FICHA DA ACTIVIDADE FORMATIVA
PU11020

1. DATOS DA ACTIVIDADE
NOME: Xornadas sobre Demografía e Desenvolvemento. Claves para unha política de inversión das inercias
demográficas en Galicia
GRUPO: Servizo EIP EGAP
ÁREA: Dirección e Xerencia Pública
ASISTENCIA

CUALIFICACIÓN:
ADMINISTRACIÓN:

AU|LO|UN|ES|OU|XU

MOD.IMPARTICIÓN:

PRESENCIAL

PLAN:

F. FINALISTAS

HORAS:

ESTADO:

CONVOCADO

ANO:

TIPOLOXÍA:

DIVULGACIÓN

EDICIÓNS:

25
2011
1

RESPONSABLE: PORTELA SILVA, MARIA LUCIA [lucia.portela.silva@xunta.es]

2. DESCRICIÓNS
DESCRICIÓN CURSO
Achegar información sobre a situación demográfica de Galicia e sobre as posibles actuacións que desde o ámbito das
políticas públicas e da sociedade civil se poidan articular sobre o particular. Trátase de realizar unha análise desde a
perspectiva comparada, reflexionando sobre a situación actual, con especial énfase no ámbito rural galego e
ponderando as posibles liñas de actuación futuras.
DESTINATARIOS
Autoridades e funcionarios da administración pública autonómica e local, e fundacións, asociacións e entidades cuxa
actividade estea vinculada á materia obxecto das xornadas. Tamén se dirixe aos investigadores, os universitarios e os
interesados en xeral.
PROGRAMA
09:30
Recollida da documentación
10:00
Inauguración
10:30 – 11:30
“O panorama demográfico de Galicia en perspectiva política: orixe e causas do problema, enunciado de obxectivos e
confección dunha axenda de prioridades”
12:00 – 12:45
“A demografía galega en perspectiva biomédica: descrición, análise e perspectivas”
13.00 – 14:15
“A demografía galega en perspectiva económica: descrición, análise e perspectivas”
17:00 – 18:15
“Emigración e inmigración en Galicia: análise da mobilidade da poboación e dos seus efectos na sociedade galega”
18:45 – 20:00
“Migracións e crecemento demográfico. Visión comparada: Andalucía e Galicia”
Xoves, 27 de outubro de 2011
10:00 – 10:45
“Os cambios estruturais da poboación nos países europeos. As variables do caso español”
11:00 – 11:45
“Estrutura familiar e equilibrio demográfico: a perspectiva esquecida”
12:00 – 12:45
“Os permisos por nacemento e por adopción e a súa aplicación nas políticas de restauración demográfica en Galicia”
13:00 – 14:00
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“A influencia das condicións laborais da muller na evolución demográfica. O caso de Galicia”
17:00 - 17:45
“Causas e consecuencias da baixa natalidade. Especial referencia ao caso galego”
18:00 – 18:45
“O problema demográfico de Galicia desde a perspectiva de xénero. Claves para unha política de renovación
demográfica”
19:00 -19:45
“As políticas públicas de soporte ás familias e as súas consecuencias na estrutura demográfica”
Venres, 28 de outubro de 2011
10:00 – 11:00
“Cara a un modelo ideal de poboación: bases e referencias para unha política demográfica en Galicia”
11:30 – 12:15
“Declive demográfico en Galicia e territorio: o deseño de políticas públicas nun espazo complexo e heteroxéneo”
16:30 – 17:45
“A resposta ao envellecemento da poboación no marco da Estratexia de Lisboa. Aproximacións ao caso de Galicia”
18:00 – 18:45
“A restauración demográfica de Galicia: unha política entre a necesidade e a utopía”
19:00 – 20:00
Resumo e conclusións
Clausura
CRITERIOS DE SELECCIÓN
No hay

3. DATOS EDICIÓNS
SANTIAGO
LOCALIDADE:

SANTIAGO DE COMPOSTELA

NUM. PRAZAS: 300

INICIO / FIN: 26/10/2011 a 28/10/2011

ESTADO: NORMAL - (DIPLOMAS EM.)

DATA EXAME:

DOCENTES NOMEADOS
NON HAI INFORMACIÓN DISPOÑIBLE
LUGAR DE REALIZACIÓN
Escola Galega de Administración Pública (EGAP). Rúa Madrid 2-4. 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña)
SALON DE ACTOS: O día 26 de outubro de 09:30 a 20:00. Os días 27 e 28 de outubro de 10:00 a 20:00.
AULA 1 (COLMEIRO): Os días 26, 27 e 28 de outubro de 09:30 a 20:00.
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