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Breve Nota Biográfica

“Erosão Costeira numa
perspectiva geológica”

Então, o que mudou? Apenas e somente o facto de as populações terem vindo a aproximarse e fixar-se na zona costeira, especialmente a

Helena Maria Granja é Licenciada em GeologiaRamo Científico pela Universidade do Porto

A erosão costeira é um processo natural como tan-

partir da segunda metade do século XX, esque-

(1977).

tos outros. Corresponde a um défice no balanço

cendo as lições do passado. Tal facto criou uma

Em 1984 frequentou o Docteur de 3ème cycle

sedimentar da zona costeira, podendo ter várias

situação de insustentabilidade a qual, apesar

em Oceanologia, Université de Bordeaux I,

causas. Manifesta-se, geralmente, por perda de

dos mecanismos legais existentes, não tem sido

France, tendo concluído em 1991 o Doutora-

areia das praias, migração destas para o interior e

evitada.

mento em Sedimentologia e Geomorfologia na

recuo das arribas.

Universidade do Minho.
Foi Sedimentóloga na Secretaria de Estado do
Ambiente (1977-1984); Assistente da Universidade do Minho (1984-1991); Professora auxiliar
da Universidade do Minho (1991-2000); Professora associada da Universidade do Minho (2000

Tal como sucede actualmente, também ocorreu no
passado sempre que as circunstâncias que a desencadeiam estiveram presentes. Por isso, o que hoje é
motivo de preocupação de governantes e população
em geral é um fenómeno natural e recorrente.

Os acontecimentos do passado ficaram impressos nos sedimentos e rochas e, tal como palavras em páginas de livros, é possível fazer a sua
leitura e articular os diferentes episódios da
história da zona costeira de um local ou região.
Através de exemplos da zona costeira do

-2004); Directora do Departamento de Ciências

noroeste de Portugal, vai organizar-se uma bre-

da Terra da Universidade do Minho (2000-

ve incursão ao passado (geológico) dos últimos

2001; 2008-2009); Professora associada com

milhares de anos. Poderá constatar-se que o

agregação da Universidade do Minho (2004-

fenómeno que se observa hoje ao longo da

2007).

zona costeira já se verificou noutros períodos

Desde 2007 que exerce funções de Professora
Catedrática da Universidade do Minho, tendo
como principais domínios de investigação a
Sedimentologia e Geomorfologia da zona costeira e a Estratigrafia de ambientes costeiros
plistocénicos-holocénicos.

da história recente, mesmo quando os impactes antrópicos ainda não eram tão evidentes.

