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Esta dissertação, concluída durante o ano 
de 2006 na Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa (FCSH/UNL), no âmbito de um 
doutoramento em Sociologia do 
Desenvolvimento e da Mudança Social, 
evidencia o modo como certos riscos 
ambientais se encontram intimamente 
associados aos contextos territoriais. 
Destaca-se a análise sobre a exposição 
humana ao risco de erosão costeira e 
galgamento oceânico, e a descrição das 
práticas de risco em meio florestal na 
relação com os incêndios envolvendo, 
quer num caso quer no outro, a perceção 
social do risco e a auscultação 
de stakeholders, dirigentes políticos e 
responsáveis por ações de proteção e 
socorro em caso de emergência. 
  
Os estudos desenvolvidos equacionam as 
interdependências entre os sistemas 
sociais e os naturais em territórios 
particularmente sensíveis. A nível 
metodológico os estudos envolveram 
estratégias descritivas de zonamento de 
suscetibilidades territoriais aos riscos 
considerados, assim como de auscultação 
de atores e a documentação das suas 
práticas de risco ou de apropriação do 
espaço. Sob a Orientação de Nelson 
Lourenço, um dos primeiros sociólogos 
portugueses a integrar as questões 
ambientais no âmago da análise social, a 
tese discute os modelos de 
desenvolvimento e a sustentabilidade dos 
territórios. 
  
Considera-se que os processos 
adaptativos das comunidades humanas 
aos riscos ambientais e às alterações 
climáticas desafiam os fundamentos éticos 
da equidade social. Na sequência da tese 
o autor apresentou um projeto de 
investigação actualmente em curso sob 
financiamento da Fundação para a Ciência 
e Tecnologia, com data de execução até 
meados do corrente ano de 2013 (projeto 
RENCOASTAL, PTDC/CS/103202/2008), 

envolvendo particularmente 
investigadores ligados às áreas da 
Geografia e da Ecologia Humana, por um 
lado, e da Engenharia e Geologia por 
outro, com respectivas coordenações de 
Iva Pires, pela FCSH/UNL, e Francisco 
Sancho pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil. 
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