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 I – INTRODUÇÃO 
Uma pequena digressão pelo passado… 

No advento da agricultura, por volta de 8000AC, a população 
humana era de cerca de 8 milhões de pessoas, mas em meados 
do Sec. XVIII a população mundial atingiu 800 milhões. A partir 
desta decada a população cresceu enormemente, ou seja: 

    1° mil milhões – atingido em cerca de 1milhão de anos 

    2° mil milhões  – atingido em cerca de 120 anos 

    3° mil milhões – atingido em cerca de 32 anos 

    4° mil milhões – atingido em cerca de 14 anos 

    5° mil milhões – atingido em cerca de 13 anos 

    6° mil milhões – atingido em cerca de 12 anos 

    7° mil milhões  - atingido em cerca de 12 anos 
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    Em 17.3+17.3+17.3 = 51.9  anos, população cresce 8 vezes 

                                    Em 51.9 + 17.3 = 70.2 anos, cresce 16 vezes… 

Taxa de crescimento 

anual 

No. anos necessários para 

duplicação da população 

0.1 693.0 

0.5 138.6 

1 69.3 

1.5 46.2 

2 34.7 

2.5 27.7 

3 23.1 

4 17.3 
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Taxa Geral de 
Fecundidade  2005 
(UN) 

Taxa Geral de 
Fecundidade  2010-
2015 (UNFPA) 

Taxa anual de 
crescimento 2010-
2015 

Mundo 2.0 1.1 

Asia e Pacifico 2.0 1.0 

Africa sub-
sahariana 

5.0 2.4 

Niger 7.9 6.9 3.5 

Mali 6.9 6.1 3.0 

Burkina Faso 6.8 5.8 3.0 

Liberia 6.8 5.0 2.6 

Angola 6.8 5.1 2.7 

Rep. Dem. Congo 6.7 5.5 2.6 
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A questão de fundo em relação  aos elevados níveis de 
fecundidade é a proporção entre as pessoas que não trabalham 
em relação às que trabalham, pois quanto maior for esta 
proporção, mais fraco será o desempenho económico do País. 
Tipicamente, 50% da população  na maior parte dos países da 
Africa Subsaariana tem menos de 15-20 anos de idade, devido 
aos altos niveis de fecundidade e mortalidade. 
 
Nos ultimos 50 anos a vasta maioria do crescimento da 
população  a nivel mundial realizou-se nos países menos 
desenvolvidos. 
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O crescimento da população em África nas 

últimas décadas é o mais elevado que há 
conhecimento na história da humanidade. 

As Nações Unidas estimam que, apesar da 
pandemia do HIV/AIDS, Africa provavelmente 

acrescentará mil milhões de pessoas à 
população mundial em 2050.  Assim, prevê-se 

que a populção em Africa atingirá 
aproximadamente 1,8 mil milhões em 2050. 
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II – CRESCIMENTO POPULACIONAL E POBREZA 
Efeitos do rápido crescimento populacional: 

 
1. Emprego 
2. Crescimento urbano acelerado e massivo 
3. Aumento da pobreza e do número de extremamente pobres 
4. Pressão na procura de alimentos e degradação do meio   

ambiente 
5. Estímulo para a exarcebação da desigualdade de 

rendimentos e fortalecimento de governos autoritários 
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1. Emprego 

O efeito dos elevados níveis de crescimento populacional na 
oferta de emprego é um dos efeitos mais negativos desse 
crescimento.  Por exemplo, se um país tem 20 milhões de 
habitantes em 2000, alta fecundidade (TGF=5) e crescimento 
populacional de 2% ao ano, em 15 anos a população 
potencialmente activa terá crescido em cerca de 3 milhões.  
Para manter as taxas de emprego de 2000, sera necessário 
criar 3 milhões de novos postos de trabalho em 15 anos, ou 
seja, 200.000 por ano.   

2.   Crescimento urbano acelerado e massivo 

(mais à frente) 
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3. Aumento da pobreza e do numero de extremamente pobres 
 
Uma consequência óbvia do crescimento populacional é a 

diminuição  dos serviços de educação e saúde, para o mesmo 
valor orçamental.   

