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Sobre COST
A COST (Cooperação Científica e Tecnológica Internacional)
é o quadro europeu mais antigo no apoio à cooperação
transnacional entre investigadores, engenheiros e académicos. É um meio único para o desenvolvimento conjunto de
novas reflexões e iniciativas em todos os campos da ciência
e tecnologia, incluindo as ciências sociais e humanas, através
de uma rede pan-europeia de atividades de investigação
financiadas a nível nacional. Baseado num quadro Europeu
para a cooperação intergovernamental em ciência e
tecnologia, as ações COST têm contribuído - desde a sua
criação em 1971 - para minimizar o afastamento existente
entre ciência, decisores políticos e a sociedade na Europa e
fora da Europa.
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Desenvolvimento de uma
melhor compreensão
sobre como a proteção e
a gestão da Paisagem na
Europa pode conciliar-se
com o estabelecimento
de sistemas de produção
de energias renováveis
e contribuir para uma
transformação sócioambiental sustentável dos
sistemas de energia.

Sobre a Action TU1401 RELY
Como resposta às alterações climáticas, às
limitações existentes nas reservas de combustíveis
fósseis e ao aumento da procura e dos preços
da energia, o estabelecimento de sistemas
de produção de energias renováveis tem sido
fortemente promovido na Europa. Contudo, os
objetivos para impulsionar as redes transeuropeias
de energias renováveis revelam-se ambiciosos e
portanto, de difícil aceitação pública, traduzindose num apoio global para a energia verde que
pouco corresponde a um apoio local a projetos
específicos. Em muitos países da Europa, a perceção
das mudanças da paisagem e a sua perda de
qualidade têm-se traduzido em campanhas de
oposição às energias renováveis, sendo olvidado
o desenvolvimento sustentável, especialmente em
regiões desfavorecidas onde existem disponíveis
recursos naturais como o vento, água, biomassa,
energia geotérmica ou energia solar.
A presente ação investiga as inter-relações entre a
produção de energia renovável, a qualidade da
paisagem e o papel da participação pública na
aceitação dos sistemas de energias renováveis.
A COST RELY procura desenvolver uma melhor
compreensão sobre a forma como a gestão e a
proteção da paisagem pode conciliar-se com
o estabelecimento dos sistemas de produção
de energias renováveis e assim contribuir para
uma transformação sócio-ambiental sustentável
dos sistemas de produção de energia. A ação
consolidará e ampliará o conhecimento atual a
partir de uma perspetiva pan-europeia e utilizando
um quadro metodológico modular.
A presente ação pretende fortalecer a base
científica da tomada de decisão e desenvolver
orientações para a participação pública no
planeamento dos sistemas energéticos sustentáveis.
Pretende encontrar o potencial de desenvolvimento
sustentável da paisagem através do uso inovador
do solo resultado das sinergias entre qualidade da
paisagem e energias renováveis.

WG1

Sistemas de produção de energia renovável e
impactos sobre a qualidade da paisagem

WG2

Sensibilidade da paisagem e potencialidades para produção de energia renováve

O Grupo de Trabalho 1 (WG1) avaliará os sistemas
específicos de produção de energia renovável, os seus
impactos no carácter, na estrutura, e dinâmica e na
qualidade da paisagem na Europa numa perspetiva
que é útil para combinar passado, presente e futuro
(por exemplo, utilizando métodos de diferentes
cenários). O WG1 efetuará uma revisão sistemática
da ligação entre os sistemas de produção de
energia renovável e a dinâmicas espaço-temporais
das paisagens da Europa enquanto espaços vivos,
económicos, ecológicos, sociais, culturais, de lazer e
de herança cultural e, como base para a identidade
pessoal e social. O WG1 produzirá documentação à
escala pan-europeia e uma sinopse de metodologias
de avaliação da qualidade e carácter da paisage.

O Grupo de Trabalho 2 (WG2) analisará o risco e o
potencial das funções e qualidade da paisagem
onde foram implementados sistemas de produção
de energias renováveis e desenvolverá uma análise
da vulnerabilidade para sistemas específicos de
produção de energia renovável. Os resultados
pretendidos são: (1) uma tipologia de boas práticas
nos sistemas de produção de energias renováveis
compatíveis com a sustentabilidade da paisagem, (2)
orientação para a avaliação do potencial das áreas
para a implementação de sistemas de produção de
energias renováveis e dos seus efeitos na qualidade
e carácter da paisagem, (3) um catálogo de
critérios significativos e indicadores espaciais para a
avaliação da adequação paisagística dos sistemas
de produção de energia renovável.

WG3

WG4

Aspetos sócio-culturais da sustentabilidade de
produção de energia renovável

O Grupo de Trabalho 3 (WG3) investigará os aspetos
sócio-culturais da produção de energia renovável
sustentável de modo a propor formas de integrar aspetos
específicos da produção de energia renovável nos
toolkits participativos. O WG3 incluirá um inventário de
exemplos de boas práticas para o desenvolvimento de
projetos de implementação de sistemas de produção
de energias renováveis e selecionará as áreas para
casos de estudo participativos. Para gerar os cenários
base para os toolkit, serão utilizados instrumentos
avançados de visualização 3D baseados em SIG,
nos estudos empíricos de comparações transculturais
de reações aos cenários. O WG 3 desenvolverá e
disseminará um toolkit para a participação pública
sna paisagem em todas as etapas de planeamento
dos sistemas de energias renováveis.

Síntese das conclusões e divulgação

O Grupo de Trabalho 4 (WG4) trabalhará na síntese
e divulgação dos resultados e estabelecerá as
estruturas de comunicação e divulgação. O Website
é gerido pelo WG4 que se irá manter até depois de
terminar a Acão COST, e servirá de plataforma de
informação interna e externa. Além disso, o WG4
coordenará a construção de um glossário multilingue
para a colaboração científica, a participação
pública e a troca de conhecimento transfronteiriço
em todos outros WGs. Uma contribução fundamental
derivada do WG4 será, portanto, estabelecer uma
síntese dos resultados significativos obtidos a partir
do resto do grupos de trabalho Por fim, mas não
menos importante, o WG4 prestará assistência aos
outros três WGs como serviço de intercâmbio e
comunicação.

