
  

 
The PhD Program in Climate Change and Sustainable 

Development Policies is a joint initiative between the 

University of Lisbon and the Nova University of Lisbon, 

having started in the academic year 2009-2010. The 

Program is part of an interdisciplinary network focusing 

on the environmental and social sciences and works in 

partnership with the University of East Anglia, UK a leading 

international institution in these fields. It draws on 

internationally recognized teachers and researchers in 

the areas of climate change and sustainable 

development. 

The PhD Program lasts for four years and includes an 

advanced interdisciplinary training course in physical, 

natural, social and human sciences in the 1st and 2nd 

semesters. The target audience is diverse, encompassing 

students interested in pursuing an academic career, 

professionals in the fields of environment, planning and 

energy, among others, as well as students who project 

their knowledge and research in other parts of the world, 

particularly in PALOP countries. 

 

 
O Programa de Doutoramento em Alterações 

Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável é 

uma iniciativa conjunta entre a Universidade de Lisboa 

e a Universidade Nova de Lisboa, tendo-se iniciado no 

ano académico 2009-2010. O programa enquadra-se 

no cruzamento interdisciplinar entre ciências sociais e 

ambientais e funciona em parceria com a Universidade 

de East Anglia, no Reino Unido, uma instituição 

internacional líder nestes domínios. Conta com a 

experiência de professores e investigadores 

reconhecidos nas áreas das alterações climáticas e do 

desenvolvimento sustentável. 

O Programa de Doutoramento tem a duração de 

quatro anos e inclui um curso de formação 

interdisciplinar avançado, em ciências físicas, naturais, 

sociais e humanas no 1º e no 2º semestre. O público-alvo 

é diversificado, abrangendo estudantes interessados em 

seguir carreira académica; profissionais das áreas do 

ambiente, planeamento e energia, entre outros; e ainda 

alunos que projetem o seu conhecimento e a sua 

investigação noutras partes do mundo, particularmente 

nos PALOP. 

 

Observação:As aulas podem ser em português ou em 

inglês e grande parte dos documentos sugeridos para 

leitura são escritos em inglês, pelo que os candidatos 

devem ter proficiência na língua inglesa. 

 

  
Prazos de candidatura: 

12 de maio a 23 de junho de 2021 

 

Emolumento e Propinas: 

 

O emolumento a pagar no ato da candidatura é de 50€ 

(cinquenta euros), não havendo lugar à sua devolução, caso 

o candidato seja excluído ou não seja selecionado. 

O valor da propina para o ano letivo 2021/2022 está fixado em 

2.750€ (dois mil, setecentos e cinquenta euros). 

 

Número de vagas: 30 

 

Entrevistas: 

12 de julho de 2021 (a confirmar) 

 

Publicação dos resultados: 

24 de julho de 2021 

 

Local:  

 
Av. Aníbal Bettencourt, 9 – Entrecampos - Lisboa 

 

Informações: 

 

Gabinete de Estudos Pós-Graduados: 

posgraduacao@ics.ulisboa.pt 

 

 

 
Tel.: +351 217804764 

 

 

 

http://alteracoesclimaticas.ics.ulisboa.pt/en/ 
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Requisitos de Admissão: 

a) Os titulares de grau de mestre ou equivalente legal 

nas áreas de Ciências Sociais e Humanas, Ciências 

Físicas e Naturais e Engenharias. 

 

b) A título excecional, os titulares de grau de licenciado 

ou equivalente legal, detentores de um currículo 

académico, científico ou profissional especialmente 

relevante que seja reconhecido como atestando 

capacidade para a realização deste ciclo de 

estudos pela Comissão Científica. 

