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As instituições mais dinâmicas
em termos de investigação
distinguem-se pela natureza
transdisciplinar dos projetos
que concretizam e pela sua
capacidade de trabalhar
em temas de fronteira. A
FEUC caracteriza-se pela
disponibilidade dos seus
docentes para desenvolver
investigação que cruza
diferentes áreas do saber
a que correspondem
problemas sociais concretos e
emergentes.
Os docentes em destaque
nesta edição, um economista
e um sociólogo, são disso
exemplo. Luís Cruz trabalha
em Economia do ambiente
e José Manuel Mendes faz
investigação em Sociologia do
risco e das vulnerabilidades.
Partindo de áreas científicas
diferentes, a investigação
dos dois docentes tem em
comum as articulações que
estabelece entre a economia
e a sociedade e a forma como
as políticas de ambiente e
de gestão do risco podem
combater as desigualdades
sociais e dos territórios.
Partindo de aplicações
metodológicas à realidade
portuguesa, Luís Cruz,
investigador do CeBER, tem
feito investigação assente
em modelos de Input-Output
com enfoque multi-regional
no âmbito de vários projetos.
Os resultados de análise
estimam o valor injuntivo de
recursos naturais e de serviços
ecossistémicos em diversas
regiões portuguesas que
podem servir de suporte a
decisões de política pública.
Partindo do objetivo de
estudar as desigualdades
associadas ao risco, José
Manuel Mendes, investigador
do CES, trabalha os processos
de vulnerabilização das
sociedades e dos territórios
num plano interdisciplinar.
Autor de uma vasta
bibliografia sobre o tema,
a sua investigação propõe
formas não convencionais de
regulação dos riscos naturais
e antrópicos no sentido de
acrescer a resiliência dos
indivíduos e das comunidades.
Em ambos os casos, além
das publicações de âmbito
internacional, da participação
em projetos e da cooperação
com entidades externas,
o trabalho de ambos os
docentes tem potenciado
sinergias com a oferta de
cursos pós-graduados da
FEUC.
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O risco deve ser trabalhado sociologicamente
para permitir a construção de comunidades
resistentes e igualitárias. O estudo das desigualdades é realizado
através da análise da
vulnerabilidade social
a nível nacional, e de
forma aprofundada nos
concelhos de Cascais,
Câmara de Lobos e
Lagos.
Está a decorrer um
projeto em parceria
entre a Prefeitura de Teresópolis e a FIOCRUZ,
Rio de Janeiro, e que
consiste na aplicação
da cartografia e do Índice de Vulnerabilidade
social do Observatório
do Risco do Centro de
Estudos Sociais e da
Faculdade de Economia
da Universidade de
Coimbra.

1 1 1 O estudo
sociológico sobre o
risco situa sempre
os processos analisados nos contextos
sociais, atendendo
às atividades das
pessoas, dos grupos
sociais e das comu-nidades. Obriga a
estudar e a atender
às desigualdades
associadas ao risco,
e à forma como as
sociedades contemporâneas estruturam
a diferença social a
partir da definição de
populações em risco
e de populações vulneráveis ou vulnera
vulnerabilizadas. A atual pandemia de covid-19 acentuou
a importância do estudo
dos regimes de regulação
do risco e do conhecimento adquirido na redução
dos riscos de desastre e da
recuperação pós-desastre.
Assistindo nós ao fim
dos seguros privados em
relação aos riscos mais
relevantes, e numa época
de mudanças profundas
associadas à crise climática, o Estado é em última
instância o garante final do
valor dos bens e das vidas

das pessoas. O Estado as
assume, assim, um papel central num tempo em que os
riscos são, na sua maioria,
de cariz global. Esta centralidade do Estado obriga a
uma reflexão crítica sobre
os direitos de cidadania, e
sobre a forma como riscos
podem colocar em causa a
consecução dos princípios
de uma cidadania plena.
Revela-se de extrema
importância atender aos
processos pelos quais a
definição social do risco
estrutura as sociedades
em que vivemos, como