Para se garantir, por exemplo, que o mesmo numero de crianças 
vai para a escola, todos os anos o orçamento da educação tem 
de ser aumentado e/ou diminuída a sua qualidade. Em 
Moçambique, o numero de alunos por professor é de cerca de 
60.  

Vejamos alguns indicadores de saúde e educação nos países de 
elevadas taxas de crescimento atrás mencionadas (UNFPA, 
2012).  
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Taxa 
mortalida
de 
materna/
100000 
nascidos 

Taxa 
mortalid
ade 
infantil/ 
1000 

Taxa 
natalida. 
/ 1000 
de idade 
15-19 

Taxa 
escolariz
ação 
primaria 
rapazes 

Taxa 
escolariz
ação 
primaria 
raparigas 

Taxa 
escolariz
ação 
secund. 
rapazes 

Taxa 
escolariz
ação  
Secund. 
raparigas 

Africa 500 123 120 79 76 33 26 

Angola 450 156 165 93 78 12 11 

Niger 590 144 199 68 57 13 8 

Mali 540 173 190 72 63 36 25 

Burkina 300 147 130 65 61 19 16 

Liberia 770 107 177 52 41 s/i s/i 

RDCongo 540 180 135 34 32 s/i s/i 
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Os elevados níveis de fecundidade associados ao rápido 

crescimento populacional , tem um conjunto de efeitos na 
area da saúde e bem-estar: 

• Aumenta a mortalidade infantil (nascimentos de mulheres 
mais novas, mulheres mais velhas e pouco espaçados 
aumentam a probabilidade de morte das crianças) 

• Aumenta a mortalidade materna, porque têm mais filhos e 
ficam mais expostas a mortalidade e também é mais provavel 
a mortalidade materna em nascimentos de mulheres mais 
novas, mulheres mais velhas e pouco espaçados 

• Aumento de abortos clandestinos e consequentes riscos 
associados 
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Além disso, crescimento populacional acelerado reproduz a pobreza.  

Um modelo muito simplificado: 

Imaginemos:  

• 20 casais, dos quais 10 são pobres (50%) e 10 são ricos (50%), ou 
seja 20 pessoas pobres e 20 pessoas ricas 

• Os casais pobres têm 6 filhos cada, totalizando 60 

• Os casais ricos teem 2 filhos cada, totalizando 20 

• A probabilidade de passar de pobre a rico numa geração é de 20 % 

• A probabilidade de passar de rico a pobre é zero 

Resultado:  

Na geração seguinte, haverá 48 pessoas pobres (60%)  e 32 pessoas 
ricas (40%).  O numero total de pessoas aumentou, o numero total 
de pobres aumentou e a percentagem de pobres também 
aumentou, apesar de 30% dos pobres passarem a ser ricos… 
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Este modelo é muito simplificado.  Na verdade, numa economia 

agrária de subsistência e sem limites de acesso à terra, altos 
niveis de fecundidade são economicamente atraentes.  Na 
pratica, neste caso a família funciona como uma pequena 
empresa com economias de escala.  Além disso, quanto mais 
filhos os pais tiverem, mais apoio na velhice terão.  À medida 
que a economia se moderniza e aparece um valor associado 
aos filhos (custos de educação, saúde e outros) a estratégia de 
ter muitos filhos deixa de ser eficiente.   E, é claro, a premissa 
de haver terra sem limites já não existe.  
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4.  Pressão na procura de alimentos e degradação do 

meio ambiente  

Se neste momento já há falta de alimentos em muitas 
regiões de África, a situação tende a exarcebar-se 
com o crescimento populacional.  Na verdade é 
extremamente difícil  num curto espaço de tempo 
garantir a oferta para uma procura crescente. 

Além disso, o aumento da produção agricola 
provavelmente vai impôr stress insustentável no solo 
e estará limitada em muitas regiões pela falta de 
acesso a água. 
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5. Estímulo para exarcebação da desigualdade de rendimentos e 

fortalecimento de governos autoritários 

 

O crescimento rápido aumenta em grande escala a oferta de mão de obra, 
provocando uma redução de salários reais. Isto provocará um piorar da 
desigualdade de riqueza.  Este aumento da desigualdade fará com que as 
políticas de crescimento económico não tenham o efeito no crescimento 
da economia que se previa.  Na verdade, uma sociedade em que a maioria 
seja pobre e pouco educada dificilmente criará riqueza. 

