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. Ponto de partida
Apesar do reconhecimento crescente do ordenamento do território como uma
componente relevante das estratégias de adaptação às alterações climáticas numa
ótica de desenvolvimento sustentável, a problematização dessa relação e a sua
integração em instrumentos estratégicos e operacionais de planeamento, gestão e
governança territorial são ainda muito deficitárias na esmagadora maioria dos países,
mesmo naqueles onde a questão das alterações climáticas alcançou já uma projeção
científica, política, social e mediática significativa. Existe, pois, um défice de
consciencialização, compreensão e intervenção política e técnica que é necessário
superar.
. Finalidade
Esta unidade curricular tem como finalidade contribuir para um debate teórico e
empírico que permita responder a três questões:
. Por que é relevante a relação alterações climáticas – ordenamento do território?
. Como pode o ordenamento do território, entendido na ótica de planeamento, gestão
e governança territorial, contribuir para aumentar a capacidade adaptativa de
diferentes territórios (cidades, áreas rurais, regiões) às alterações climáticas?
. Qual a relação entre capacidade adaptativa de diferentes territórios (cidades, áreas
rurais, regiões), sustentabilidade e agendas de mudança transformadora?
. Perspetiva
Será adotada uma perspetiva sobre a adaptação às alterações climáticas baseada em
seis pilares:
i)
O território como conceito integrador;
ii)
O ordenamento do território como política pública de natureza
simultaneamente reguladora e estratégica;
iii)
A governança territorial como prática de articulação de políticas e de
coordenação entre atores desenvolvida a partir de uma visão partilhada
sobre o futuro de um dado território;
iv)
O desenvolvimento territorial como desígnio integrador, multinível e multiescalar;
v)
A transição e a transformação como abordagens orientadoras e a
sustentabilidade como finalidade;
vi)
A problematização da relação entre alterações climáticas, ordenamento do
território e sustentabilidade no contexto de uma agenda abrangente de
mudança social transformadora.

. Competências
Esta unidade curricular visa aumentar as competências de análise crítica,
problematização, operacionalização, monitorização e avaliação do modo como o
ordenamento do território enquanto política pública pode contribuir para estratégias,
instrumentos e práticas de adaptação às alterações climáticas mais sensíveis à
diversidade territorial existente e mais eficientes do ponto de vista dos mecanismos de
governança territorial com impacto nos processos de adaptação e de desenvolvimento
sustentável.
Programa das Sessões
. Sessão 1: 3 de março (sábado), 9h-11h – Alterações climáticas e ordenamento do território:
enquadramento e problematização, João Ferrão
. Sessão 2: 9 de março (6ª feira), 16h-18h – Estratégias de adaptação às alterações climáticas:
resiliência, transição e transformação, João Ferrão
. Sessão 3: 17 de março (sábado), 11h-13h – Ordenamento do território: conceitos e políticas
em mutação, João Ferrão
. Sessão 4: 24 de março (sábado), 9h-11h – Alterações climáticas e o sistema de gestão
territorial em Portugal, João Ferrão
. Sessão 5: 6 de abril (6ª feira), 16h-18h – A adaptação às alterações climáticas ao longo do
ciclo de políticas públicas, João Morais Mourato
. Sessão 6: 14 de abril (sábado), 9h-11h – Transição e transformação: opções de política, Olívia
Bina
. Sessão 7: 20 de abril (6ª feira) – Visita de Estudo
. Sessão 8: 28 de abril (sábado), 11h-13h – Transição e transformação em contexto urbano,
Olívia Bina
. Sessão 9: 5 de maio (sábado), 11h-13h – Transição e transformação em contexto rural, João
Morais Mourato
. Sessão 10: 12 de maio (sábado), 11h-13h – As alterações climáticas nos instrumentos de
gestão territorial em Portugal, João Morais Mourato
. Sessão 11: 18 de maio (6ª feira), 16h-18h – Alterações climáticas e ordenamento do território
em Odemira, Luísa Ribeiro
. Sessão 12: 26 de maio (sábado), 11h-13h – Alterações climáticas e ordenamento do território
em Lisboa, Paulo Pais
. Sessão 13: 1 de junho (6ª feira), 18h-20h – Alterações climáticas e ordenamento do território
em Almada, Nuno Lopes
. Sessão 14: 9 de junho (sábado), 11h-13h – Apresentação dos trabalhos de grupo, João Ferrão

