusão

 A discussão sobre planejamento es-
pacial marinho e a governança da Amazônia 
Azul representa uma importante oportunidade 
para se fazer avançarem as políticas e práti-
cas de gestão. A expansão dos usos huma-
nos nas áreas marinhas deve ser equilibrada 
com uma visão abrangente sobre 
a conservação dos ecossistemas 
marinhos e os benefícios gerados a 
partir das atividades humanas.
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 A pandemia acettou em cheio a rotina dos 
estudantes, a parada das aulas trouxe incertezas. 
Para quem iniciou um curso de pós-graduação 
em 2020, a realidade das aulas presenciais não 
pode ser vivência. A rotina de laboratórios, conta-
tos presenciais com colegas e saídas de campo 
não foram possíveis. Quem nos conta mais sobre 
tudo isso são a doutoranda, Paula Martinez Falcão 
Pereira e a mestranda Alessandra Pfuetzenreuter, 
ambas colaboradoras do LAGECI. 

Lageci - Em qual momento da formação esta-
va quando iniciou a pandemia?
Paula- Eu iniciei meu doutorado em Geografia 
esse ano, ou seja, praticamente não tive o primei-
ro ano, pois quando cheguei a Florianópolis, para 
assinar o formulário da CAPES, dois dias depois 
iniciou a quarentena eterna e eu comecei a ter 
disciplinas apenas no segundo semestre em se-
tembro.
Alessandra- Eu entrei para o mestrado em Oce-
anografia em 2019 e estava iniciando as ativida-
des do segundo ano letivo quanto tudo parou. 

Lageci- Quando iniciou a quarentena, foi pos-
sível dar seguimento a sua pesquisa?
Paula-  Em relação à pesquisa fiquei bastante 
perdida pois tinha meu projeto, que escrevi para 

o processo seletivo, mas estava repensando so-
bre o campo de estudo e em vias de construção 
da ideia, além disso tinha a expectativa de inte-
gração com os colegas e novos professores da 
UFSC para abertura de horizontes a respeito do 
meu tema, o que de certa forma está acontecen-
do online, mas é diferente.
Alessandra- Com relação à pesquisa sim, po-
rém já estava na data limite para apresentação 
da qualificação, já estava com local disponível, 
horário marcado, e inclusive professores da ava-
liação da banca já estavam preparados para a 
qualificação. Aí veio a pandemia, e tudo teve que 
ser reorganizado para ser de forma online.
Lageci-  Qual foi a sua maior dificuldade?
Paula- Minha maior dificuldade foi lidar com as 
frustrações das expectativas criadas que não 
corresponderam a realidade pois tive que retor-
nar a minha cidade natal (Porto Alegre) e as ati-
vidades presenciais não ocorreram.
Alessandra- Acho que foi de comunicação, pois 
ficamos à mercê de um estado de conectivida-
de mais intensa, dependente de uma 
internet estável, de energia elétrica. 
Ainda teve aquele ciclone que aca-
bou deixando muita gente sem luz 
por vários dias. 

Entrevista
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Lageci- Sentiu que houve algum prejuízo? 
Paula- Sim, em relação ao primeiro semestre do 
curso e as disciplinas obrigatórias que não acon-
teceram, e também pela impossibilidade do tra-
balho de campo, visto que pelo meu projeto ini-
cial seria necessário. Achei que faltou um pouco 
de organização por parte da 
universidade de forma geral 
em lidar com o inesperado, 
pois demoraram muito a to-
mar qualquer medida efetiva e 
também para comunicar aos 
alunos.
Alessandra- Psicológico, au-
mento da ansiedade, de tentar acompanhar tudo 
que estava sendo disponível no momento, o tal 
chamado infodemia que está acarretada com a 
frustação de não conseguir acompanhar tudo.

