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Objetivos
Pretende-se identificar e analisar as opções alternativas para a mitigação do risco bem como
a implementação de propostas de intervenção e ação em estudos de caso concretos, seus
resultados e sua flexibilidade para ajustamentos ou redefinições. Nestes exercícios poderão
ser usadas técnicas variadas, tais como a análise da vulnerabilidade sistémica e funcional,
mecanismos de dominó potencial e análise de cenários, entre outras.
Conteúdos Programáticos
A proposta da unidade curricular assenta no conceito que os riscos resultam de interações
entre o ambiente e as atividades humanas, e que o conhecimento sobre as condições que
causam ou potenciam riscos abre possibilidades de intervenção para mitigar e evitar
consequências indesejadas no futuro. Assim, as estratégias de mitigação do risco são
entendidas aqui como propostas de ação que pretendem mobilizar arranjos sociotécnicos
que lidem com os problemas diagnosticados.
Pretende-se promover o pensamento crítico e facilitar competências técnicas e
instrumentos para pensar o planeamento do território e a gestão de risco(s), explicitando os
conceitos teóricos, assumpções e dimensões politicas subjacentes. Para tal, adotar-se-ão
perspetivas das ciências naturais, exatas, de engenharia e sociais.
Assim, a partir de análises semiqualitativas e quantitativas, pretende-se identificar métodos
e técnicas de salvaguarda, transferência e redução de impactos de acordo com o tipo de
risco.
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