A criação  de uma pequena elite em contradição  com uma maioria muito 
pobre, tão pobre que a sua subsistência está em causa, leva os governos a 
tomar medidas de força e restringir as liberdades e direitos básicos para 
conter a revolta dessa maioria.  Os distúrbios que nos últimos anos têm 
tido lugar em várias cidades africanas são um exemplo. 
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III – RAPIDA URBANIZAÇÃO 
A urbanização, ao longo dos séculos constituiu um motor na criação da riqueza:  
• A organização  do trabalho é mais eficiente 
• Os transportes  de pessoas e bens são mais fáceis e com menos custos 
• O acesso à saúde e educação  são simplificados 
• A inovação é mais intensa  
• Os investimentos em infraestruturas beneficiam mais pessoas 
etc.  
 
No passado, o crescimento das cidades devia-se mais a migração do que ao 

crecimento natural.  Tal não acontece  em África, onde o crescimento urbano 
nos ultimos anos e no futuro próximo foi e será fundamentalmente devido 
ao crescimento natural. Na verdade, por vezes, o crescimento natural nas 
cidades é superior ao crescimento natural do país.  Isto deve-se ao facto de 
que, de um modo geral, as taxas de mortalidade nas cidades serem mais 
baixas, sem ter havido um correspondente decréscimo das taxas de natalidade 



 
 

A PARCERIA ÁFRICA-EUROPA: QUE FUTURO?  
EFEITOS DAS DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS NO  

DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO 

 

Taxa bruta 
de 
natalidade 
Moçambique
/ 1000 hab. 

Taxa bruta 
de 
natalidade 
Maputo/ 
1000 hab. 

Taxa bruta 
de 
mortalida
de Moç./ 
1000 hab. 

Taxa bruta 
de  
mortalida
de de 
Maputo/ 
1000 hab. 

Taxa bruta 
de 
crescimen
to natural 
Moç. / 
100 hab. 

Taxa bruta 
de  
crescimen
to natural 
Maputo/ 
100 hab. 

1980 20.5 15.1 47.4 44.5 2.69% 2.94% 

1997 21.1 8.4 44.4 35.5 2.32% 2.71% 

2007 14.6 10.0 42.2 27.7 2.76% 1.77% 

Comparação das taxas de mortalidade, natalidade e  
crescimento natural de  Moçambique e Maputo 
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A população urbana no Sec. XX cresceu de 220 milhões para 2.8 

milhões, mas nas próximas décadas a escala de crescimento 
urbano sera sem precedentes, em 2030 a população urbana 
na África e na Ásia será o dobro que era em 2000. 

É particularmente preocupante o crescimento urbano nos países 
mais pobres.  Prevê-se que a maior parte deste crescimento 
terá lugar nas cidades mais pequenas e secundárias, onde as 
taxas de pobreza são mais altas e a cobertura sanitária e 
educacional é mais fraca, assim como outros serviços publicos 
(água, sanemento, infraestruturas, etc.).   
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População urbana e proporção de população urbana na 

população total na Africa Subsaariana, nos últimos 20 anos 

População 
(milhares) 

Proporção  em 
relação ao total pop.  