reproduz ou acentua
exis
as desigualdades existentes ou produz novas
condi
desigualdades, condiciona o modo como
as comunidades e os
orga
grupos sociais se organizam e resistem aos
diferentes perigos e
enforma os tipos de
Estado e respetivas
políticas públicas de
segurança.
O estudo das desigualdades perante os
riscos faz-se a partir
da análise científica
da vulnerabilidade
proces
social e dos procesvulnerabili
sos de vulnerabilização. A vulnerabilidade
social representa o nível
de resiliência e de resistência dos indivíduos e
das comunidades quando expostos a processos
ou acontecimentos perigosos. A capacidade de
avaliar a vulnerabilidade
social é progressivamente
entendida como um fator
chave para um efetivo processo de redução do risco.
Independentemente das
perspetivas diferentes adotadas pelos vários autores,
parece haver consenso
quanto ao facto de a vul-

nerabilidade social não ser
uma simples consequência
da exposição aos perigos,
mas sim o resultado de
condições de desigualdade social que precedem
a ocorrência desses processos, e que podem estar
relacionados com fatores
como a pobreza, a idade, o
sexo ou a classe social.
Uma lógica de participação cívica na construção de
um espaço público dialógico em torno das questões
do risco deve considerar as
condições de vida dos seres
humanos como membros
de um coletivo social e o
seu direito de integração e
de realização de uma cidadania plena.
Num país fortemente
marcado por processos de
regulação do risco convencionais, claramente elitistas e assentes numa lógica
administrativo-burocrática, o desafio é a coconstrução com os cidadãos e as
cidadãs de um modelo de
regulação do risco emergente que seja inclusivo e
participativo.
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O trabalho desenvolvido no âmbito do projeto INTERFACESEGURA
propõe uma metodologia para estimar os
impactos socioeconómicos, no curto prazo,
de um cenário de redução da procura final,
dirigida à economia
portuguesa, de pasta,
papel e derivados.
Analisam-se igualmente as potenciais
implicações de cenários de evolução para
modelos de gestão
florestal distintos dos
atuais, por exemplo
baseados no reordenamento com floresta
autóctone portuguesa,
mais adaptada ao
clima e mais resistente
ao fogo.

111 A análise e estimação de impactos interregionais (de cenários
- reais ou hipotéticos) e
das interações economiaambiente, com correspondente discussão de possíveis trade-offs entre os três
pilares da sustentabilidade
(economia, ambiente e sociedade), têm particular
relevo na minha investigação. Investigação esta
tipicamente associada a
desenvolvimentos metodológicos concretizados
com aplicações à realidade portuguesa, e de forma
relativamente eclética:
1) dirigida à escala local,
regional, nacional e/ou
global; 2) com enfoque
em recursos tão distintos
como a energia, a água,
ou a floresta, ou na avaliação económica de bens e
serviços ambientais; e 3)
utilizando diversas abordagens metodológicas.
O conceito de cadeia de
valor, inicialmente atinente à identificação das atividades essenciais para a
oferta de um produto (que
se estendem das relações
com os fornecedores até
ao consumidor), tem inspirado estudos que alargam o horizonte da análise
de modo a incluir setores

produtivos, regiões e até
países. É, assim, possível
mapear que um produto final incorpora valores com
múltiplas origens e importância relativa diferenciada. Estes estudos permitem
concluir que além da parte
normalmente visível da cadeia de valor, i.e., o local
ou o setor de produção do
produto final, os valores
gerados podem ter origens
muito distintas. Os modelos Input-Output (IO), em
particular os multi regionais, por incorporarem estas relações entre setores
e espaços geográficos, são
um suporte apropriado
para apoiar este tipo de
análises.

A produção e uso de modelos IO, com extensões
ambientais, para as regiões portuguesas (PReMMIA), tem sido elemento
distintivo na investigação
desenvolvida com colegas
do CeBER/FEUC e Univ. da
Flórida. Por exemplo, no
âmbito do projeto INTERFACESEGURA – Segurança
e resiliência ao fogo das
zonas de interface urbanaflorestal, utiliza-se um modelo IO compreendendo
três regiões portuguesas
(Centro Litoral, Centro Interior e Resto do País), para
identificar e caraterizar a
Cadeia de Valor dos Produtos Florestais, bem como
identificar quais os pro-

dutos florestais mais relevantes na produção dos
diferentes produtos finais
dessa cadeia. Os resultados
evidenciam a importância
do eucalipto na produção
de pasta, papel e derivados.
No entanto, estas produções têm vindo a suscitar
apreensão, atendendo às
suas consequências ambientais, sendo importante
avaliar potenciais consequências de redução destas produções, bem como
de alocações de recursos
alternativas.
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