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Objetivos 

Desenvolver uma abordagem crítica dos regimes de regulação do risco, com especial 

incidência nas lógicas de articulação entre as instituições supranacionais, os espaços 

nacionais e os espaços locais. Analisar os conceitos e instrumentos disponíveis para a 

caracterização dos riscos globais e dos riscos emergentes, e a forma como os quadros 

analíticos e metodológicos existentes veiculam formas de governação do risco que 

potenciam ou não práticas de participação e de definição integrada das políticas públicas. 

 

Conteúdos Programáticos 

Como eixos analíticos serão privilegiadas as abordagens de índole sociopolítico, económico e 

jurídico, com relevo para estudos de caso nacionais e internacionais, que fornecem uma 

perspetiva multiescalar dos processos de gestão do risco e da sua inscrição territorial. 

Será objeto de reflexão a relação entre os regimes de regulação do risco, as formas de 

governação do risco privilegiadas e as conceções de cidadania subjacentes. 

Os regimes de regulação do risco e a ocorrência de acontecimentos extremos colocam um 

desafio especial às noções correntes de democracia e cidadania, obrigando a reflexões 

teóricas e epistemológicas inovadoras e produtoras de processos alternativos de 

intervenção na esfera pública. Também será abordada a questão complexa da participação 

pública, das modalidades de mobilização dos cidadãos em torno das questões ligadas ao 

risco e da forma como nas suas vidas quotidianas lidam com os dilemas morais e políticos 

com que são confrontados. 
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