1990 144,640 28% 

1995 281,532 31% 

2000 220,535 32% 

2005 266,848 35% 

2010 321,300 37% 
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 Taxa de crescimento anual de alguma cidades na Africa 
Subsaariana: 

 1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

2020-
2025 

Addis Ab. 3.6 2.1 2.1 2.1 2.8 3.4 3.6 

Accra 3.4 3.4 3.4 3.3 3.0 2.7 2.4 

Kumasi 5.3 5.3 4.9 3.8 3.1 2.7 2.4 

Mombasa 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 

Nairobi 4.8 4.8 4.7 4.5 4.0 3.8 3.7 

Blantyre 3.8 3.7 4.3 5.0 5.1 4.9 4.6 

Lilongwe 6.2 6.2 5.9 5.4 5.1 4.9 4.5 

Niamey 4.5 4.6 4.4 4.2 4.4 4.7 5.0 

Abuja 9.3 9.2 9.2 8.3 5.0 3.0 2.4 



 
 

A PARCERIA ÁFRICA-EUROPA: QUE FUTURO?  
EFEITOS DAS DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS NO  

DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO 

 
Proporção 
a viver em 

população 
‘slums’  
(%) 

urbana População 
( milhares) 

a viver  em  ‘slums’ 

1990 2000 2009 1990 2000 2009 

Africa 
Subsaarian
a 

 
70% 

 
65% 

 
61%* 

 
102,641 

 
143,255 

 
198,168* 

C.A.R 88%  92% 96% 943 1296 1,642 

Kenya 55% 55% 55% 2,343 3,400 4,762 

Etiopia 96% 89% 76% 5,819 8,653 10,427 

Zimbabwe 4% 3.3% 24% 121 140 1,141 

Nigeria 77% 70% 63% 26,549 36,951 47,612 

Moçambiq
ue 

76% 78% 80% 2,161 4,381 6,940 

*dados referentes a 2010 
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• Embora o acréscimo populacional na Ásia e 

Pacífico nas próximas décadas seja superior ao 
acréscimo populacional em África, o ritmo do 
crescimento em África é muito superior. 

• O crescimento populacional moderado pode 
conduzir a um aumento de riqueza, embora 
haja um limite para esse crescimento.  No 
entanto é muito dificil gerir um crescimento 
acelerado. 
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IV – JUVENTUDE 
 

A piramide etária característica de países com elevados níveis de 
fecundidade e mortalidade tem a forma semelhante a um 
triangulo de base grande.  A população é jovem e tipicamente 
metade da população tem menos de 15 – 18 anos.  
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Tamanho e proporção da juventude na Africa Subsaariana 

 2000-2015 (milhares) 

Jovens de 
idades  
15-24 
anos 

Jovens de 
idades  
15-34 
anos 
 

População 
total 

Percentagem de 
jovens de idades  
15-24 anos na 
população total 
 

Percentagem de 
jovens de idades  
15-34 anos na 
população total 
 

2000 136 099 228 043 679 873 20.0 33.5 

2005 156 899 263 753 769 348 20.4 34.3 

2010 177 255 302 591 866 948 20.4 34.9 

2015 197 878 343 410 971 522 20.4 35.3 
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2010 2030 Aumento  de 2030 
em relação a 2010 

População  total 22.4 37.2 66% 

População  15-64 11.5 21.2 84% 

População  urbana: 

Total 6.9 13.8 100% 

15-24 1.5 3.0 100% 

15-29 2.1 4.4 110% 

15-64 3.9 8.7 123% 
 

Projeções da população de Moçambique (milhões) 
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Alguns indicadores de Educação: 

• Muitos jovens não terminam o ensino primário (p.ex., mais de 
metade dos jovens 15-19 anos no Niger, Burkina e Mali) 

• Entre os jovens de 20-24 anos, uma grande parte não tem 
nenhuma educação (mais de 50% em Burkina Faso e Mali, 
mais de 30% no Chade e Etiopia) 

• Em geral, a taxa de escolaridade das raparigas é mais baixa 
que dos rapazes, particularmente nas zonas rurais (p.ex , em 
Moçambique, em 2003, a percentagem de rapazes de 16-20 
anos que iam a escola nas zonas rurais era de 43.5%, 
enquanto das raparigas era de 16%) 
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Alguns indicadores relativos a actividade laboral dos jovens em 

áfrica : 

• Taxa de desemprego de jovens é de 19.5% 

• Entre 1995 e 2005 a taxa de desemprego cresceu 34% 

• Os jovens têm tres vezes mais probabilidade de serem 
desempregados do que os adultos a partir dos 25 anos de 
idade 

