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As questões populacionais adquirem uma importância acrescida em Portugal e na
Europa com as mudanças demográficas recentes, que nalguns casos acentuam
tendências que vêm de trás. O acentuado envelhecimento e declínio da natalidade,
mais em certos territórios do que em outros, os desafios que se colocam à
longevidade e, por fim, as questões relacionadas com as migrações internacionais,
com impacte à escala local, são exemplos dessas questões sobre as quais se torna
imperativo discutir.
A dimensão global dos problemas marca os contornos problemáticos e os debates
sobre a população, mesmo ao nível local. As questões de saúde, nomeadamente as
que vêm sendo colocadas pela pandemia, têm vindo a suscitar novas e velhas
reflexões sobre a população.
A Associação Portuguesa de Demografia (APD) assenta numa tradição de debate
científico público, e assume uma vocação de partilha de conhecimento, não
exclusivamente demográfico, que ajude a compreender melhor as transformações
sociais que estão em curso. As questões populacionais não são do exclusivo
interesse dos cientistas sociais, ou dos demógrafos em particular. A APD pretende,
assim, mobilizar conjuntamente quem estuda estas questões e nelas se especializa,
quem as enfrenta como desafios na gestão política das comunidades, quem as
acompanha por motivos profissionais e institucionais, e mais alargadamente quem
pretende saber mais sobre elas e formar a sua opinião, exercendo a sua cidadania.

Depois de conhecidos os primeiros resultados, provisórios, do último
Recenseamento Geral da População e da Habitação, e no ano em que se conhecerão
os resultados definitivos, a APD procura com este Encontro lançar a primeira de
várias iniciativas públicas que tragam as questões populacionais para o patamar das
grandes questões nacionais e, nesta mesma ocasião, destacar uma vez mais a figura
do Professor Mário Leston Bandeira, primeiro Presidente da APD, através da entrega
formal e presencial do Prémio Científico com o seu nome à Doutora Rita Brazão
Freitas, vencedora da última edição.
A Direção da APD compromete-se a trabalhar com o apoio dos demais Órgãos
Sociais da Associação, para promover, com os seus associados, e em parceria com
outras entidades, públicas, privadas e do 3º setor, a literacia demográfica em
Portugal, alargando horizontes de reflexão e criando uma salutar consciência social
sobre a importância dos temas e problemas demográficos.
Cientes do bom acolhimento desta iniciativa, expomos o Programa do Encontro.

PROGRAMA
O Encontro realizar-se-á no dia 21 de janeiro, 6ª feira, no Auditório 1, nas instalações
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH |
UNL), à Av. de Berna, em Lisboa. A duração máxima prevista é de 4 horas, entre as
14h e as 18h. Todas as Sessões serão mistas (presencial e por videoconferência, em
plataforma a designar).
Esta iniciativa conta com o apoio do CICS.NOVA, UNL.

1ª SESSÃO – das 14h00 às 14h15
Tema
QUESTÕES DEMOGRÁFICAS
CONTEMPORÂNEAS

Orador

Origem

Maria Filomena Mendes

Universidade de Évora

2ª SESSÃO – das 14h20 às 16h20

Tema

Mesa Redonda

A GESTÃO POLÍTICA NACIONAL E
LOCAL DAS QUESTÕES
DEMOGRÁFICAS

Secretário de Estado
Adjunto e do
Desenvolvimento Regional

Carlos Miguel

Presidente da Câmara
Municipal do Fundão

Paulo Fernandes

Presidente da Câmara
Municipal da Mealhada

António Jorge Franco

Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Loures

Sónia Paixão

A moderação das Sessões estará a cargo do Presidente da APD, Paulo Machado.
3ª SESSÃO – das 16h30 às 18h00
Entrega do Prémio Nacional de Demografia Mário Leston Bandeira

Entrega do Prémio Nacional de Demografia Mário Leston Bandeira à Doutora Rita
Brazão de Freitas, vencedora da 3ª edição (2020), com o trabalho sob o título “Que
caminhos para o futuro da fecundidade em Portugal? O filho único como modelo de
descendência final”.




Breve alocução por um representante da APD
Apresentação da síntese do trabalho premiado (a realizar pela Autora)
Entrega do Prémio por S. Exª o Presidente da Câmara da Mealhada, Engº
António Jorge Franco.

Nota: Esta Sessão está aberta, mediante inscrição, a quem pretender assistir,
solicitando-se a sua inscrição prévia em geral@apdemografia.pt

