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II CONGRESSO PORTUGUÊS DE DEMOGRAFIA – FUNFAÇÃO 

GULBENKIAN, 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2004-09-23 

ABERTURA 

 

Mário Leston Bandeira (Presidente da Associação Portuguesa de 

Demografia) 

 

No início deste II Congresso Português de Demografia, devo exprimir, 

em primeiro lugar e em nome da Associação Portuguesa de Demografia, 

alguns agradecimentos. 

Em primeiro lugar, agradecer à Fundação Calouste Gulbenkian e ao seu 

excelentíssimo Presidente, Dr. Rui Vilar - aqui representado pela 

excelentíssima senhora administradora Dra. Isabel Mota -, a cedência destas 

magníficas instalações, de que teremos o privilégio de usufruir durante três 

dias. De facto, não fora a generosidade da Fundação, muito dificilmente e 

dado os escassos meios financeiros próprios de que dispomos, poderíamos ter 

metido mãos à obra para organizar este congresso,  

Agradecer outros apoios que nos foram atribuídos, em particular, pelo 

Banco de Portugal, pelo Instituto Nacional de Habitação e também pela Caixa 

Geral de Depósitos. Agradecer também o apoio que tem sido prestado pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia à Associação Portuguesa de 

Demografia, apoio esse que permite que a Associação funcione e exista e 

possa, assim, dar continuidade à sua vocação e objectivos, o primeiro dos 

quais é exactamente dar continuidade a estes congressos. 

Permitam-me, ainda, um agradecimento muito especial aos meus colegas 

da Direcção da Associação e, em particular, à Dra. Sónia Cardoso, por todo o 
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trabalho e empenho que colocaram ao serviço desta iniciativa e do seu 

sucesso. 

Agradecer ao senhor Prof. António Barreto a sua disponibilidade para 

participar connosco neste Congresso, proferindo a conferência inaugural. 

Finalmente, agradecer a participação de todos os congressistas e saudar 

em especial os nossos colegas do Brasil e de Angola que, com a sua presença, 

contribuirão, estou certo, para se reforçarem perspectivas de desenvolvimento 

de iniciativas comuns nos espaços da lusofonia, na área da demografia. 

 

Este II congresso português de demografia, que agora se inicia, tem atrás 

de si duas tradições distintas. A primeira, mais antiga e também muito 

controversa aos nossos olhos de hoje é a do Congresso das Ciências da 

População de 1940, integrado no Congresso do Mundo Português do Estado 

Novo. Se bem que dominado pela polémica entre natalistas e neo-

malthusianos, a maioria dos que participaram neste congresso alinhava por 

ideologias fascizantes então no seu apogeu e defendiam, no essencial, uma 

perspectiva eugenista, motivada por preocupações acerca da preservação e 

melhoria da “raça” portuguesa.  

 

A tradição mais recente, e na qual nos inscrevemos directamente, é a do I 

Congresso que realizámos há quatro anos. A larga participação e a qualidade 

das comunicações apresentadas neste congresso veio pôr à luz do dia que os 

estudos demográficos tinham entrado em Portugal num novo ciclo, marcado, 

por um lado, por uma vincada atenção às realidades da população portuguesa 

e aos seus múltiplos problemas e, por outro, por progressos significativos no 

trabalho metodológico e teórico próprios da ciência demográfica. 
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Entre a demagogia fascizante do congresso de 1940, pouco apoiada 

cientificamente e claramente propagandística e o congresso de 2000, a 

Demografia em Portugal teve uma evolução que convém referir. Até à 

revolução de 1974, num contexto totalmente adverso às ciências sociais, 

consideradas subversivas pelo regime salazarista, a Demografia constituiu 

uma espécie de ilha, onde muitas questões de natureza social de grande 

relevância, eram abordadas. O lugar operacional desta ilha era o Centro de 

Estudos Demográficos do Instituto Nacional de Estatística, responsável pela 

publicação de uma revista especializada, que abordava questões demográficas 

de actualidade, como sejam a mortalidade, a natalidade, o crescimento e o 

povoamento. Esta revista atingiu um nível de apreciável qualidade científica 

sobretudo durante os anos 50, em particular, graças aos trabalhos de Almeida 

Garrett e de Montalvão Machado.  

 

Nos anos 70, a seguir ao 25 de Abril, a Demografia entrou, pela 

primeira vez, no meio universitário, graças, principalmente, ao trabalho de J. 

Manuel Nazareth na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa e de Norberta Amorim na Universidade do 

Minho. A criação de cursos de mestrado e a inclusão de disciplinas de 

Demografia em cursos de licenciatura ajudaram a promover o conhecimento 

das questões demográficas e incentivaram a produção científica na área da 

demografia, dando lugar, em muitos casos, à publicação de livros e de artigos 

especializados. O I Congresso de Demografia é, de facto, o resultado deste 

trabalho realizado em meio universitário durante vinte e cinco anos, e também 

dos progressos verificados na Administração Pública, com especial destaque 

para a modernização que tem vindo a ser consolidada no Instituto Nacional de 

Estatísticas e de que é exemplo recente e muito significativo a elevada 
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qualidade do recenseamento de 2001, cujos resultados foram divulgados em 

tempo record.  

