VI Congresso Português de Demografia

O VI Congresso Português de Demografia, sob o tema (In)sustentabilidade demográf ica ,
realizar-se-á em parceria com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP/ULisboa) e
o Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP), em Lisboa, nos dias 13 e 14 de outubro de
2022, nas instalações do ISCSP/ULisboa.
As questões populacionais adquirem uma importância acrescida em Portugal, na Europa e no mundo
com as mudanças demográficas recentes, que em alguns casos acentuam tendências que vêm de
trás. Não sendo estas questões do exclusivo interesse dos cientistas sociais ou dos demógrafos em
particular, pretende-se mobilizar docentes, investigadores e quem enfrenta os desafios demográficos
na gestão política das comunidades, à escala local, regional e nacional.
O VI Congresso Português de Demografia deve ser um momento de questionamento útil sobre a
(in)sustentabilidade demográfica, organizado em torno de grandes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Demografia, política e perspetivas internacionais
Fecundidade, famílias e conjugalidades
Mortalidade, Saúde e Epidemiologia
Migrações internacionais
População, habitação e desigualdades
Envelhecimento e longevidade
Demografia, economia e políticas públicas
Mobilidades e territórios
Demografia e ambiente

A manifestação de interesse para apresentação de comunicações ou posters deverá
formalizar-se até dia 3 de julho de 2022 no site da APD (http://apdemografia.pt/), através do
preenchimento do respetivo formulário que inclui o título, a identificação do(s) autor(es), a afiliação
institucional, contactos e resumo (até 2000 caracteres). São aceites Comunicações em Português,
Castelhano, Francês ou Inglês.
A aceitação das propostas de comunicação ou poster será comunicada até 29 de julho, e a entrega
das versões finais não poderá exceder o dia 19 de setembro.

Preço das inscrições até 31 de agosto (após esta data os valores de inscrição serão acrescidos
em €20 em todas as modalidades) (*):
- SÓCIOS APD €60
- SÓCIOS APD ESTUDANTES €40 (**)
- SÒCIOS ADEH e CLAD €70
- NÃO SÓCIOS ESTUDANTES €70 (**) (***)
- NÃO SÓCIOS €100 (***)

(*) Existem condições especiais para entidades do sector público, autarquias e empresas que pretendam inscrever mais do

que uma pessoa. Por favor peça esclarecimentos adicionais através de geral@apdemografia.pt
(**) Estudantes (1º, 2º e 3º ciclos) – documentado.
(***) A inscrição no VI Congresso Português de Demografia garante a inscrição como associada/o na Associação Portuguesa

de Demografia (APD) com a gratuitidade da quota de 2022.

O VI Congresso Português de Demografia será um evento presencial, com algumas sessões
transmitidas on-line, mediante inscrição prévia. Informação adicional será disponibilizada brevemente
no nosso site. Pedimos a todos que reservem estas datas nas vossas agendas.
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