
DATAS IMPORTANTESOBJETIVOS

15/11/2022  - 

30/11/2022 - 

31/12/2022 - 

28/02/2023 -  

15/03/2023 - 

31/03/2023 - 

01/04/2023 -

31/07/2023 - 

CONTATOS

Geral:

Fomentar um diálogo profícuo entre Ciência, Operacionais e a 
Sociedade civil, alargando o conhecimento acerca das 
disputas pelo domínio do solo e do mar, seus recursos minerais 
e biológicos, que tendem a alimentar conflitos e tensões 
geopolíticas em múltiplas escalas geográficas, envolvendo 
diferentes atores e levando nações a reclamar fronteiras, 
gerando conflitos territoriais com processos de despossessão e 
desreterritorialização das populações mais vulneráveis.

Específicos:

- Analisar os riscos associados às mudanças climáticas, 
numa perspetiva tanto temporal, do passado ao 
futuro, como espacial, do global ao local;

- Discutir os Riscos Geopolíticos face a conflitos 
territoriais por questões de segurança e ou por 
competição de recursos, seus impactos locais e globais;

- Explorar o fenómeno da Globalização sem Fronteiras, 
conflitos territoriais, identidades culturais, desigualdade 
sociais e a saúde;

- Intervenção Médica em situações de Emergência e de Catástrofe. 
A importância da Medicina de Catástrofe na prestação de 
cuidados polivalentes em cenários de multivítimas;

- Foco nas Populações vulneráveis face aos riscos de 
despossessão e desreterritorialização. Vulnerabilidade 
social e resiliência: Conceitos e desafios;

- Fortalecer a resiliência sócio-ambiental através dos 
processos de reabilitação, recuperação e reconstrução;

- Debater estratégias de comunicação do risco, bem 
como dinâmicas e práticas educativas e, ainda, outras 
ações de consciencialização pública, com vista à 
promoção de uma cidadania ativa na redução do risco 
de catástrofes.
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RISCOS E CONFLITOS TERRITORIAIS.
Das catástrofes naturais às 

tensões geopolíticas.

PAINEIS
Painéis Temáticos Gerais:
P1 - Alterações climáticas, riscos ambientais e vulnera-
       bilidade social

P 2 - Conflitos, riscos tecnológicos e infraestruturas

P3 - Disputas, recursos naturais e áreas protegidas

P4 - Despossessões em contextos urbanos

P5 - Identidades territoriais e conflitos

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: congressos@riscos.pt  ou  riscos@riscos.pt  . 
Telefone: + 351 239 992 251      Webpage: https://vicir.riscos.pt/

Data limite para a primeira submissão de 
resumos de comunicações (orais e posters);
Data para comunicação da aceitação de 
resumos da primeira chamada;
Data limite para inscrições com bonificação, 
incluindo a regularização de inscrições por 
parte dos autores de comunicações;
Data limite para a segunda submissão de 
resumos de comunicações (orais e posters);
Data para comunicação da aceitação de 
resumos da segunda chamada;
Data limite para inscrições com bonificação, 
incluindo a regularização de inscrições por 
parte dos autores de comunicações;
Data a partir da qual as inscrições sofrem 
agravamento do preço;
Data para a submissão de artigos para a 
revista Territorium/SEC.
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Painéis Temáticos dos Grupos de Trabalho:
G1 - Rede nacional para o estudo dos Incêndios florestais
        e seus efeitos nos Solos (RIS)

G2 - Medicina de Catástrofe (MedCat)

G3 - Grupo de Investigação em Educação para os Riscos (GIER))



Um pouco por todo o mundo e num contexto quase diário, de 
uma forma mais frequente e intensa, somos confrontados com 
situações de conflitos e de catástrofes, sejam estas ambientais, 
confrontos bélicos, surtos epidémicos ou pandemias, 
contaminação ou escassez de recursos, que põem em causa a 
sobrevivência e o quotidiano de populações, destroem 
comunidades ou afetam as suas infraestruturas e causam 
graves traumas sociais e psicológicos.
O rápido crescimento económico, a sociedade globalizada, 
a urbanização de áreas cada vez mais extensas, agravadas 
pelas mudanças climáticas, colocam uma crescente pressão 
sobre os territórios, que juntamente com o aumento 
demográfico ou os fortes movimentos migratórios, “livres” 
em busca de melhores condições de vida ou “forçados” por 
catástrofes ambientais, promovem a depilação dos recursos 
naturais e a destruição de nichos ecológicos, responsáveis 
pelo equilíbrio Homem-Natureza, entre outos por filtrarem o  
ar e desta forma conterem possíveis vírus, e aumentam a 
exposição aos diferentes riscos e, consequentemente, a 
vulnerabilidade das populações.
Há um conjunto diversificado de fatores, que devem ser 
enquadrados no tempo e no espaço, os conflitos de 
interesses existem e são normais. 
Por um lado, os recursos são finitos e, por outro, os sistemas 
de valores e as perceções da realidade por parte dos 
diferentes atores podem não coincidir.
Desta forma, é extensa a cartografia das disputas em torno 
do controlo de um lugar, de um caminho ou de uma posição 
geográfica relevante, ou de patrimónios estratégicos como a 
água, os solos, as florestas, os minérios ou diversas fontes 
energéticas.
Em múltiplos contextos e diferentes escalas geográficas, estes 
conflitos são atravessados por relações assimétricas de poder 
e por dinâmicas de despossessão e desreterritorialização, 
sobretudo por parte de populações mais vulneráveis.
Neste domínio interdisciplinar, cruzam-se campos como a 
ecologia política, a geopolítica local, a cartografia crítica e 
social e a justiça territorial.
Deste modo, entre a competição e a necessária cooperação 
entre os atores, é importante problematizar a origem e 
antecipar estas situações de conflito, assim como discutir e 
analisar a gestão das crises que daqui possam resultar.