Lageci - Como está sendo lidar com o ensino 
remoto?
Paula- Não vejo problemas com o ensino remoto, 
as disciplinas que as professoras e professores 
se dispuseram a dar fluíram bem e o conteúdo 
foi alcançado, tirando o fato de 
não haver o contato mais pró-
ximo que o presencial possibi-
lita, acredito que é uma ferra-
menta de ensino eficaz.
Alessandra- A maior dificul-
dade foi na demora de enten-
der que a pandemia não era passageira, e que 
precisávamos tomar providencias logo. As aulas 
retornaram com atraso de 6 meses, o que aca-
bou gerando prolongamento dos semestres leti-
vos. Ter aulas online, dificulta um pouco por que 
dependemos muito da conexão, da internet, de 
um equipamento para assistir as aulas, é mais 
cansativo por estar o tempo todo de frente a um 
computador, coisa que nas aulas presenciais, 
não existe, pois tem um tempo de deslocamen-
to entre uma aula e outra, ou entre o laboratório 
e as aulas. Dessa forma, tudo está na mão, na 
frente dos olhos, não há a necessidade de sair do 
local, mas isso atrapalha a saúde, me sinto mui-

to mais cansada, porém muito 
mais produtiva.

Lageci- Está sendo possível 
equilibrar mentalmente os 
estudos/pesquisas com as preocupações da 

pandemia?
Um pouco difícil, muita coisa 
pra lidar ao mesmo tempo, 
sinto que demorei a “engre-
nar” uma rotina de estudos e 
ainda me cobro achando que 
não estou fazendo o suficiente. 
Mas é preciso recordar que fa-

zemos o que está ao nosso alcance, e a sanidade 
mental precisa ser prioridade nesses tempos de 
incerteza (em todos os contextos!).
No começo acho que parecia mais fácil, parecia 
novidade e que tudo ia ser mais produtivo. Mas 
tudo foi acumulando, foi criando uma bola de 
neve de informação, de novidades, e o cansaço 
mental é visível. Porém a preocupação de entre-
ga nas datas previstas, acaba fazendo com que 
o trabalho seja dobrado. 

Lageci - O que ficará marca-
do desse momento?
Paula - A resiliência das pes-
soas que não pararam inde-
pendente das circunstâncias, 
seja aquelas nos serviços ti-

dos como básicos, seja nos núcleos de pesquisa 
como o nosso, e tiveram que se adaptar e rein-
ventar suas vidas.
Alessandra - Acho que a experiência, de ter que 
mudar tudo tão rápido, de entender como as 
mídias sociais são influenciadoras, e que são as 
portas para muitas conexões. E que foi um mo-
mento que deixou muitas desconexões, no sentido 
humano, o desemprego, a dificuldade de quem 
não tem acesso a essas tecnologias. 
E acho que esse momento ainda vai 
ficar por muito tempo presente em 
nossas vidas.

“Psicológico, aumento da an-
siedade, de tentar acompa-
nhar tudo que estava sendo 

disponível no momento...”

“A resiliência das pessoas 
que não pararam indepen-
dente das circunstâncias...”
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 A integrante do LAGECI, Mariana Mattos, participou de 
um workshop da Too Big To Ignore - TBTI, uma rede interna-
cional de pesquisa e conhecimento que atua com a susten-
tabilidade da pesca de pequena escala. Esse evento mar-
cou o início de um estudo que busca fazer um levantamento 
sobre a base legal, que suporta a pesca de pequena escala 
no mundo, levantamento denominado “Unlocking legal and 
policy frameworks for small-scale fisheries”. A professora Ra-
tana Chuenpagdee (University of Newfoundland, St. John’s, 
Canada) e outros membros do TBTI apresentaram os pro-
pósitos desse levantamento e promoveram a interação en-
tre os times de diversos países envolvidos (Brasil, Nepal, Ni-
géria, Colômbia, Argentina, Malásia, Alemanha, entre outros). 
 Mariana integra o time do Brasil devido a sua atuação no Programa Horizonte Oceânico 
Brasileiro (HOB) da rede PainelMar, em que a pauta do setor pesqueiro é discutida no âmbito do 
grupo de Pesca Sustentável do referido Programa. O time brasileiro é composto por pesquisadores 
de diversas regiões do país. O estudo será realizado ao longo dos próximos meses e terá como 
resultado final a publicação de um livro temático em relação aos aspectos legais da pesca de 
pequena escala e como ela se desenvolve nos países participantes. Mais informações sobre o 
estudo podem ser encontrados na página do TBTI, através do protocolo
http://toobigtoignore.net/unlocking/ .

