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Resumo 
 
Na evidência de uma situação climática que ameaça a sobrevivência dos habitantes da Terra, 
perante a continuidade de rotinas económicas e sociais, a intensificação de processos 
destrutivos dos ecossistemas e das paisagens, como agem e reagem os investigadores, os grupos 
cívicos, as comunidades? 
 
A comissão do curso de pós-graduação "Ambiente, Sustentabilidade e Educação" convidou um 
conjunto de personalidades, académicos, activistas, responsáveis políticos e dinamizadores de 
experiências no terreno, para nos ajudarem a pensar e a encontrar formas inovadoras de 
intervenção.  
 
O Ciclo de palestras e conversas, de carácter interdisciplinar, decorreu em 5 eventos entre março 
e junho de 2022, destinados a estudantes, investigadores, profissionais de diferentes sectores e 
a todos os interessados. Transmitidas por videoconferência, tiveram uma duração 
compreendida entre 60 e 90 minutos, que integrou um período de debate com uma audiência 
eclética e sempre expressiva, tendo envolvido um total de 250 participantes.  
 
Os vídeos de todas as palestras e conversas estão disponíveis na página de facebook de 
Ambiente, Sustentabilidade e Educação 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046874119258 

 

A edição 2022 deste Ciclo de palestras e conversas presta um tributo a João Manuel Bernardo, 

que dedicou toda a sua vida académica ao ensino e à investigação em ecologia em múltiplas 

dimensões e cruzamentos .... Foi Fundador, Director e Professor da pós-graduação em 

Ambiente, Sustentabilidade e Educação, o primeiro curso eLearning da Universidade de Évora. 
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Programa final 

 

23 MAR 22 | Novas formas de Direito: natureza, crianças e clima 

Oradora: Alexandra Aragão (Universidade de Coimbra) 

Moderação: Mariana Valente e Pedro Andrade 

 

20 ABR 22| A Cidade, mosaico ecológico 

Oradores: Paula Simões (Universidade de Évora), Tiago Mota Saraiva (ateliermob) e Andrea 

Pavoni (ISCTE, IULisboa) 

Moderação: Maria Ilhéu 

 

4 DE MAI 22 | Resíduos: mil problemas, quantas soluções? 

Oradores: Rodrigo Gonçalves  (Agência Portuguesa de Ambiente), Ana Trigo Morais (Sociedade 

Ponto Verde) e Rosa Monforte (ERP Portugal) 

Moderação: Cristina Galacho 

 

18 DE MAI 22| Os novos mercados do ambiente: a economia verde 

Oradores: Nuno Ornelas Martins (Católica Porto Business School), Viriato Soromenho Marques 

(Universidade de Lisboa) e Jorge Cardoso (Herdade dos Outeiros Altos) 

Moderação: Jorge Rivera 

 

15 JUN 22| O ambiente no pós-pandemia: E agora, que futuro? 

Oradora: Luisa Schimdt (ICS, Universidade de Lisboa) 

Moderação: Sofia Guedes Vaz 

 

Programa original 

 


