
Açores à prova do futuro

Doutoramento
em... FUTURO
O Programa Doutoral em Alterações Cli-
máticas e Políticas de Desenvolvimento
Sustentável foi uma iniciativa que partiu
de um conjunto de docentes das três prin-
cipais universidades de Lisboa - a Nova
(UNTL), aTécnica(UTL) e a Clássica (UL)
- estas últimas entretanto reunidas numa
só : a Universidade de Lisboa. Assim se ini-
ciou em 2009 este Programa Doutoral
(PD) com o objetivo de formar uma nova
geração de especialistas capazes de en-
frentar os desafios de um mundo cada vez
mais marcado pelas alterações climáticas
e pelos desafios do desenvolvimento sus-

tentável, nas suas vertentes social, econó-

mica, ambiental e de governança.
Trata-se de um projeto científico e pe-

dagógico, articulando instituições, do-
centes e disciplinas diferentes numa ab-
soluta exigência de transversalidade.
Também aligação com a Universidade de
East Anglia (Inglaterra) e, mais tarde, com
o Potsdam Institute for Climate Impact
Research (Alemanha)' e 'Universidade de
São Paulo (Brasil), tem reforçado o inter-
câmbio de estudantes e investigadores.

Para além deste exercício de abertura en-
tre ciências, preocupa-nos particularmente
a abertura da própria ciência à socieda-

de. Neste sentido, selecionam-se alunos
com percursos muito diferenciados: uns
com objetivos de investigação e carreira
académica; outros com objetivos profis-
sionais mais pragmáticos, capazes de apli-
car o seu treino no trabalho empresarial
e/ou institucional que desenvolvem. Ou
ainda, alunos com capacidade parapro-
jetar o seu conhecimento e a sua investi-

gação noutras partes do mundo e parti-
cularmente nos países da CPLP. Essa

diversidade tem sido muito enriquece-
dorapara o PD, composto por uma parte
escolar inicial que faculta uma formação
rigorosa e de cariz profissional nas várias
áreas do conhecimento relacionadas com

aproblemáticadas alterações climáticas e
do desenvolvimento sustentável.

Com este PD, tentamos dar um exem-
plo daquilo que consideramos ser um dos
mais importantes contributos das uni-
versidades para a esperança num futuro

que tenha futuro. Ou, noutros termos,
para uma sustentabilidade lúcida da Hu-
manidade neste seu planeta. ?

Pode saber mais sobre

o Programa Doutoral em:
http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt


