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PROGRAMA DE FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA ONLINE PARA SENIORES 

DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 

e-FORUM ICS-ULisboa | 2022 
 

 
Portugal 2031: desafios societais emergentes e qualidade da democracia 

Maio 2022, ICS-ULisboa 
 

Segundas e Quartas, das 15h30 às 17h00 
 

CICLO DE VIDEOCONFERÊNCIAS ORGANIZADO PELO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCAIS EM COLABORAÇÃO COM A 
REITORIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 

 

Designação Fórum ICS-ULisboa, Programa de Formação Universitária para Seniores 

Coordenadores 
Luís de Sousa (ICS-ULisboa), e-mail: luis.sousa@ics.ulisboa.pt 
João Mourato (ICS-ULisboa), e-mail: joao.mourato@ics.ulisboa.pt 

Objectivos 

O e-Fórum ICS-ULisboa “Portugal 2031: desafios societais emergentes e 
qualidade da democracia” tem como objectivo sensibilizar e formar os 
cidadãos sobre os principais desafios que se colocam ao funcionamento da 
democracia. O curso contará com o contributo de académicos de diferentes 
tradições disciplinares. 

Data / Horário / Local 

Data: Maio 2022 
Horário: Segundas e Quartas, das 15h30 às 17h00 
Local: Zoom (videoconferência) 
 

Programa 
 

Sessão 1. “Século XXI e o desafio climático”, 2 Maio 2022 
Orador convidado: João Mourato, ICS-ULisboa 

Sessão 2. “A economia pós-pandemia”, 4 Maio 2022 
Orador convidado: Susana Peralta, Nova SBE 

Sessão 3. “O sistema de saúde português e a resposta à pandemia”, 9 Maio 
2022 
Orador convidado: Jorge Simões, IHMT-UNL  

Sessão 4. “Portugal 2031: quantos seremos, como e onde viveremos?”, 11 
Maio 2022 
Orador convidado: Alda Azevedo, ICS-ULisboa 

Sessão 5. “Os Estados-Providência e a Resposta à Pandemia”, 16 Maio 2022 
Orador convidado: Amílcar Moreira, ISEG-ULisboa 

Sessão 6. “Intensificação da polarização partidária e o seu impacto na 
convivência democrática”, 18 Maio 2022 

Orador convidado: Marina Costa Lobo, ICS-ULisboa 
Sessão 7. “O impacto das TIC na relação política e opinião pública”, 23 Maio 

2022 
Orador convidado: Rita Espanha, ISCTE-IUL 

Sessão 8. “Valores democráticos e o desafio da corrupção”, 25 Maio 2022 
Orador convidado: Luís de Sousa, ICS-ULisboa 

Sessão 9. “O crescendo do populismo e o ataque à “normalidade” 
democrática”, 30 Maio 2022 

Orador convidado: António José Seguro, ISCSP-ULisboa 
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Sumário 
 
Em 2011, o Governo de Portugal solicita apoio financeiro externo ao Fundo Monetário 
Internacional, ao Banco Central Europeu e à Comissão Europeia, vulgo a troika. Espelhando, em 
parte, os impactos de tal solicitação, uma década mais tarde, em 2021, os Censos lançados pelo 
Instituto Nacional de Estatística revelam um Portugal em evolução dinâmica. Questões como: 
quem somos, quantos somos, onde e como vivemos, prefiguram um conjunto de tendências de 
mudança que se irão, provavelmente, acentuar na próxima década. 
 
Há, contudo, dimensões de mudança societal que são mais complexas quer de diagnosticar, quer 
de antever potenciais cenários da sua evolução. 
 
Portugal 2031 é um módulo lectivo que se centra na exploração deste exercício prospectivo. Visa-
se, numa lógica sistémica, debater temas que entendemos como estratégicos na próxima década, 
estruturados em dois eixos principais. 
 
Ao nível da qualidade da democracia, pretende-se abordar: a intensificação da polarização 
partidária e o seu impacto na convivência democrática; ao impacto das novas tecnologias de 
informação e comunicação na relação política e opinião pública; ao crescendo do populismo e o 
ataque à “normalidade” democrática; e à regulação da ética na política. 
 
Ao nível dos desafios societais emergentes, importa reflectir sobre identidades e a re-
interpretação do Portugal pós-colonial; à imigração e democracia multicultural; ao pós-pandemia e 
seus impactos sócio-económicos; à transição justa e inclusiva para a sustentabilidade ambiental: ao 
declínio demográfico e crescendo das desigualdades sociais. 
 
Este exercício de leitura cronológica longitudinal com vista a um debate crítico sobre a próxima 
década é o desafio que este módulo coloca aos seus participantes. 
 


