
Doutoramento em Alterações

Climáticas e Políticas

de Desenvolvimento Sustentável

pretende ajudar a cumprir

os objetivos da Estratégia EU 2020

para o ambiente

< « s desafios e a necessidade de encon-

trar estratégias para o desenvolvimento sustentável

e respostas efetivas para o problema das alterações

climáticas, tanto em termos de mitigação como de

adaptação" levaram à criação do primeiro progra-

ma de doutoramento sobre esse tema em Portugal,

"apoiado por fundações privadas, órgãos públicos e

entidades de ensino nacionais e estrangeiras" Trata-

se de um programa "baseado no aumento da pro-
cura por técnicos qualificados e pesquisadores nas

áreas de alterações climáticas e desenvolvimento

sustentável, com formação nas áreas de engenha-

ria, ciências naturais, economia, direito, sociologia

e políticas públicas", explica Filipe Duarte Santos,

professor catedrático da Universidade de Lisboa,

diretor do programa e coordenador de avaliação

da estratégia de gestão da zona costeira nacional

pelo Ministério do Ambiente.

O especialista revela que "este pretende a forma-

ção de técnicos qualificados e invés! igadores no

campo das alterações climáticas e sua interface

com o desenvolvimento sustentável, e procura

responder à crescente procura de conhecimen-

to e experiência nessas áreas, em Portugal e na

União Furopeia" e tem como objetivos "fornecer

conhecimento e ferramentas nas ciências sociais,

económicas e ambientais, relevantes para a mi-

tigação c adaptação das alterações climáticas, e

para o desenvolvimento sustentável; e propor-
cionar condições para desenvolver investigação

multidisciplinar e interdisciplinar melhorando

a interação entre as diversas disciplinas, como

requisito para contribuir para o desenvolvimento

social, económico e preservação do meio ambien-

te a nível local, nacional, regional e global".

No fundo, pretende-se "formai especialistas em to-

das as áreas onde as alterações climáticas possam

interferir, devido ao aumento esperado da tem-

peratura média global da atmosfera, a escassez de

água e a frequência de extremos meteorológicos

e climáticos, como secas, inundações e ondas de

calor. Este programa de doutoramento está a prepa-

rar profissionais para encontrar soluções para pro-
blemas de desenvolvimento sustentável, tais como,

crescentes desigualdades sociais, pobreza e fome em

algumas regiões do mundo, insustentabilidade dos

sistemas energéticos, insegurança alimentar, perda

de bíodiversidade, escassez de água e de outros re-

cursos naturais", reforça.

Iniciado em 2009, esta formação tem, desde essa

altura, "atraído mais de cem candidatos e possui

um acordo académico formal entre as duas prin-

cipais universidades de Lisboa - Universidade

de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa; duas

principais universidades do Brasil - PUC e USP

-ca Universidade de East Anglia no Reino Unido

ÍL'EA)", revela Filipe Duarte Santos, que esclare-

ce todas as dúvidas a quem acha que se trata de

uma formação apenas para quem vem das áreas

das ciências físicas e engenharias; "Desde o início

que temos doutorandos de áreas como educa-

ção, filosofia, saúde, sociologia, direito, economia,

biologia, agronomia, arquitetura, comunicação,

geografia, ciências naturais, física e engenharia

do Ambiente" Entre as mais-valias deste douto-

ramento está o tacto de "implementar atributos

especiais de ciência da sustentabilidade a todos os

participantes, de modo que cada um pode tornar-

se num «embaixador cia sustentabilidade» logo

a partir do 1 ." ano. Esta característica é vital para
a formulação de políticas públicas conducentes

ao desenvolvimento sustentável. F, uma proposta

única, até hoje, em Portugal. Os decisores, em

todos os níveis na Europa, atualmente, enfrentam

uma série de desafios significativos na elaboração

de estratégias de adaptação adequadas e susten-

táveis. Dentro e fora do sector público, têm de

lidar com os fatores críticos", o que faz dos futu-

ros doutores em Alterações Climáticas e Políticas

de Desenvolvimento Sustentável os candidatos

ideais para ajudar a tomar decisões estratégicas,

conjunturais e estuturais que afetarão o nosso

planeta", remata o responsável.


