
 

 

1º Dia   Segunda-feira, 22 de Julho 

Recepção aos participantes  

Palestra 1: Desenvolvimento sustentável e o paradigma da globalização 

Doutor Carlos Borrego, Professor Catedrático do Departamento do Ambiente e Ordenamento da Universidade de 
Aveiro, ex. Ministro do Ambiente e Recursos Humanos  

Muito se fala sobre o desenvolvimento sustentável. Todos pensamos saber do que se trata mas, quando temos de 
concretizar, enfrentamos invariavelmente a dificuldade em contemplar a vertente económica.  
“O desenvolvimento sustentável é aquele que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer 
a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”. Mas, afinal, quais são as necessidades 
da geração atual? E o que mede, verdadeiramente, o desenvolvimento das sociedades? Que indicadores de 
crescimento se devem usar? O PIB? Ou o “bem estar nacional” (Felicidade Interna Bruta - FIB)? 
A discussão sobre a sustentabilidade deverá, no futuro, resultar em mais organização e mobilização da sociedade civil. 
A escola tem um papel determinante na formação de cidadãos conscientes, capazes de promover atitudes e práticas 
sustentáveis no seio da própria escola, na família e na comunidade. 
 

Abertura Institucional pelos Senhores Reitor, Vice-Reitor, Presidente da UNAVE e Presidentes das Câmaras de Aveiro e 
Ílhavo. 

Porto de Honra de inauguração do Curso no Museu de Aveiro 

 

Energias Renováveis, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

14h00 

15h00 

17h45 

19h00 

O Desenvolvimento Sustentável faz parte dos objetivos estratégicos da sociedade atual, envolvendo não só os 

decisores políticos, mas também toda a comunidade científica e empresarial, bem como os cidadãos em geral. 

Assenta no equilíbrio entre o desenvolvimento social e económico e a melhor gestão dos recursos naturais, numa 

perspetiva de longo prazo. É um desafio exigente que, apesar de integrar as várias agendas há mais de uma 

década, ainda não foi concretizado. As energias renováveis, se devidamente enquadradas num quadro de 

desenvolvimento sustentável, poderão contribuir significativamente para a prosperidade socioeconómica, 

garantindo um menor impacto no ambiente e no consumo dos recursos naturais.  

O Curso de Verão “Energias Renováveis, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável” visa abordar e aprofundar este 

desafio, através da análise e discussão dos conceitos envolvidos e respetivas estratégias de atuação. Está 

organizado em seis tópicos principais: novas abordagens ao desenvolvimento sustentável, a eficiência energética 

como um fator de competitividade, a mitigação e a adaptação à alteração climática, a floresta como contributo 

para a sustentabilidade e a cidade do futuro. As questões alteração climática, potencial contributo da floresta para 

o desenvolvimento sustentável e cidade do futuro são parte importante, mesmo fundamental, do tema em análise. 

As palestras científicas, proferidas por docentes universitários com longos anos de experiência na área, serão 

complementadas com visitas externas, não só de carácter científico, mas também cultural. Este Curso de Verão 

integra-se na comemoração dos 40 anos da Universidade de Aveiro e dos 35 anos do seu Departamento de 

Ambiente e Ordenamento, que assumiu a coordenação científico-pedagógica do Curso.  

Programa Previsto 
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Palestra 2: Eficiência energética: um fator de competitividade 

Doutor Borges Gouveia, Professor Catedrático do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial da 
Universidade de Aveiro, Diretor do Programa Doutoral em Sistemas Energéticos e Alterações Climáticas, Administrador 
não executivo da GALPENERGIA SGPS, SA e Presidente do Conselho de Administração da ENERGAIA. 

A eficiência energética assume hoje um papel de enorme importância na definição das políticas energéticas, pois 
permite diminuir o consumo de energia, contribuindo para um menor desperdício e uma melhoria do rendimento de 
utilização da energia no utilizador. Trata-se de um jazigo de energia a explorar, que está na mão de cada um dos 
consumidores, e portanto de uma forma expedita de reduzir o seu custo, de evitar a produção desnecessária de 
dióxido de carbono e de contribuir diretamente para a sustentabilidade do globo. Nesta palestra pretende-se explicitar 
o conceito, a envolvente, o enquadramento, como se atua e que resultados se podem obter. 
 

