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O MUNDO DESIGUAL ENFRENTA 4 DESAFIOS
DEMOGRÁFICOS GLOBAIS
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A GEOGRAFIA DOS RECURSOS NATURAIS
VITAIS NÃO COINCIDE COM A GEOGRAFIA

Fonte: RODRIGUES, T., «Population dynamics. Demography matters» In Globalization and International Security. An overview, NOVA Publishers, Nova Iorque, 2014. 38-41
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DA POPULAÇÃO

DEMOGRAFIA E SEGURANÇA
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Population is connected to national security as an indicator of
challenge and opportunity, a multiplier of conflict and progress, and a
ressource for power and prosperity.
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Sciubba, J., 2012, Demography and Instability in the
Developing World, Foreign Policy Research Institute

LIDAMOS COM NOVAS POPULAÇÕES E COM NOVAS NOÇÕES DE
SEGURANÇA
O fenómeno da globalização complexificou a relação entre população
e segurança, porque a situação demográfica é mais complexa e o
ambiente de segurança também.
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DEMOGRAFIA e PODER

1.
•
Second
level
 Linha de pensamento mais clássica, entende a população como fator de poder (destaca a importância do volume populacional – hard
• Third level
power)
• aFourth
levelpara a Ciência Política ou Demografia Politica
 É esta perspetiva que traz
Demografia
• Fifth level
 Evolui com as criticas feitas à sua abordagem demasiado simplista, atendendo à evidência de que uma população abundante e jovem
pode ser uma vantagem, mas também se pode tornar um entrave ao desenvolvimento e governação
Assim passa a considerar novos fatores, como sejam:

Dimensão dos exércitos
Força de trabalho
Poder politico
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Nível médio de Educação
Estado de Saúde
Emprego
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Nível de bem-estar
Qualidade de vida
(casa, alimentação, lazer)
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 linha de investigação
com uma
forte perspetiva histórica e holística (ecológica)
• Second
level
• Third
level sublinha os riscos para a estabilidade interna que representa a competição pelos
 de pendor economicista
e ecológico
recursos (mais grave quando
eles level
não são abundantes, mas são essenciais: água, alimentação, emprego…)
• Fourth

 sublinha as vantagens militares
e económicas
• Fifth
level das populações numerosas e que o desenvolvimento económico leva ao
aumento de segurança, porque assente no desenvolvimento tecnológico e na educação.

Ajustamento pressupõe
AMBIENTE CONSTRUÌDO

Volume populacional

Pressão nos recursos

FONTE: Environmental Change and Security Program ECSP Report 13 (2008-2009), The Woodrow Wilson International Center for Scholars,USAID, Washington DC (http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/ECSPReport13_hi.pdf); NAFEEZ,
Mosaddeq Ahmed, «Globalizing Insecurity: The Convergence of Interdependent Ecological, Energy, and Economic Crises» http://yalejournal.org/wp-content/uploads/2010/09/105208ahmed.pdf
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3º DEMOGRAFIA COMO VETOR ESTRATÉGICO NO ÂMBITO DA SEGURANÇA E DEFESA
• Second level

 A população figura• entre
ameaças não convencionais (não estatais)
Thirdaslevel
Fourth level
 Ligada à geoestratégia,•geopolítica
e prospetiva, considera que as variáveis micro

demográficas atuam como componentes,
• Fifth level indicadores e multiplicadores de segurança
nacional e internacional

 A população é um indicador, um recurso e um multiplicador
o O futuro dos conflitos está a ser formatado pelas tendências demográficas de fecundidade,
mortalidade e migrações

o O aumento populacional vai ocorrer em países em desenvolvimento e interferir no poder político
interno, na capacidade de arranque económico e desenvolvimento, no agravar de tensões sociais

