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Pedido de Comunicações  

                                                                                                                                                                                                                                                          
A Crise Demográfica: Um País em Extinção? 

 

No início do séc. XXI as questões demográficas têm vindo a emergir como grandes desafios 
societais no e para o futuro da Europa e também do Mundo e, por essa razão, a marcar as agendas 
mediáticas e governativas em diversos países. 

No caso português, a recente crise económico-financeira e social veio agudizar e tornar 
evidente uma outra crise, a demográfica, silenciosa mas inexorável, caracterizada pelo acentuar da 
queda no número de nascimentos, pelo súbito crescimento da emigração, marcada pela aceleração do 
processo de envelhecimento da população, pela contração da população em idade ativa e, 
consequentemente, pelo inevitável declínio demográfico. 
Na longa duração, esta evolução demográfica conduziria em qualquer país ou região, fatalmente, à 
extinção da sua população. 

Apesar da diminuição registada nos níveis da imigração em Portugal, os recentes fluxos de 
emigrantes e de refugiados para a Europa, tal como a pressão migratória em diferentes geografias vêm 
(re)centrar as atenções e preocupações no(s) fenómeno(s) migratório(s). 

As consequências ao nível da sociedade adquirem características de irreversibilidade. Para a 
Associação Portuguesa de Demografia (APD), é tempo de refletir, de compreender, de antecipar, de 
agir.  

Com a realização do seu V Congresso, a APD pretende constituir um fórum de reflexão e debate 
privilegiado relativamente a todas as questões demográficas que marcam a atualidade, reunindo 
investigadores de todas as áreas científicas que possam contribuir para a disseminação do 
conhecimento demográfico, mas também congregando resultados e experiências de todos os que, nas 
suas funções quotidianas, se debruçam sobre os problemas demográficos contemporâneos, visando 
assim o intercâmbio não apenas científico mas também técnico com vista ao conhecimento 
aprofundado da realidade demográfica portuguesa, de modo a melhor (re)pensar e intervir em termos 
de futuro (de modo prospetivo). 

A Demografia cruza diferentes áreas do saber, simultaneamente fundamentais e 
complementares ao desenvolvimento do conhecimento demográfico e ao estudo de impacto de 
evoluções diferenciadas (ou cenários demográficos): economia, sociologia, geografia, história, relações 
internacionais, ciências do ambiente, biologia, medicina (ciências médicas), ciência atuarial, turismo, 
entre outras. 

A APD apela à participação ativa de todos neste Congresso que qualificamos de inadiável para a 
sociedade portuguesa, em particular dos seus associados, exortando todos a enviarem os seus 
contributos, resultados da sua investigação, da teorização sobre as questões de demografia e sobre o 
futuro da ciência demográfica em Portugal. 



Será dado especial acolhimento à apresentação de trabalhos de jovens doutorandos, numa 
perspetiva de fomento da investigação e dos estudos orientados para a solução dos problemas 
demográficos nos diversos níveis de ação. 
 
 
Comissão Científica:  

Alice Maria Delerue A. Matos (ICS-UM) 
Alina Esteves (IGOT-UL) 
Ana Alexandre Fernandes (ISCSP-UL) 
Ana Nunes de Almeida (ICS-UL) 
Ana Romão (Acad. Militar) 
Carlos Farinha Rodrigues (ISEG-UL) 
Gilberta Rocha (UAçores) 
Isabel Tiago de Oliveira (ISCTE-IUL) 
João Peixoto (ISEG-UL) 
Jorge Bravo (NOVA IMS-UNL) 
José Carlos Marques (CICS.NOVA.IPLeiria) 
José Dias (ISCTE-IUL) 
José Rebelo (ESCE-IPS) 
Lucinda Fonseca (IGOT-UL) 
Maria Cristina Sousa Gomes (UAveiro) 
Maria da Graça Magalhães (INE) 
Maria Filomena Mendes (UÉvora) 
Maria João Guardado Moreira (ESE-IPCB) 
Maria João Valente Rosa (FCSH-UNL) 
Maria Luís Rocha Pinto (UAveiro) 
Marie Françoise Royer Cruz (Piaget-Viseu) 
Norberta Amorim (UMinho) 
Paulo Matos (FCT-UNL) 
Paulo Nossa (ICS-UM) 
Teresa Rodrigues (FCSH-UNL) 
Vanessa Cunha (ICS-UL) 
Vítor Sérgio Ferreira (ICS-UL) 
 
 

ÁREAS TEMÁTICAS - Coordenadores  

ÁREAS TEMÁTICAS 
Coordenadores 

Nº DENOMINAÇÃO 

1 

 Migrações e Migrações Forçadas: Portugal e a Europa 
Imigrantes e população estrangeira; novas formas de emigração; 
mobilidade e estruturas demográficas; migrações e saúde; 
migrações e mercado de trabalho; migrações e proteção social; 
migrações e sistema de ensino. 