Almoço 

Visita externa: SULDOURO - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos SA - V.N.Gaia 

A SULDOURO tem como finalidade proceder ao tratamento e valorização dos resíduos urbanos (RU) do Sistema 
Multimunicipal do Sul do Douro, abrangendo os concelhos de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira, servindo uma 
população de 460148 habitantes numa área de 384 km2.  
A valorização dos RU é conseguida, tanto através da recolha seletiva das embalagens, sua triagem e posterior envio 
para reciclagem, como pela valorização da fração orgânica dos resíduos através de um TMB (tratamento mecânico e 
biológico), por digestão anaeróbia, resultando deste processo composto e biogás. O restante resíduo é confinado no 
aterro de Sermonde; o biogás gerado no aterro é valorizado sendo utilizado para a produção de eletricidade. A 
SULDOURO tem a maior central de valorização energética (CVE) de biogás de aterro do país, sendo também a única 

instalação na Península Ibérica com um sistema de aproveitamento de calor residual dos gases de escape dos motores 
geradores para produção de eletricidade, contribuindo assim para a redução das emissões de dióxido de carbono 
através da produção de energia elétrica renovável. 
 

Visita às Caves do Vinho do Porto. 

 

 

Palestra 3: Alterações climáticas: mitigar ou adaptar? 

Doutora Ana Isabel Miranda, Professora Catedrática, do Departamento do Ambiente e Ordenamento da Universidade 
de Aveiro. 

As alterações climáticas exigem resposta e ação por parte de toda a sociedade, pois implicam mudanças globais que 
afetam a humanidade. A uma ação eficaz e verdadeiramente interventiva está subjacente o conhecimento científico. 
Nessa lógica, a problemática das alterações climáticas será discutida, revendo-se a questão do ponto de vista físico, o 
conhecimento científico disponível e o que se perspetiva como futuro, nomeadamente as ações de mitigação e de 
adaptação. 
 

Almoço 

Palestra 4: O impacto do Ambiente na Performance Vocal 

Doutora Filipa Lã, Professora Auxiliar Convidada do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, 
com a colaboração de uma aluna de canto. 

 

Visita externa: A Multifuncionalidade e os Múltiplos Recursos da Marinha Santiago da Fonte  

Doutora Filomena Martins, Professora Associada do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de 
Aveiro. 

As marinhas de produção artesanal de SAL são uma marca distintiva na paisagem da Ria de Aveiro. Esta atividade 
tradicional modela a identidade paisagística e cultural da região. A laguna onde esta atividade se desenvolve está 
classificada como ZPE (Zona de Proteção Especial), ao abrigo da Rede Natura 2000, evidenciando a sua importância 
para a avifauna, na qual as marinhas em produção desempenham um papel fundamental. A visita à Marinha Santiago 
da Fonte (MSF), propriedade da Universidade de Aveiro possibilita conhecer o produto, o espaço onde é produzido e o 
saber-fazer que está associada a esta atividade. Pretende ainda dar a conhecer a valorização que tem vindo a ser feita 

dos diferentes recursos, funções e serviços dos espaços de produção salícola, numa abordagem multifuncional, 
integrada e sustentável. 
 

 

Palestra 5: Floresta e o Dióxido de Carbono 

Doutor Luís Arroja e Doutora Ana Cláudia, Professor Associado e Investigadora do Departamento de Ambiente e 
Ordenamento da Universidade de Aveiro. 

O aquecimento global da Terra associado às alterações climáticas é dos mais preocupantes e complexos problemas 
que a sociedade atual tem de enfrentar, sendo as emissões de dióxido de carbono uma das principais causas. O setor 
florestal possui o potencial de contribuir para a estabilização, ou mesmo mitigação, deste fenómeno. Esta capacidade 
resulta da especificidade de determinadas propriedades inerentes à floresta, aos produtos florestais e à gestão, quer 
da própria floresta e seus resíduos como da racionalização energética da indústria dos produtos florestais. Com efeito a 
floresta constitui um reservatório de carbono podendo em condições particulares ser um sumidouro. O setor florestal 

3º Dia   Quarta-feira, 24 de Julho 

4º Dia   Quinta-feira, 25 de Julho 

12h30 

14h00 

17h30 

10h00 

12h30 

14h30 

16h30 

10h00 

2º Dia   Terça-feira, 23 de Julho  

10h00 
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constitui assim um importante instrumento para o controlo do fenómeno do aquecimento global, pelo que é essencial 
que a contribuição deste setor seja considerada no estabelecimento das políticas que visam atingir este objetivo.  
 