Fonte: SCIUBBA, Jennifer Dabbs, The Future Faces of War. Population and National Security, Santa Barbara-Denver-Oxford, Praeger, 2011
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DEMOGRAFIA POLÍTICA.
De que falamos?
o A DP é uma área pouco estudada no âmbito da CPRI que ajuda à compreensão e prevenção de riscos de segurança
• Click to edit Master text styles
o Combina duas perspetivas, uma mais centrada nas questões de poder nacional e equilíbrios clássicos de segurança interna
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o A DP tem 4 grandes propósitos:
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a) avaliar as consequências políticas das alterações populacionais (pressão sobre os governos, controle da sua atuação, distribuição do
poder politico);
b) identificar os determinantes políticos das dinâmicas da população (especialmente as causas políticas da circulação de pessoas, os efeitos
das estruturas etárias nas funções do Estado e as políticas públicas mais adequadas e urgentes face ao volume, composição e
distribuição demográfica)
c) utilizar indicadores demográficos para identificar as grandes preocupações das sociedades em termos de população vs recursos no
quadro de segurança humana
d) avaliar o modo e intensidade como alterações na distribuição dos recursos e do poder político podem surgir das alterações absolutas e
relativas na dimensão de vários subgrupos (populações urbanas/rurais, grupos religiosos, fações partidárias, etnias, grandes grupos
etários)

FONTE: KAUFMANN, E., TOFT, M. Political Demography: How Population Changes are Reshaping International Security and National Politics. New York: Oxford University Press, 2011; WEINER, M., RUSSELL, S. (ed.), Demography and National
Security, Nova Iorque: Oxford Berghan Books, 2001; GOLDSTONE, J. - «Political Demography». E-International Relations
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estanques:

dinâmicas e características de composição
etária, por sexos e origem étnica influenciam a
identidade, coesão e estabilidade interna de
uma sociedade

• Fifth level

de fora para dentro: o modo como uma
sociedade é influenciada na sua composição,
características e perceções de segurança pelo
contexto exógeno, porque não existem
universos populacionais fechados (ex.
sociedade em mosaico, integração intergrupos)

de dentro para fora: o modo como as dinâmicas e
características de composição etária, por sexos e
origem da sociedade determinam o poder de
influência de dada sociedade (hard e soft power)
no sistema internacional (ex. importância das
comunidades no exterior, pol. externa, papel em
OI..)

EQUILIBRIO E COESÃO/ IDENTIDADE
Determina a probabilidade de estabilidade
ou conflito, na dupla asserção de paz e
coesão dentro das fronteiras políticas (não
necessariamente estatais).

CAPACIDADE DE PROJEÇÃO DE PODER
Remete para o modo como cada universo
populacional consegue gerir o seu espaço
”fora de portas” (fronteiras em sentido lado)
e ser reconhecido nos forae internacionais.

FONTE: RODRIGUES, T, “Choques Demográficos”, in Ameaças e Riscos Transnacionais no novo
Mundo Global, Lisboa, Fronteira do Caos, 2016, pp.273 e segs
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o

Envelhecimento e conflito intergeracional entre ativos e
inativos

o

Desequilíbrio entre sexos

o

Assimetrias de crescimento entre grupos religiosos ou étnicos

o

Várias línguas oficiais coexistentes numa mesma entidade
politica
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DE FORA PARA
DENTRO

o

O volume migratório altera a composição etária da sociedade
de acolhimento

o

Os migrantes económicos aumentam a oferta de mão de obra
e podem induzir à descida dos salários

o

As comunidades migrantes alteram vida quotidiana,
sobretudo nos meios urbanos.

o

Migrantes e refugiados põem à prova a capacidade de gerir
uma sociedade culturalmente mais diversificada
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A POPULAÇÃO PODE GERAR INSEGURANÇA, MAS
TAMBÉM PERMITE ENCONTRAR AS RESPOSTAS
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DESAFIOS
DO MUNDO
AMANHÃ

Os volumes populacionais precisam de contexto. São
insuficientes em si mesmos para fomentarem tensões
sociais/mudanças políticas/disrupção económica/
conflitos

• não existe uma relação única entre variáveis demográficas
Globalização
das
migrações

e questões de segurança

• a postura para enfrentar os desafios e tirar vantagens das
oportunidades geradas pelos vetores demográficos exige
uma abordagem compreensiva

• exige também respostas políticas de largo espectro, num
Urbanização
e migrações
internas
assimétricas
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Population is connected to national security as an
indicator of Challenge and opportunity, a multiplier of conflict and
progress, and a ressource for power and prosperity.
Sciubba, J., 2012, Demography and Instability in
the Developing World, Foreign Policy Research Institute