Workshop “Unlocking legal and policy frameworks for 
small-scale fisheries”

2020 Virtual Forum on Earth System Governance

 O evento abordou o tema “Entre a pre-
cariedade e a possibilidade: Implicações da 
ruptura para a Governança do Sistema Ter-
restre”. Seu objetivo foi explorar as questões 
desafiadoras sobre a natureza atual e con-
tínua da interrupção, em vários domínios da 
governança da sustentabilidade, que abran-
gem não apenas os impactos da crise global 
da COVID-19, mas também as crises contínu-
as do clima e da biodiversidade. 
 Também foram abordadas 
questões mais amplas de pola-

rização política, retração econômica e mudança tecnológica. As implicações des-
sa confluência de forças sem precedentes para a sustentabilidade e a justiça são 
amplamente desconhecidas e profundamente intrigantes. A pesquisadora do LAGECI, 
Alessandra Pfuetzenreuter participou ativamente do evento. 
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 Como forma de levar o conheci-
mento desenvolvido nas universidades 
para um maiorpúblico, no dia 08 de se-
tembro, o membro do LAGECI, Francisco 
Veiga Limaparticipou como entrevista-
do do programa Jornal das 12, da Rádio 
Tubá, do sul doEstado de Santa Catari-
na. Na ocasião, a ideia foi trazer à tona 
a discussão sobre como asmudanças 
climáticas estão afetando questões 
ambientais e socioeconômicas da re-
gião.  
 A entrevista discorreu com um 
perfil de conversa, buscando traduzir 
elementos técnicos e científicos para 
um entendimento comum a todos os ouvintes da rádio. Aspectos sobre o uso e ocupação em 
áreas de preservação permanente, a expansão urbana sobremargens de rios, dunas e mangues, 
e os problemas de erosão e inundação foram algunsdos temas abordados. Estes aspectos trou-
xeram a necessidade de comunicar à audiênciado   programa,   sobre   o   papel   dasinstituições   
públicas,   do   cumprimento   das   leis ambientais e da necessidade de planejamento 
em médio e longo prazo para o território, seja do município de Tubarão, como toda a 
região sul do estado, considerando que a mudança no clima e a tendência de expan-
são urbana vem se intensificando, e seus efeitos e prejuízos sobre o meio ambiente e 
nossas vidas devem ficar cada vez mais visíveis. Link para acesso a entrevista: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1214058975616856&ref=watch_permalink

Entrevista para o programa Jornal das 12, Rádio Tubá

 A pesquisadora do LAGECI, Rita de 
Cassia Dutra, participou no dia 10 de setem-
bro da Live do Laboratório de Cartografia 
Tátil e Escolar, do Programa de Pós-Gra-
duação em Geografia da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, coordenado pela 
Professora Rosemy da Silva Nascimento. 
Na ocasião, Rita abordou o tema “Redução 
de Risco Começa na Escola” e destacou o 
trabalho no âmbito das comunidades es-
colares, incentivando o desenvolvimento de 
projetos educativos voltados à percepção e 
prevenção de risco de desastres socioam-
bientais através da disciplina de geografia, 
visando fomentar uma cultura de autoges-
tão e autoproteção.

