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A diversidade das dinâmicas demográficas e das mudanças sociais das várias regiões 

portuguesas acentuaram as desigualdades territoriais e as diferenças geracionais, que já se 

faziam sentir há várias décadas, e alteraram profundamente os contextos normativos em que se 

inscrevem as trajetórias sociais e individuais. A par de um crescente envelhecimento 

populacional, decorrente de alterações profundas na natalidade, mortalidade e mobilidade, os 

percursos biográficos tornaram-se muito mais contingenciais e complexos. 

A conceptualização das populações tem, como primeira referência, uma diferenciação centrada 

na variável idade, a qual enquadra a classificação adotada por grupos funcionais (dos jovens, 

dos adultos/ativos, dos idosos) e sustenta o estudo do envelhecimento demográfico e das idades, 

que pode ser identificado como uma das problemáticas centrais das sociedades contemporâneas. 

Neste contexto, as Coordenadoras desta Área Temática convidam todos os interessados a 

apresentarem comunicações, teóricas e/ou empíricas, que possam dar respostas ou mesmo 

problematizar questões, entre outras também possíveis, como: que futuros previsíveis para a 

evolução da natalidade, da mortalidade, da emigração e da imigração e quais as suas 

implicações sociais? Como se processa a transição para a vida adulta e para a velhice num 

contexto que se pauta cada vez menos por referenciais temporais associados à idade 

cronológica? Tendo em conta objetividade e subjetividade das características do envelhecimento 

biológico e da velhice, como vivem os indivíduos, as gerações e os diferentes grupos sociais a 

reversibilidade das transições (profissionais, de formação, etc.)? Que desigualdades nas formas 

de envelhecer nas várias sociedades e grupos sociais do Território nacional? 

As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações 

sobre o IX Congresso Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em 

http://www.aps.pt/. 
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