 

Durante três dias, este congresso, consagrado aos novos desafios da 

Demografia e da população em Portugal, dará conhecimento de mais de 50 

comunicações, distribuídas por 12 sessões paralelas e quatro sessões plenárias. 

No final, será apresentado pela Profª Teresa Rodrigues Veiga um relato-

síntese de todas as sessões e a Profª. Gilberta Rocha proferirá uma conferência 

de encerramento sobre os desafios da ciência demográfica em Portugal. 

Haverá debate, haverá discussão, quiçá controvérsias. De tudo o que se passar, 

estou certo, resultará um melhor conhecimento do país que somos e uma 

revitalização da ciência demográfica em Portugal. 

 

Os desafios que se colocam, neste momento, a todos quantos em 

Portugal se interessam pela Demografia são muitos. Pessoalmente, considero 

como principal desafio, pleno de consequências para o futuro e naturalmente 

para as novas gerações, que se consolide a Demografia quer como ciência 

plenamente reconhecida no plano universitário e científico, quer como área 

profissional exercida exclusivamente por demógrafos qualificados. 

Para nossa reflexão, relembro aqui as palavras do demógrafo francês 

Alfred Sauvy, quando, a propósito da exclusão da Demografia do mundo 

universitário científico e universitário, defendia que a Demografia não podia 

continuar a ser uma ciência “selvagem”. Com toda a pertinência, pode-se dizer 

que este reparo de Sauvy se aplica ainda à situação da ciência demográfica em 

Portugal. 
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Entre a 2ª metade do séc. XVII, quando nasceu a Demografia e o início 

da 2ª metade do séc. XX, que coincide com o termo da 2ª guerra mundial, nos 

países europeus, a Demografia, desenvolveu-se sempre à margem das 

instituições universitárias por um razão relativamente simples: as questões 

relativas ao conhecimento das populações foram consideradas durante muito 

tempo pelos governos como questões demasiado sensíveis e importantes para 

serem divulgadas e tratadas em meio aberto. Por isso, eram consideradas 

segredo de Estado e, assim sendo, a sua divulgação era proibida. De facto, só 

em finais do séc. XVIII, pela primeira vez, um governo - o governo sueco, 

após deliberação do parlamento - autorizou a publicação de estatísticas 

demográficas.  

Mas mesmo depois de revogado o segredo estatístico e atendendo à 

relevância das questões demográficas enquanto instrumento de governo, os 

demógrafos eram convocados exclusivamente pelo Estado e exerciam o 

essencial da sua actividade em organismos de planeamento e de estatísticas, 

sendo esses organismos em geral também responsáveis pela formação de 

demógrafos, cuja formação inicial era oriunda de outras áreas científicas. 

 

Foi este enquadramento institucional - que se manteve em Portugal até 

aos anos 70 - que condicionou o desenvolvimento dos estudos demográficos, 

sendo, assim, responsável pelo afastamento da demografia das universidades e 

conduzindo a demografia ao estatuto de ciência “selvagem”1. Por entender 

que tal estatuto deveria ser ultrapassado, Sauvy fundou em 1945 o Institut 

                                                 
1  Expressão atribuída a Alfred Sauvy e a Louis Henry, que, deste modo, chamavam em 1945 a atenção para o 
facto de que, ao contrário, por exemplo, da economia e da sociologia, a demografia não tinha um 
“enraízamento académico antigo e consagrado” e que “era tributária da infraestrutura administrativa da 
estatística oficial, cuja finalidade não era, segundo eles, principalmente científica” (Alain Desrosières, 1997, 
“Démographie, science et société: le cas français”, Les contours de la Démographie au seuil du XXe siècle, 
Jean-Claude Chasteland et Louis Roussel (ed.), Paris Éditions de l’INED, PUF diffusion, pp. 57-93, (p. 57)) 



 6

National d’Études Démographiques, centro de investigação científica que 

reuniu demógrafos e investigadores de outras áreas científicas e o Institut de 

Démographie de l’Université de Paris, onde, pela primeira vez em França, a 

demografia passou a ser ensinada numa universidade. 