Livetate - Redução de risco... Começa na escola
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 Vulnerabilidade costeira foi o tema central do 
evento Conversas do Mar, que ocorreu no dia 1.o de se-
tembro. A série de webinars Conversas do Mar é uma 
iniciativa do Fórum do Mar e da WWF Brasil, e está sen-
do realizada toda primeira terça-feira do mês, como 
discussões preparatórias para o ENCOGERCO 2021. A 
equipe LAGECI faz parte do Fórum do Mar e participa 
ativamente dos eventos. Para saber mais e assistir aos 
webinars, que já ocorreram, acesse: 
www.youtube.com.br/forumdomar

Conversas do Mar - Vulnerabilidade Costeira e 
Gestão Adaptativa

Evento Inicial do projeto Mission Atlantic

 Especialistas internacionais da Europa, Brasil, África 
do Sul, Canadá e EUA uniram forças para mapear e ava-
liar os riscos atuais e futuros das mudanças climáticas, 
desastres naturais e atividades humanas para os ecos-
sistemas atlânticos.
 Usando modelos oceânicos de alta resolução, re-
des neurais artificiais, métodos de avaliação de risco e 
abordagens estatísticas avançadas, o MISSION ATLANTIC 
avaliará com precisão as pressões impostas aos ecos-
sistemas marinhos do Atlântico, identificando as partes 
que correm maior risco de desastres naturais e as con-
sequências das atividades humanas. O evento que deu 
início ao projeto ocorreu, de maneira virtual, nos dias 30 
de setembro, 1.o e 2 de outubro. 
 A Profa. Marinez Scherer, coordenadora do LAGECI/
UFSC, é a líder do estudo de caso da Plataforma Conti-
nental do Sul do Brasil, área que abrange a zona econô-
mica exclusiva marinha do Brasil, de Cabo Frio (RJ) ao 
Arroio Chuí (RS). Serão cinco anos de muita pesquisa e 
envolvimento do LAGECI nesse projeto, em parceria com o 
Laboratório de Biogeografia e Macroecologia Marinha da 
UFSC - LBMM.
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Multi-frame Project

 Em vista do crescimento das atividades humanas no espaço marinho-cos-
teiro, denominado de Crescimento Azul, o Projeto Multi-frame visa contribuir para a organização 
e adequação entre as atividades socioeconômicas com os aspectos naturais desse espaço. 
Nesse sentido, o Projeto tem por objetivo estabelecer critérios para o uso múltiplo do espaço 
e recursos marinhos, através da análise de sinergias e adaptabilidade de diferentes ativida-
des humanas. Com duração de aproximadamente três anos, o projeto internacional englo-
ba a participação de universidades e instituições 
europeias, americanas e africanas, e desenvolve, 
até o momento, seis estudos de caso de diferen-
tes contextos geográficos, de forma a propor um 
guia para o desenvolvimento sustentável de usos 
múltiplos do espaço marinho. 
 A proposta envolve a adequação dos es-
tudos de caso a uma metodologia de análise 
comum, análise participativa dos ganhos e res-
trições dos diferentes setores/atores sociais par-
ticipantes além de uma avaliação e síntese dos 
resultados encontrados. O LAGECI escolheu como estudo de caso a Reserva Extrativista (RESEX) 
Marinha do Pirajubaé, localizada no sul da Ilha de Santa Catarina, (Florianópolis). Tem como 
objetivo analisar os potenciais ganhos do turismo de base comunitária para os pescadores 
tradicionais e extrativistas da área, consistindo numa estratégia de valorização dos modos de 
vida tradicional, geração de renda e protagonismo social. Até o momento, foram realizadas 
duas reuniões técnicas com os colaboradores internacionais (setembro e outubro) e outras 
duas reuniões internas do LAGECI.