Almoço 

Visita externa: A Mata Nacional do Buçaco - um oásis de biodiversidade  

Mestre Rosa Pinho do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. 

A Mata Nacional do Buçaco (MNB) encontra-se no extremo Noroeste da Serra do Buçaco, no concelho da Mealhada, 
distrito de Aveiro. Ocupando uma área de 105 hectares, a MNB, possui uma das melhores coleções dendrológicas da 
Europa, com inúmeros exemplares notáveis e mais de 250 espécies de árvores e arbustos. É uma das Matas Nacionais 
mais ricas, em património natural, arquitetónico e cultural. Esta área pode ser essencialmente dividida em quatro 
unidades de paisagem, os jardins e o Vale dos Fetos, rodeando o Palace Hotel, caminhos e lagos próximos da Fonte 
Fria; o pinhal do Marquês, dominado por Pinus pinaster; o majestoso Arboreto, que mistura de uma forma única 
espécies autóctones com espécies exóticas, dos quatro cantos do Mundo e a Mata climácica (Floresta Relíquia). Esta 
última formação vegetal é aquela que melhor conserva as características típicas da floresta primitiva que existia na 
Serra do Buçaco, antes da ocupação humana. 
Da Cruz Alta até ao Luso, em trilho pedestre, especialistas em flora e fauna realçarão a importância destas 
componentes, fazendo o respetivo enquadramento histórico, desde a ocupação pelos Carmelitas até a passagem aos 
Serviços Florestais, e o que estes períodos representaram nas mudanças ocorridas na mata. 
 

 

Palestra 6: Competitividade e sustentabilidade das modernas cidades  

Doutor Augusto Mateus, Professor Economista do Instituto Superior de Economia e Gestão, ex-Ministro da Economia e 
ex-Secretário de Estado da Indústria.  
Hoje, mais de metade da população mundial vive em cidades. A importância das cidades no processo do 
desenvolvimento sustentável foi um dos pontos de discussão da Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). É preciso pensar, gerir e planear as cidades de acordo com um modelo de 
desenvolvimento sustentável, onde as vertentes da mobilidade, educação, saúde, ambiente, bem-estar da população, 
biodiversidade e poluição estarão presentes. 
 

Almoço 

Visita externa: Aveiro - a cidade escondida - património e leituras históricas 

“A ria, como o Nilo, é quase uma divindade. O homem nestes sítios é quase anfíbio: a água é-lhe essencial à vida e a 
população filha da ria e condenada a desaparecer com ela. Se a ria adoece, a população adoece. A ria é mágica e 
possui uma luz própria que a veste.” Os Pescadores (1923), de Raul Brandão 
 

Encerramento: Entrega dos diplomas do curso no Museu de Arte Nova de Aveiro. 

5º Dia   Sexta-feira, 26 de Julho 

10h00 

12h30 

14h30 

Entidades envolvidas: Este curso é o resultado de parcerias 

entre a UNAVE, os Departamentos de Ambiente e Ordenamento, 

Economia, Gestão e Engenharia Industrial, de Comunicação e Arte e 

de Biologia. 

 

Destinatários: Quadros superiores dos países de Língua 

Portuguesa (CPLP). 

 
Coordenação científico-pedagógica  

Profª Doutora Ana Isabel Miranda 

Departamento de Ambiente e Ordenamento da UA 
Tel. [+ 351] 234 370 349 

E-mail: miranda@ua.pt 

 
Coordenação logística  

Dra. Maria do Rosário Pires  
Tel. [+ 351] 234 370 833 

E-mail: maria.rosario@ua.pt 

 
Dra. Dulce Alegria 

Tel. [+ 351] 234 370 884; 

e-mail: dulce.alegria@ua.pt 

Preço de inscrição: 

350 euros 

 
Inclui: 

Almoços; Visitas externas, entradas e transporte (quando 

necessário): Museu de Aveiro, Museu de Arte Nova, Mata Nacional 

do Buçaco, Caves do Vinho do Porto, SULDOURO; CD com toda a 

documentação; Diplomas. 

