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Objetivos 

O objetivo é familiarizar os estudantes com a evolução dos conceitos de risco, catástrofe e 

vulnerabilidade, tendo em conta as transformações sociais e tecnológicas das sociedades 

contemporâneas. Pretende-se também caracterizar os riscos naturais e tecnológicos, em 

geral, e fornecer informação detalhada sobre riscos de grande relevância aos níveis 

internacional, nacional e local (por ex.: secas, desertificação, erosão costeira, acidentes 

industriais graves, etc). 

Serão também analisados os métodos e as ferramentas de avaliação e gestão do risco, 

atendendo a mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa, bem como a perceção, a 

comunicação e a negociação do risco. 

Serão ainda estudadas detalhadamente as metodologias de avaliação e gestão do risco para 

as áreas fortemente urbanizadas e as zonas costeiras. 

 

Conteúdos Programáticos 

- Conceitos: Risco, Catástrofe, Vulnerabilidade; 

- Gestão do Risco: Avaliação Qualitativa e Quantitativa; 

- Perceção e Comunicação do Risco; 

- Riscos Naturais: métodos de avaliação e gestão do risco (cheias, erosão costeira, fogos, 

secas e desertificação, doenças e epidemias); 

- Riscos Tecnológicos: métodos de avaliação e gestão do risco (acidentes industriais graves, 

acidentes associados ao transporte de substâncias perigosas, rotura de barragensd); 

- Casos de estudo: Riscos em áreas fortemente urbanizadas e em zonas costeiras. 
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