 

Em Portugal, estamos ainda a meio do percurso que levará a Demografia 

a abandonar este estatuto dito “selvagem”. De facto, se bem que se tenham 

verificado alguns progressos, a Demografia ainda é considerada por muitos 

como uma disciplina meramente administrativa que trata sobretudo de 

fornecer dados estatísticos e, por isso, estamos ainda longe do seu pleno 

reconhecimento enquanto ciência social autónoma e distinta das outras 

ciências. É verdade que existem cursos de mestrado em Demografia e que 

algumas disciplinas de demografia funcionam em cursos de licenciatura. Mas, 

até à presente data não foram dados os passos que considero essenciais ao 

reconhecimento da Demografia como campo científico independente e não 

anexado a outras ciências. Estou-me a referir a três questões muito concretas, 

cuja solução depende principalmente dos Ministérios da Ciência e do Ensino 

Superior e da Educação: 

 

- 1ª questão: a viabilização de cursos de licenciatura em Demografia, sem 

os quais não é possível formar demógrafos com uma formação de base séria e 

qualificada;   

- 2ª questão: a inclusão de disciplinas de Demografia nos curricula do 

ensino secundário; 

- 3ª questão: o reconhecimento pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia da Demografia como campo científico autónomo, em situação de 

igualdade com todas as outras ciências sociais e humanas, com todas as 
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consequências que esse reconhecimento implica, nomeadamente ao nível dos 

concursos abertos pela Fundação.   

 

Em ordem à concretização destas medidas, torna-se necessário reforçar a 

visibilidade científica da Demografia, nomeadamente através dum acréscimo 

da publicação de livros e de artigos especializados e da criação de centros ou 

de unidades de investigação demográfica. Penso que estes caminhos que nos 

falta percorrer são favorecidos por um contexto social, político e mediático em 

que as questões demográficas que se colocam à sociedade portuguesa são cada 

vez mais prementes e, de certo modo, dramáticas. Senão, vejamos. 

 

À luz dos resultados revelados pelo recenseamento de 2001, a sociedade 

portuguesa encontra-se confrontada com graves problemas demográficos, que 

condicionam o presente e, decisivamente, o futuro. Este recenseamento 

mostra, por exemplo, que durante a década de 90 houve um agravamento do 

envelhecimento demográfico, das fortes assimetrias entre litoral e interior e da 

concentração urbana quase exclusivamente no litoral. Mostra também um 

aprofundamento das mudanças das estruturas domésticas e familiares, com o 

aumento da precarização e da informalidade familiares que, penso, resultam 

não apenas de novos comportamentos e mentalidades, mas também dum 

agravamento das condições de existência das famílias e das pessoas. De facto, 

além da persistência dos baixos rendimentos e das dificuldades económicas e 

sociais da maioria da população portuguesa, a continuação do aumento da 

concentração urbana no litoral prejudica uma qualidade de vida capaz de 

compatibilizar as responsabilidades profissionais com as responsabilidades 

familiares e ter um filho, na situação actual, pode ser considerado como um 
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luxo, além de representar um peso dificilmente suportável por muitas pessoas 

que aspiram a constituir uma descendência.  

 

Sendo a baixa fecundidade, que provoca o envelhecimento, resultado de 

um processo de modernização social, o facto de esta modernização ter sido 

tardia poderá explicar a nossa incapacidade para dar resposta coerente e eficaz 

às rápidas mudanças que vão emergindo. Já se perdeu muito tempo e, como 

sabemos, o tempo em demografia não perdoa. À medida que os problemas se 

vão agravando, as soluções vão sendo cada vez mais improváveis. Estamos, 

assim, muito perto de resvalar para um declínio da população portuguesa, com 

todas as consequências negativas que tal declínio acarreta. Estamos também 

perante cenários que não sendo embora catastróficos - e estou-me a referir 

concretamente às mudanças familiares, aos efeitos sociais do envelhecimento 

e aos problemas de integração de comunidades imigrantes indispensáveis à 

revitalização da economia e da sociedade – exigem respostas bem elaboradas 

e mesmo audaciosas. 

 

No plano internacional, não podemos também ignorar a nossa pertença a 

um vasto espaço social e demográfico, agora ampliado com o alargamento da 

UE, onde coexistem diferentes matrizes históricas e culturais, mas onde os 

efeitos das políticas comuns apressam os fenómenos de mobilidade 

demográfica e a intercomunicabilidade dos valores e das tendências. Devemos 

também considerar como desafio prioritário para a nossa atenção o 

conhecimento das realidades demográficas e sociais dos países lusófonos e o 

diálogo permanente com os nossos colegas desses países. 
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Aos desafios que as novas tendências demográficas colocam ao país 

devem corresponder outros tantos desafios à ciência demográfica e a nós, 

demógrafos portugueses. Devemos estar mais presentes na sociedade e nos 

espaços científicos, devemos ser audaciosos e clarividentes nas nossas 

propostas, devemos sobretudo afirmarmo-nos pela qualidade e pelo rigor do 

nosso trabalho. Devemos comunicar mais e melhor entre nós e com os 

profissionais de outras áreas científicas. Devemos, enfim, internacionalizar a 

demografia portuguesa, colocando-a em plano de igualdade com a demografia 

produzida em outros países nossos parceiros. A este propósito, desde já apelo 

a todos para que participem no colóquio da Association Internationale des 

Démographes de Langue Française que se realizará em Portugal em 2006, sob 

a responsabilidade da Associação Portuguesa de Demografia. 

Bom Congresso! 

 

 

Lisboa, 27 de Setembro de 2004. 

 

 

 
 
 


