
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO

OBJECTIVO: UM FUTURO SUSTENTÁVEL
IMAGINE QUE COLOCAM O DESTINO DO
PLANETA NAS SUAS MÃOS. CADA DECI-
SÃO PODERÁ AFECTAR DE FORMA IRRE-
VERSÍVEL A SOBREVIVÊNCIA DA TERRA.
QUE BACKGROUND' LHE FALTARIA?
Mário Uno

Segundo

Filipe Duarte
Santos um programa
doutoral "nas áreas das

Alterações Climáticas
e Desenvolvimento Sustentá-
vel sobre os sectores socioeco-
nómicos mais vulneráveis e
sistemas biofísicos, fornecen-
do formação numa ampla
gama de áreas da engenharia,
ciências naturais, economia,
direito e sociologia e políticas
públicas", esclarece o professor
catedrático da Universidade de

Lisboa e director do curso de dou-

toramento nesta área.
O programa, com uma duração

de três anos, inclui um curso de

formação avançada interdiscipli-
nar entre as ciências físicas, na-
turais, sociais e humanas no I o e

2 o semestres e é actualmente o

único em Portugal com estas ca-

racterísticas.
Todo o conhecimento que este

curso produz tem aplicação real.
Tanto quanto as alterações climá-
ticas (ACs) que estuda. Convém

por isso que alguém esteja prepa-
rado para decidir: "Os últimos
cenários para a região do Medi-
terrâneo indicam uma prová-
vel experiência de aumento da
temperatura ao longo do sécu-
lo XXI, diminuição da precipi-
tação anual, extremos climáti-
cos como ondas de calor, secas
e alta precipitação em curtos
períodos de tempo, levando a
inundações e ao aumento das

tempestades costeiras", avisa

Filipe Duarte Santos.

O académico prossegue: "A
maioria dos países tem (ou pre-
cisa de ter) planos de mitiga-
ção e adaptação da estratégia
que requerem a contribuição
de pesquisadores treinados es-

pecificamente sobre estas ques-
tões para implementá-las. Esta
urgência é superior em países
com maior vulnerabilidade,
face aos elevados impactos das
ACs e baixa capacidade de res-
posta, como é o caso de Portu-

gal e vários países de língua
portuguesa".

Mas como se conjugam as vá-
rias áreas do conhecimento para
obter respostas integradas para o

futuro? Por onde começar, quando

parece que temos de enfrentar de

uma penada todos os males do

mundo, muitos deles causados

pela nossa própria espécie?

Os combates do amanhã
É algo a que os futuros profissio-
nais abrangidos pelo curso terão
de dar resposta e contextualizar,
enfrentando problemas como as

crescentes desigualdades sociais,
a pobreza e a fome, a insustenta-
bilidade dos sistemas energéticos,
a insegurança alimentar, a perda
de biodiversidade ou a escassez
de água e de outros recursos na-
turais. Temas intimamente liga-
dos ao desenvolvimento sustentá-

vel e indissociáveis de mudanças
necessárias para tentar travar, se

possível, as alterações climáticas.
Numa época em que as catás-

trofes naturais se sucedem a es-

paços aparentemente mais cur-
tos, eventos como a Conferência
Internacional Rio+2o ou o Relató-
rio do IPCC - Intergovernamen-
tal Panei on Climate Change - ga-
nham visibilidade e impacto. E o

mesmo está a acontecer com o

Programa de Doutoramento da
Universidade de Lisboa e da Uni-
versidade Nova de Lisboa, que
tem conquistado espaço e notorie-

dade, não só dentro de portas, mas
também além-fronteiras, por uma
razão óbvia: necessidade.