João Peixoto 
José Carlos Marques 

Lucinda Fonseca 

2 
 Fecundidade 
Fecundidade; sexualidade; género. 

Isabel Tiago de Oliveira 
Maria da Graça Magalhães 

3 
 Mortalidade e Saúde  
População e sistemas de saúde; práticas profissionais de saúde; 
saúde e morbilidade; mortalidade e novas causas de morte. 

Paulo Nossa 
Teresa Rodrigues 

 

4 
 Envelhecimento 
Envelhecimento e políticas públicas; novas atitudes face à velhice. 

Alice Delerue Matos 
Ana Alexandre Fernandes 
Maria João Valente Rosa 

5 

 Demografia Regional 
População e desenvolvimento regional; migrações e 
desenvolvimento regional; causas e consequências da 
desertificação; ordenamento do território; população e ambiente. 

Alina Esteves 
Ana Romão 

Maria João Guardado Moreira 
 

6 
 A Ciência Demográfica 
Informação demográfica; pensamento e teorias demográficas; 
questões de método. 

Marie Françoise Royer Cruz 
Maria Luís Rocha Pinto 

7 
 Família e Conjugalidades 
Práticas e modelos familiares; tempo e funções domésticas; o 
casal e os filhos. 

Ana Nunes de Almeida 
Vanessa Cunha 

 



8 

 Juventude, Ensino e Mercado de Trabalho 
Jovens e escolaridade obrigatória; carreiras escolares e 
(in)sucesso escolar; perspetivas do sistema de ensino; nível de 
instrução e literacia. 

José Rebelo 
Vítor Sérgio Ferreira 

 

9 

 Subpopulações e Vulnerabilidade Social 
Pobreza e exclusão; políticas demográficas e políticas sociais. 

Carlos Farinha Rodrigues 
Gilberta Rocha 

Maria Cristina Sousa Gomes 
 

10 
 População e Economia 
Modelos demográficos; sustentabilidade; políticas económicas e 
população. 

Jorge Bravo 
José Dias 

 

11 
 Tempo e População  
História e população; prospetiva demográfica. 

Norberta Amorim 
Paulo Matos 

 

 
 

CONDIÇÕES PARA apresentação de comunicações  
 
As propostas de comunicação devem ser submetidas on-line no site do V Congresso Português de 
Demografia: http://www.cpd2016.uevora.pt. 

 

Calendário - Alargamento de Prazo para submissão dos resumos. 
Até 30 de abril de 2016 – envio de título, resumo de comunicação e palavras-chave (texto até 2000 
caracteres sem espaços)                         
Até 15 de maio de 2016 – aceitação das propostas de comunicação.  
Até 30 de junho de 2016 – envio das comunicações definitivas - texto até 30.000 caracteres (com 
indicação de três a cinco palavras-chave), formato WORD, com resumo em inglês. Tempo da 
comunicação oral: até 15 min. 

 

Preços de Inscrição 
 

Até 15 de junho de 2016 
Sócios APD €60  
Estudantes Sócios APD €40 (**)   

Estudantes não Sócios APD €80 (**)   

Não Sócios APD €140 

Após 15 de junho de 2016 (*) 

Sócios APD €80  
Estudantes Sócios APD €60 (**)   
Estudantes não Sócios APD €120 (**)    
Não Sócios APD €180

Sócios ADEH e CLAD €70                                                          Sócios ADEH e CLAD €90 
 
(*) Os participantes com comunicação deverão obrigatoriamente regularizar a sua situação até 31 de julho de 2016 e os 
participantes sem comunicação até 1 de setembro de 2016. 
(**) Estudantes (1º,2º e 3º ciclos) – documentado.

 
Formas de Pagamento 
Transferência Bancária NIB: 003503680000285243088 / IBAN:PT50003503680000285243088 
SWIFT/BIC: CGDIPTPL 
(O comprovativo da transferência terá de ser carregado on-line, no site do V Congresso Português de Demografia, em "Pagamento 
- Comprovar pagamento". Só após o carregamento do comprovativo a inscrição será validada e emitido o recibo correspondente.) 

 
Cheque passado à ordem da Associação Portuguesa de Demografia 
 
Contactos: 
APD – Associação Portuguesa de Demografia 
Edifício ISCTE 
Av. das Forças Armadas, cacifo 179, Sala 2N19 (direita), 1649-026 LISBOA, Portugal 
Telefones: 217903280/ 925557550 (Filomena Rodrigues) 
E-mail: geral@apdemografia.pt 
Site: www.apdemografia.pt 

http://www.cpd2016.uevora.pt/
mailto:geral@apdemografia.pt
http://www.apdemografia.pt/

