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Recomendações 

Nas sociedades humanas em geral e na sociedade       

portuguesa em especial, o “risco”, associado à          

ocorrência não desejada de eventos naturais ou           

tecnológicos, não se encontra associado a uma cultura 

de prevenção, gestão e resposta. Esta preparação      

associada à geração de uma democracia do risco,      

assente numa efetiva comunicação e governância de    

risco, poderá ser geradora de uma cultura responsável 

capacitando os cidadãos de ferramentas que lhes        

permitam tomar decisões informadas, lidarem             

responsavelmente com os riscos e controlarem as suas 

vidas. 
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Os objectivos deste trabalho passam por  
desenvolver uma abordagem metodológica de apoio à     

criação de uma comunicação e governância de risco    

baseada na partilha de conhecimento intra e entre diversas 

áreas científicas, cidadãos, especialistas e decisores.  

Resultados  

 

Em desenvolvimento.   

Metodologia 

 

Orientação da investigação de forma a responder a duas questões: 

 

1ª Questão: Como construir numa comunidade uma visão coletiva face ao risco?  

2ª Questão: Como integrar a ciência, as normas legais, e a atuação de autoridades competentes/ 

decisores e cidadãos na construção de uma comunicação e governância de risco? 
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