Parcerias

 A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em parceria com a Universidad de 
la República (UdelaR) do Uruguai, vai coordenar o Centro Regional da Ocean Teacher Global 
Academy (OTGA), organismo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI/UNES-
CO). 
 A criação A criação de um Centro Regional de Treinamento na parte sul da América do 
Sul (OTGA Cone Sul) vai desenvolver atividades alinhadas com os objetivos da Agenda 2030 
e da “Década das Nações Unidas da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável 
(2021-2030)”, e reúne investigadores e técnicos especializados na área do mar e dos oceanos.  
 O OTGA Cone Sul pretende oferecer treinamento para tomadores de decisão e partes 
interessadas da sociedade civil, com foco no fortalecimento do vínculo entre política e ciência. 
 A professora Marinez Scherer, do Laboratório de Gestão Costeira Integrada (LAGECI), é 
coordenadora dessa iniciativa pela UFSC e o professor Daniel Conde é o coorde-
nador pela UdelaR. Importante também ressaltar a parceria com órgãos governa-
mentais do Uruguai e de Santa Catarina. O Centro Regional de Treinamento Cone 
Sul que vai contribuir para a internacionalização das universidades brasileiras, para 
a formação de redes de pesquisa e extensão e para a capacitação em Ciências e 
Tecnologias do Mar, tanto nacional como nos países do Cone Sul da América do Sul.



Agenda
 Próximos eventos 

OBS: as datas dos eventos aqui listados 
foram conferidas em 08/10/2020. Enten-

demos que, devido a COVID-19, alterações 
possam ser realizadas ao longo do ano. 
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Novembro

Conferência da Terra 2020 - A Saúde Ambiental para a Vitalidade do Planeta
04-07 de novembro - Evento online
https://www.aconferenciadaterra.com/

Dezembro

Ecosystem-based management, indigenous and local community empowerment  
[S12] at the NZ Geographical Society conference
25-27 de novembro - Wellington –Nova Zelândia
https://nzgsconference2020.gitlab.io/#portfolioModal3

5th World Conference on Marine Biodiversity
13-16 de dezembro - Auckland
https://www.wcmb2020.org/virtual-platform/

Calendário 2021

La erosión costera desde el espacio: nuevos avances y productos
17 nov. 2020 | 10:00-12:00 y 15:30-17:00 hora de Madrid
https://coastalerosion.argans.co.uk y https://argans.co.uk. Inscripciones abiertas hasta el 15 de noviembre.

15.° Congresso Brasileiro de Sistemas
25-27 novembro
http://15cbs.centrodeia.org/index.php/15cbs/15cbs

Plastic in the artic and the sub-artic region
2-4 Março - Reykjavik, Iceland
https://www.arcticplastics2020.is/index.php/en/

Março
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3rd ESP Europe Conference -  Ecosystem Services Partnership
17-20 de maio - Tartu - Estônia
https://www.espconference.org/europe2020

Plastic in the artic and the sub-artic region
2-4 Março - Reykjavik, Iceland
https://www.arcticplastics2020.is/index.php/en/

6th International EcoSummit
14-18 de junho - Austrália
http://www.ecosummitcongress.com/

Março

Junho

Julho

Nature-based Solutions in a Changing Climate 2021
6-8 de julho - University of Oxford
https://www.naturebasedsolutionsoxford.org/home/

Setembro

Sustainable Coastal Planning in a Changing World
16-18 de setembro - Raseborg - Finlândia 
https://www.novia.fi/coastgis2020/home/

Estuaries and coastal seas in the Anthropocene - Structure, functions, services and 
management 
6-10 de setembro - Hull – Reino Unido
https://www.novia.fi/coastgis2020/home/

Outubro

Our Coastal Futures - Gold Coast, Australia 
17-20 de outubro  - GoaldCoastAustralia
http://coastalfuturesconference.com/

Novembro

II Simpósio Nacional Geografia, Ambiente e Território 
16-19  de novembro - Belém - Pará 
https://iisimgat.webnode.com/

Coastal Dynamics 2021
28 a 02 julho
https://www.coastaldynamics2021.nl/?s=08