APRESENTAÇÃO PROGRAMA GERAL PÚBLICO ALVO

Convidam-se à participação neste evento de todos aqueles com 
interesse na temática dos riscos em contexto de conflitos, para a sua 
prevenção e construção de sociedades resilientes, com vista ao 
exercício de uma cidadania ativa na redução dos riscos e conflitos:

1. Investigadores e Corpo Docente de Instituições de Ensino Superior;

2. Dirigentes e Técnicos de Organismos Centrais, Regionais e 
Municipais do sector público e do setor privado;

2. Agentes de Proteção Civil (Bombeiros, Forças de Segurança, 
Forças Armadas, Prestadores de cuidados de Saúde e de 
Medicina de Catástrofe, …), Técnicos e profissionais dos 
diversos organismos públicos e privados, relacionados com a 
avaliação dos riscos, gestão de catástrofes, ordenamento do 
território, educação e comunicação;

3. Estudantes de doutoramento, mestrado e licenciatura cujo 
trabalho seja resultado de pesquisa académico-científica no 
âmbito dos riscos e das catástrofes;

4. Membros da comunidades civil e de associações e/ou orga-
nizações não-governamentais, interessados ou que atuem 
na temática da redução dos riscos de catástrofe;

5. Docentes do Sistema Nacional de Ensino, do Pré-Escolar, 1º 
Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo, Ensino Secundário e Educação Especial.

Dados para pagamento:
Banco: Caixa Geral de Depósitos |  Nome da Conta: RISCOS  |  IBAN: PT50 003502550023519283079 |  BIC/SWIFT: CGDIPTPL  |  NIF: 506 731 391

O dia 23 de maio será dedicado às boas-vindas e à conferência 
de abertura.
Os dias 24 e 25 de maio serão destinados às atividades 
científicas na Universidade de Coimbra, que compreenderão a 
apresentação de comunicações (orais e em cartaz) e a realização 
de conferências.
O dia 26 de maio será ocupado com trabalho de campo, visitas 
de estudo, que permitirão observar consequências de plenas 
manifestações de riscos.

RESUMOS
As línguas oficiais do congresso são Português, Espanhol, 
Francês e Inglês. Não haverá tradução simultânea.
Para submeter uma comunicação, os autores devem 
enviar um resumo por e-mail, para congressos@riscos.pt 
ou riscos@riscos.pt, fazendo referência ao Painel em que 
se insere e ao modo de apresentação (oral ou poster). As 
normas do resumo e do artigo estão disponíveis em:
https://vcir.riscos.pt/submissao/resumos/.

INSCRIÇÃO

Viagem
de Estudo

Congresso
Jantar
Social

75€

200€

35€

35€

35€

35€

350€ 35€35€

Inscrição
completa

125€

250€

400€

Viagem
de Estudo

Congresso
Jantar
Social

Estudantes de licenciatura e
de mestrado.

Profissionais;
Institucionais;
Novos Associados da RISCOS
(a partir de 01/01/2023).

50€

150€

30€

30€

30€

30€

300€ 30€30€

Inscrição
completa

100€

200€

350€

Viagem
de Estudo

Congresso
Jantar
Social

100€

250€

40€

40€

40€

40€

400€ 40€40€

Inscrição
completa

150€

300€

450€

Até 31/12/2022 De 01/01/2023 a 31/03/2023 A partir de 01/04/2023

Os preços no congresso incluem: cocktail de boas vindas, cafés dos intervalos, livro de resumos, certificados e material de divulgação.

Tipo de inscrição
(euros)

A taxa de inscrição não inclui qualquer seguro para os participantes ou acompanhantes, no que respeita a acidentes, doença ou perda de bens pessoais.

Associados da RISCOS (adesão 
até 31/12/2022);
Estudantes de doutoramento e 
pós-doutoramento;
Professores dos Ensinos Básicos 
e Secundário de Portugal.