"A 'Future Earth', um pro-
grama de sustentabilidade in-
ternacional, está a pedir a to-
dos os governos em todo o
mundo para apoiar a investi-
gação e a ciência da sustenta-
bilidade de forma mais efecti-
va, para que as decisões ao ní-
vel internacional e local sejam
feitas para alcançar a transi-
ção equitativa e socialmente
justa para a sustentabilidade.
As tendências actuais mostram
que a demanda por conheci-
mento e experiência nessas
áreas, em Portugal, Brasil e na
UE estão a crescer" - e acrescen-
ta Duarte Santos - "A nível eu-

ropeu, as estratégias 'Horizon
2020' e de Adaptação ás ACs es-

tão a apoiar a linha deste pro-
grama doutoral iniciado por
esta equipa desde 2009".

O potencial da procura de espe-
cialistas e investigadores nestas
áreas é traduzido pelo apoio da
União Europeia: 60% do orça-
mento do Programa Comunitário
'Horizon 2020', uma das traves-
-mestras da estratégia de desen-
volvimento da Europa, será direc-
cionado para o Desenvolvimento
Sustentável e 35% para temas re-
lacionados com o clima.

Em Portugal, o director do pro-
grama garante que a taxa de su-
cesso é enorme. Grande parte dos

alunos estão integrados em projec-



tos de investigação nacionais e in-

ternacionais e outros desenvolvem
carreiras profissionais ligadas a
entidades públicas, utilizando as

suas aprendizagens no desenvol-
vimento de novas iniciativas.

Empresas e fundações também
estão cientes da sua pertinência
e apoiam este doutoramento com
bolsas de estudo. Não será de es-

tranhar, por isso, que a receptivi-
dade do curso esteja em curva as-

cendente, algo que se nota muito
em especial no contexto dos paí-
ses lusófonos: "Este programa
de doutoramento tem atraído
muito bons candidatos dos paí-
ses de língua portuguesa. O fu-
turo recrutamento visa alcan-
çar o objectivo de 50% dos alu-
nos dos países da CPLP".

Esta aproximação aos países lu-
sófonos terá ainda um outro desí-

gnio: promover a colaboração real
entre países cujas histórias e rea-
lidades se cruzam, ao nível das

instituições de ensino e pesquisa,
bem como interpessoal, garantin-

do assim redes de conhecimento

que trarão benefícios mútuos, de
médio e longo prazo.

Universidades de mãos dadas
Ainda ao nível da internaciona-
lização, o curso de doutoramen-
to em Alterações Climáticas tem
mais um par de trunfos em car-
teira com a ligação a duas repu-
tadas universidades estrangei-
ras. O que também tem ajudado
à notoriedade deste nível de for-
mação. Do lado de lá do Atlânti-
co, a conexão é feita com a Ponti-
fícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, Brasil. Do lado de

cá, com a University of East An-
glia, Reino Unido. Motivos que
reforçam a noção de um progra-
ma global, dirigido a estudantes
de todo o mundo.

A cada segundo o planeta
muda, age e reage em função de

acções do homem que buscam,
muitas das vezes, apenas o lucro
ou o prazer imediato, sem ter em
conta a linha do tempo do por-
vir. Filipe Duarte Santos acredi-

ta, no entanto, que é preciso pen-
sar mais longe, para poder agir:
"Este programa tem a inten-
ção de encontrar pesquisado-
res e especialistas que que-
rem habilidades para contri-
buir activamente para a
concepção e implementação
de novas estratégias, políti-
cas e iniciativas que possam
assegurar um desenvolvimen-
to sustentável, tendo em con-
ta os riscos crescentes resul-
tantes das mudanças climáti-
cas", assevera.

O programa é aberto a candi-
datos de quase todas as áreas do
saber - geofísica, biologia, enge-
nharia do ambiente e civil, ciên-
cias agrárias e agronómicas, ar-
quitectura, economia, sociologia,
marketing ou planeamento e le-

gislação urbana, entre outros. É

líquido dizer que, com as 'armas'
certas do conhecimento, qual-
quer um pode tomar as rédeas e
mudar o mundo, para melhor.