• Cerca de 27% dos jovens não trabalha nem vai a escola 

• O desemprego é muito maior nas zonas urbanas do que nas 
zonas rurais 

• Existem diferenciais significativos por género: as raparigas têm 
maior taxa de desemprego que os rapazes 
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 Alguns indicadores de Saúde: 
• No periodo 1988-1999, entre 30% a 40% das crianças na Africa 

Subsaariana eram malnutridas, consequentemente os jovens de hoje 
terão problemas de rendimento escolar, sistemas imunológicos reduzidos 
e susceptíveis a uma longevidade reduzida 

• As estatísticas de prevalência do HIV-SIDA nos jovens são limitadas, mas 
alguns inquéritos apontam para uma prevalência nas jovens raparigas 
com sendo pelo menos o dobro da prevalência nos rapazes.  Por exemplo, 
na Swazilandia, a prevalência de HIV-SIDA é de 27.2% para jovens 
raparigas de 15-24 anos e 9.3% para rapazes do mesmo grupo etário. 

• A severidade da pandemia HIV-AIDS verifica-se pelo enorme atual 
numero de orfãos: no Kenya, Malawi, Namibia, Uganda e Zambia, cerca 
de 10% das crianças menores de 15 anos são orfãs. No Ruanda , 26.5% 
das crianças menores de 15 anos são orfãs . Este valor reflete a gravidade 
da doença e do genocídio. 

• Nos países mais desenvolvidos, Norte de Africa e maior parte da Ásia, só 
1% ou menos dos jovens que atingem os 15 anos não atingem os 25 anos.  
A probabilidade de morte neste grupo etário na Africa Subsaariana é 
quatro vezes maior. 
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Jovens  e instabilidade política 

• Conflitos armados 

• Revoluções 

• Manifestações 
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V – QUE FAZER? 
Geopoliticamente, África é de grande importância para a Europa e 

vice-versa.  É importante para a Europa que África tenha paz e 
goze de um crescimento económico sustentado: compra de 
matérias primas por um lado, venda de produtos acabados por 
outro.   

Tendo em conta os efeitos das dinâmicas demográficas no 
desenvolvimento económico e social aqui apresentadas, é 
necessario estabelecer estratégias adequadas.  

As ideias que aqui se apresentam são dirigidas somente aos 
problemas levantados nesta apresentação.   
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1.   Em primeiro lugar, e talvez a estratégia mais importante é o 

crescimento da oferta de serviços de saúde reprodutiva, em 
particular o planeamento familiar. 

     Deste modo será possível aos pais atingir o tamanho de familia 
desejado  

2.  Priorizar ajuda/investimentos  que necessitem de grande 
quantidade de mão de obra. 

3. Inventariar as necessidades de mão de obra e apoiar ou incluir nos 
projetos ações de formação para grande número de jovens 

4. Priorizar ajuda/investimentos nas zonas rurais ou pequenas 
cidades 

5. Monitorar e investigar as dinâmicas demográficas 

 

 



 
 

A PARCERIA ÁFRICA-EUROPA: QUE FUTURO?  
EFEITOS DAS DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS NO  

DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO 

 
COMO LIDAR COM OS PROBLEMAS POPULACIONAIS NO 

MUNDO? 
‘Se a população mundial tivesse a produtividade dos 

Suíços, os hábitos de consumo dos Chineses, os 
instintos igualitários dos Suecos, e a disciplina social 
dos Japoneses, então o planeta poderia suportar 
muitas vezes a actual população sem deprivar 
ninguém. Por outro lado, se a população mundial 
tivesse a produtividade do Chade, os hábitos de 
consumo dos Americanos, os instintos igualitários da 
Índia e a disciplina social da Argentina, então o planeta  
não poderia suportar de maneira alguma os seus 
numeros correntes’  in Thurow, 1986, p.22. 

      (note-se que esta citação foi escrita há mais de 25 anos) 

 
 



 
 

A PARCERIA ÁFRICA-EUROPA: QUE FUTURO?  
EFEITOS DAS DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS NO  

DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO 

 
Portanto… 

“Bigger pie,  
              fewer forks,  
                           better manners” 
(Joel Cohen, 1995) 


