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ENQUADRAMENTO: 

Numa altura em que conflitos, catástrofes e ameaças da mais diversa ordem estão, invariavelmente, 
presentes no quotidiano de cada um de nós, interligando-se num intricado difícil de destrinçar, as 
vulnerabilidades e as perceções sobre os seus efeitos multiplicam-se transversalmente nas sociedades 
contemporâneas, ainda que de forma claramente desequilibrada. Este desequilíbrio faz-se sentir, aliás, quer 
entre entre países e regiões geográficas (i.e., Norte/ Sul), quer dentro das próprias sociedades 
contemporâneas, onde se agravam com as iniquidades sociais. 

Implica isto que, numa ótica holística de sustentabilidade, a preocupação com a equidade intrageracional e 
não apenas intergeracional esteja presente, por direito próprio, nos esforços de transição para uma 
sociedade pós carbono que tenha em conta a escassez de recursos. Afinal, como defende Michael Redclift, 
contextos de pobreza ou de escassez relativa instigam a uma valorização do presente em desfavor do futuro, 
num processo que muito compreensivelmente é “mais fácil de acontecer em sociedades materialmente 
pobres onde, para muita gente, a sobrevivência pode estar em jogo” (Redclift, 2005: 215). 

É nesta perspetiva que sublinha a necessidade de maior integração das várias dimensões do 
desenvolvimento sustentável que foi pensado o programa da Escola de Verão, com um enfoque em 
problemáticas como a equidade no uso de recursos e a justiça climática, energética, alimentar, etc. ou, mais 
genericamente, nas diferentes capacidades de acesso e desiguais vulnerabilidades que os riscos nas 
sociedades contemporâneas atuais e, especialmente, os advindos da degradação ecológica representam. 
Assim, a Escola de Verão procurará: 

• Explorar alguns instrumentos de reflexão e análise sobre as dimensões da justiça ambiental, do risco e 
das vulnerabilidades sociais daí decorrentes; 

• Capacitar os participantes nas questões do risco, da justiça ambiental e da equidade social no 
quotidiano e na sua relação com a transição para a sustentabilidade; 

• Refletir sobre casos práticos a nível nacional, através de uma análise de direitos e responsabilidades, 
consequências e desafios, sem esquecer o envolvimento e a ação de decisores políticos, cidadãos, 
stakeholders e comunidades envolvidas em geral; 

• Alargar perspetivas e potenciar efeitos multiplicadores junto dos participantes. 

PÚBLICO-ALVO: 
Professores; membros da administração pública; membros de organizações não-governamentais; membros 
de associações empresariais e setoriais; Investigadores; Estudantes; Interessados em geral.  

RISCO, JUSTIÇA E EQUIDADE NA 

TRANSIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

10 a 14 de julho 2017 



PROGRAMA: 

10 JULHO 09.30 – 10.00 | Receção/Abertura – (Coordenadores) 

 10.00 – 11.45 | CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
 | Ética climática no século XXI – Filipe Duarte Santos (FC-ULisboa) 
  | Justiça Ambiental Global - recursos, riscos e resiliências – Luísa Schmidt (ICS-ULisboa) 

11.20 – 11.45 | Coffee Break  

 11.45 – 12.30 | Discussão 
 14.00 – 16.15 | Sessão participativa. Facilitação de Susana Valente (CESOP-UCP) 

 | Riscos, justiça, sustentabilidade 

16.15 – 16.30 | Coffee Break  

16.30 – 17.30 | Quadros de análise: justiça (A. Silveira), sustentabilidade (J. Guerra) e risco (S. Fonseca) 

11 JULHO MÓDULO 1 – Clima e Recursos – André Silveira (Coordenador e Moderador) 

 09.30 – 09.45 | Abertura: André Silveira (ICS-ULisboa) 
 09.45 – 10.25 | Políticas públicas e empregos para o Clima – João Camargo (Climáximo) 

 10.25 – 10.40 | Coffee Break 

 10.40 – 11.20 | Justiça ambiental e hidrocarbonetos no Algarve – Luís Fazendeiro (PALP) 

