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A prática da Ciência 
da População

INTRODUÇÃO À DEMOGRAFIA 
O conhecimento e compreensão da Demogra� a são os objetivos prioritários do 
módulo. As noções teóricas sobre as dinâmicas populacionais reforçarão a impor-
tância de se estudar Demogra� a, desenvolvendo-se a sua relação com conceitos-
-chave fundamentais numa perspetiva aplicada e interdisciplinar. Evidenciar-se-ão 
os desa� os demográ� cos contemporâneos que exigem novas políticas públicas. 

Paulo Machado
Investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil; Docente Uni-
versitário de UCs de Demogra� a e Sociologia; Presidente da Associação 
Portuguesa de Demogra� a

FONTES E DADOS DE INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA
A unidade fornece conteúdos de literacia em estatísticas (metadados); descreve 
as fontes em Demogra� a, com especial referência para as estatísticas o� ciais e 
para os dados administrativos e censitários; apresenta plataformas, nacionais e 
internacionais, essenciais com séries de estatísticas demográ� cas; e fornece com-
petências de análise de indicadores sobre a demogra� a das populações. 

Maria João Valente Rosa
Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa; Vice-Presidente (“Deputy Chair”) do Comité 
Consultivo Europeu de Estatística; ExDiretora da Pordata da FFMS

FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS EM DEMOGRAFIA
Esta UC tem como objetivo principal providenciar ao aluno conhecimento 
sobre dois dos mais utilizados softwares estatísticos em análise Demográ� ca: 
Microsoft Excel e R. Através de sessões de natureza teórico-prática promove-se o 
desenvolvimento da capacidade de recolha, organização, descrição de dados, 
cálculo de indicadores e aplicação de metodologias estatísticas fundamentais em 
demogra� a. 

Filipe Ribeiro
Professor Auxiliar Convidado da Universidade de Évora

ANÁLISE DEMOGRÁFICA
Neste módulo, os participantes terão a oportunidade de conhecer os princípios 
e métodos de análise demográ� ca. Os participantes irão estudar as dinâmicas 
demográ� cas e medidas fundamentais na análise demográ� ca, com base em 
exemplos práticos. Pretende-se que os participantes sejam capazes de aplicar os 
conhecimentos adquiridos a diferentes populações, no � nal do módulo. 

Alda Botelho Azevedo
Investigadora do ICS-ULisboa e Docente Convidada do ISCSP-ULisboa

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
GEOGRÁFICA
Esta UC tem como objetivo principal introduzir os alunos à utilização dos Sistemas 
de Informação Geográ� ca utilizando um programa SIG. São apresentadas as 
características da informação geográ� ca e os modelos de dados num SIG, e 
identi� cadas as componentes de um SIG e as suas funcionalidades. A compo-
nente teórica será acompanhada pelo desenvolvimento de diferentes exercícios 
de aplicação.

Nuno Marques da Costa
Professor Associado e Investigador do Centro de Estudos Geográ� cos 
do IGOT-ULisboa

ESTATÍSTICA APLICADA AOS ESTUDOS DEMOGRÁFICOS 
Este módulo introduz os princípios da modelação demográ� ca, tendo por base as 
ferramentas estatísticas e a análise demográ� ca. Os exemplos práticos baseiam-se 
em inquéritos à população, em que se exploram os conceitos de amostragem e 
inferência estatística. Privilegiam-se a compreensão e aplicação na estimação de 
grandezas populacionais, testes de hipóteses e modelos de regressão linear.

José Dias
Professor Associado com Agregação do ISCSTE-IUL

ANÁLISE ESPACIAL
Embora de teor sobretudo prático, esta UC apoia-se na discussão teórica acerca 
dos métodos a aplicar. Confrontados com problemas reais de base demográ� ca, 
os alunos aprenderão a adotar e adaptar métodos e técnicas para resolver estes 
problemas. Espera-se que os estudantes sejam capazes de avaliar os pontos fortes 
dos métodos, o(s) problema(s) a resolver e os dados disponíveis.

Paulo Morgado
Professor Auxiliar do IGOT-ULisboa

PROJEÇÕES DEMOGRÁFICAS
É apresentada a racionalidade do método das componentes por coortes para as 
estimativas do volume e da estrutura da população. São desenvolvidas aplicações 
práticas, de acordo com cenários decorrentes de hipóteses sobre a evolução da 
mortalidade, da fecundidade e das migrações. São ainda apresentadas proje-
ções derivadas.

Isabel Tiago de Oliveira
Professora Auxiliar do ISCTE-IUL

DESAFIOS DEMOGRÁFICOS DO SÉCULO XXI
Neste módulo serão abordados cinco grandes desa� os demográ� cos do Sec. 
XXI: a baixa fecundidade nos países desenvolvidos, mobilidade interna e despo-
voamento, as migrações internacionais e desigualdades, envelhecimento e suas 
consequências no mercado de trabalho e na sustentabilidade da segurança social. 
Cada tópico será lecionado por um especialista da área. 

Lara Patrício Tavares
Professora Auxiliar do ISCSP-ULisboa; Co-coordenadora da linha de In-
vestigação População & Mobilidade (CAPP-ISCSP); Membro da Direção 
da Associação Portuguesa de Demogra� a

SEMINÁRIO DE PROJETO
O seminário de projeto consiste no módulo � nal da formação. Tem como objetivo 
desenvolver um projeto centrado num tema de interesse do/a formando/a, que 
deverá integrar conteúdos teóricos e práticos lecionados de outras Unidades Cur-
riculares da Pós-Graduação. 

Eduarda Marques da Costa
Professora Associada e Investigadora do Centro de Estudos Geográ� cos 
do IGOT-ULisboa
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