 

Diplomas: 

Diploma de frequência assinado pela Profª Ana Isabel Miranda, 

Coordenadora cientifico-pedagógica e pelo Professor Fernando 

Ramos, Presidente da Comissão Executiva da UNAVE. 

 

Inscrições e informações: 

http://gest.unave.ua.pt/fichaInscricao.aspx?ID=682 

http://www.ua.pt/unave 

UNAVE, Associação para a formação profissional e investigação da 

Universidade de Aveiro, Edifício 1, Campus Universitário de 

Santiago, 3810 - 193 Aveiro. Tlf. [+351] 234 370 833 

12h30 

14h30 
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Sobre o alojamento em Aveiro 

Para sua conveniência, a UNAVE seleccionou algumas opções de 

alojamento, garantindo um bom compromisso de localização, 

qualidade e preço. 

 

Hotel Imperial: http://www.hotelimperial.pt/ 

Apartamento duplo - 55,00 Euros 

Apartamento individual - 40,00 euros 

 

Residencial Alboi: http://www.grupoalboi.com/ 

Apartamento duplo - 55,00 Euros 

Apartamento individual - 43,00 euros 

 

Pensão José Estevão: http://www.joseestevao.com/ 

Apartamento duplo - 50,00 Euros 

Apartamento individual - 40,00 euros 

A cidade de Aveiro 

Aveiro é uma cidade situada no centro-norte de Portugal, 

distando cerca de 70km do Porto e 240km de Lisboa. É 

uma cidade de média dimensão, com cerca de 73.000 

habitantes, localizada numa área plana da foz do rio 

Vouga. Oferece muito daquilo que caracteriza as grandes 

cidades, mas sem que isso implique o caos urbanístico ou 

afete a qualidade de vida. Aveiro é hoje uma cidade de 

comércio e serviços e um centro de cultura e lazer 

inserida numa região de grande desenvolvimento 

industrial. A Arte Nova, um estilo arquitetónico e de arte 

decorativa que marcou o final do século XIX e o começo 

do século XX, a Ria de Aveiro e as salinas, os canais da 

Ria que tornam a cidade conhecida como a “Veneza de 

Portugal”, as extensas praias a poucos minutos da cidade 

e os espaços verdes são marcos de uma cidade jovem e 

dinâmica. A cidade dispõe de um bom porto marítimo, um 

aeródromo militar e de boas ligações ferroviárias e 

rodoviárias. Como principais pontos de atração, Aveiro 

oferece ao nível do lazer as suas salinas e ao da 

degustação os célebres ovos-moles. Na sua ria, que 

atravessa a cidade, flutuam os barcos moliceiros. As 

Universidade de Aveiro 

A Universidade de Aveiro (UA) é uma fundação pública que tem 

como missão a intervenção e desenvolvimento da formação 

graduada e pós-graduada, a investigação e a cooperação com a 

sociedade. Criada em 1973, rapidamente se transformou numa 

das mais dinâmicas e inovadoras 

universidades do país. 

Frequentada por cerca de 15.000 

alunos, a UA desde cedo 

assumiu um papel de relevância 

no panorama universitário do 

país, inserindo-se no grupo da 

frente no que diz respeito à 

qualidade das infra-estruturas que oferece, à qualidade da sua 

investigação e à excelência do seu corpo docente. É um parceiro 

privilegiado de empresas e de outras entidades nacionais e 

internacionais, com as quais coopera em diversos projetos e 

programas. 

UNAVE 

A UNAVE, Associação para a Formação Profissional e Investigação 

da Universidade de Aveiro, é a unidade de interface, da 

Universidade de Aveiro com a Sociedade em Geral, na área da 

formação profissional continuada. Concebe, organiza, realiza e gere 

ações de formação, em parceria 

com os Departamentos e Secções 

Autónomas da Universidade de 

Aveiro e com um elevado número 

de organizações públicas e 

privadas, nacionais e estrangeiras, 

tendo como objetivo fundamental a 

promoção da formação profissional 

de excelência.  

UNAVE, Edifício 1, Universidade Aveiro Reitoria da Universidade Aveiro 

atividades económicas terão sido desde há muito a pesca (a 

partir do séc. XVI comercializava-se o bacalhau vindo da 

Terra Nova), a navegação, a construção naval, a indústria e 

o comércio do sal. 