 11.20 – 12.00 | Debate 

 12.00 – 14.00 | Almoço 

 14.00 – 14.15 | Abertura: André Silveira (ICS-ULisboa) 
 14.15 – 14.55 | Justiça e novas dinâmicas na posse e uso da terra em Moçambique – Carla Gomes (ICS-ULisboa/UEA) 
 14.55 – 15.35 | Água e a procura de ambientes justos: uma visão de sistema – André Silveira (ICS-ULisboa) 
 15.35 – 16.30 | Debate 

12 JULHO MODULO 2 – Conflitos e iniquidades – João Guerra (Coordenador e Moderador) 

 09.30 – 09.45 | Abertura: João Guerra (ICS-ULisboa) 
 09.45 – 10.25 | Ambiente em movimento: conflitos ambientais em Portugal– Lúcia O. Fernandes (SOCIUS/CSG-ULisboa) 
 10.25 – 10.40 | Coffee Break 
 10.40 – 11.20 | A inação da Administração Pública na transição para a sustentabilidade – Carlos Ardisson (ACIPN) 
 11.20 – 12.00 | Debate 

 12.00 – 14.00 | Almoço 

 14.00 – 14.15 | Abertura: João Guerra (ICS-ULisboa) 
 14.15 – 14.55 | Legionella – perplexidades numa comunidade afetada - João Guerra (ICS-ULisboa) 
 14.55 – 15.35 | Degradação ambiental e justiça – Alfredo Pereira (Delegação de Vila Franca de Xira da OA) 
 15.35 – 16.30 | Debate 



13 JULHO MÓDULO 3 – Comércio e Mercado – Susana Fonseca (Coordenadora e Moderadora) 

 09.30 – 10.00 | Abertura e enquadramento: Susana Fonseca (ICS-ULisboa/ ZERO) 
 10.00 – 10.40 | Globalização e bananas...– José Luís Monteiro (OIKOS) 
 10.40 – 11.00 | Coffee Break 
 11.00 – 12.00 | Debate  

 12.00 – 14.00 | Almoço 

 14.00 – 14.15 | Abertura: Susana Fonseca (ICS-ULisboa) 
 14.15 – 14.55 | Sustentabilidade no Século XXI: impacte nas finanças e na economia – Sofia Santos (BCSD Portugal) 
 14.55 – 15.35 | A bioeconomia e a liberdade no uso das sementes - Lanka Horstink – GAIA 
 15.35 – 16.30 | Debate 

14 JULHO 09.30 – 11.00 | Oficina participativa (Sessão II) e avaliação da EV (Agilização: Coordenadores) 

 11.00 – 12.00 | CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 
  Atores e arranjos no caso de Mariana – Luiz C. Brito Lourenço (Investigador visitante ICS-ULisboa/UnB) 
  Avaliações ambientais estratégicas –  Eugénio Sequeira (Investigador Coordenador INIAV) 

 12.00 – 12.30 | Debate 

 12.30 – 12.45 | Encerramento (Coordenadores) 

Nota: O programa pode vir a sofrer alterações. 

 

Propina com Acreditação (5 ECTS) e/ou Certificado de Presença. 

 

CONTACTOS: LINK PARA INSCRIÇÃO 

Inscrição e informação 
Gabinete de Estudos Pós-Graduados – posgraduacao@ics.ul.pt 

Outras informações 
André Silveira – andre.silveira@ics.ulisboa.pt 
João Guerra – joao.guerra@ics.ulisboa.pt 
Susana Fonseca – susana.fonseca@ics.ulisboa.pt 
 

até 30 maio           após 30 maio 

Comunidade ICS 
e redes parceiras: 

50% desconto 

O desconto aplica-se sobre a 

propina total. 

https://fenix.ics.ulisboa.pt/accountCreation#!accountCreation/_qcheck=df6f59085c4fa9047301b9c41fe08b798732f974
mailto:posgraduacao@ics.ul.pt
mailto:andre.silveira@ics.ulisboa.pt
mailto:joao.guerra@ics.ulisboa.pt
mailto:susana.fonseca@ics.ulisboa.pt

