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2 Respostas Urbanas às Mudanças Climáticas: construção de políticas públicas e capacidades de planejamento 
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   2.1 Breve histórico sobre as mudanças climáticas 
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3 Águas Revoltas: riscos, vulnerabilidade e adaptação à mudança climática global na gestão dos recursos hídricos e 

do saneamento.  

Por uma política climática metropolitana na Baixada Santista  
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II VULNERABILIDADE E RESILIÊNCIA  

 

4 As escalas da vulnerabilidade e as cidades: interações trans e multiescalares entre variabilidade e mudança 
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5 Integrar espaço aos estudos de população: oportunidades e desafios 
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6 A cidade e as mudanças globais: (intensificação?) Riscos e  vulnerabilidades socioambientais na RMC - Região 
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7 Impactos das mudanças climáticas em países africanos e repercussões nos fluxos populacionais 
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