 

Processo de Candidatura: 

 

Acesso ao sistema FENIX através do link:  

https://fenix.ics.ulisboa.pt/accountCreation 
O requerimento da candidatura deve ser instruído com 

os seguintes elementos (no separador Documentos, em 

formato digital e em PDF, deverão ser submetidos nos 

espaços destinados): 

a) Documentos comprovativos das habilitações 

académicas, que em caso de diplomas 

estrangeiros, devem estar devidamente 

autenticados por autoridades públicas certificadas 

para que obtenha valor legal nos outros estados 

(Apostila de Haia). 

b) Curriculum vitae atualizado, incluindo trabalhos 

publicados (devidamente referidos) e cartas de 

referência 

c) Carta de motivação dirigida à Comissão Científica 

do Programa (PDACPDS) 

d) Cópia do Documento de Identificação (CC para 

nacionais e Passaporte para Estrangeiros) 

e) Comprovativo de pagamento de emolumento no 

valor de 50€ (não reembolsável, caso não seja 

aprovado) 

 

Critérios de Seleção e Seriação:  

 

Os candidatos ao ciclo de estudos conducente ao grau 

de Doutor em Alterações Climáticas e Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável são selecionados através 

da apreciação dos elementos descritos no processo de 

candidatura. 

A Comissão Científica do Programa poderá proceder a 

entrevistas a alguns candidatos. Os candidatos são 

seriados pela Comissão Científica, tendo em 

consideração a sua experiência académica e 

profissional. 

 

 

Comissão Cientifica e Docentes: 

 

Filipe Duarte Santos (FC ULisboa) 

Gil Penha-Lopes (FC ULisboa) 

João Guerra (ICS ULisboa) 

João Mourato (ICS ULisboa) 

José Lima Santos (ISA ULisboa) 

José Saldanha Matos (IST ULisboa) 

Júlia Seixas (FCT NOVA) 

Luísa Schmidt (ICS ULisboa) 

Maria José Roxo (FCSH NOVA) 

Rodrigo Proença de Oliveira (IST ULisboa) 

Rui Ferreira Santos (FCT NOVA) 

Rui Pita Perdigão (Univ. Técnica de Viena- Ce3C) 

Viriato Soromenho-Marques (FL ULisboa) 

Tim O’Riordan (UEA) 
 

 

Centros de Investigação associados: 

 
  

 

  

 
 

 

Horário das aulas: 
 

Sextas-feiras, das 14h às 20h 

e 

Sábado, das 9h às 13h 

 

 

Componente Letiva: 

 

O programa de doutoramento inicia-se com o primeiro 

ano letivo (2 semestres) que adota um plano de estudos 

diversificado e interdisciplinar envolvendo as Ciências 

Sociais e Humanas, as Ciências Físicas e Naturais e as 

Ciências da Engenharia. 

 

Início das atividades académicas: 

 

17 de setembro de 2021 

 

 
1º Ano – 1º Semestre: 

 

 Seminário de Ciência da Sustentabilidade e 

Alterações Climáticas  

 Sociologia do Ambiente e Comunicação  

 Economia, Regulação e Mercados  

 Sistemas Terrestres e Oceânicos  

 Ciências das Alterações Climáticas  

 Disciplina de Opção das áreas das Ciências 

Sociais ou das Ciências do Ambiente  
 

1º Ano – 2º Semestre: 

 

 Seminário sobre Energia e Alterações Climáticas  

 Teorias e Práticas do Desenvolvimento Sustentável  

 Ética, Políticas Públicas e Diplomacia Ambiental  

 Alterações Climáticas e Ordenamento do Território  

 Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas  

 Disciplina de Opção das áreas das Ciências 

Sociais ou das Ciências do Ambiente 
 

 

O Programa de Doutoramento tem a duração de no 

mínimo 3 anos (180 ETCS) e inclui um curso avançado 

interdisciplinar em Ciências Físicas, Naturais, Sociais e 

Humanas no 1º ano. 

A frequência com aproveitamento do 1º ano do curso 

avançado (60 ETCS) confere a atribuição de um 

Diploma de Curso em Alterações Climáticas e Políticas 

de Desenvolvimento Sustentável. 


