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•Demografia Social ou Estudos de População
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o Combina duas
uma mais centrada nas questões de poder nacional e equilíbrios clássicos de segurança interna
• perspetivas,
Second level
e outra que avalia o poder de uma sociedade com base nos equilíbrios, vantagens e desvantagens que dado universo
• Third level
populacional consegue obter no xadrez internacional
• Fourth level
o A DP tem 4 grandes propósitos:
• Fifth level

a) avaliar as consequências políticas das alterações populacionais sob a forma de pressão sobre os governos, controle da sua atuação,
distribuição do poder politico;
b) identificar os determinantes políticos das dinâmicas da população (causas políticas da circulação de pessoas, efeitos das estruturas
etárias nas funções do Estado, políticas públicas mais adequadas e urgentes
c) utilizar indicadores demográficos para identificar as grandes preocupações das sociedades em termos da trilogia população-recursos no
quadro de segurança humana
d) avaliar o modo e intensidade como alterações na dimensão de vários subgrupos (populações urbanas/rurais, grupos religiosos, fações
partidárias, etnias, grandes grupos etários podem influenciar a distribuição dos recursos ou o poder político

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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A relação ambígua e
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distintos, embora não
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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 intergrupal)

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,
diplomacia, 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” 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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DE
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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 alterar as regras do mercado de trabalho

o

As comunidades migrantes mudam a 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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Capacidade de projeção de poder
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NENHUMA PARTE DO MUNDO ESTÁ IMUNE AOS EFEITOS DAS ALTERAÇÕES DEMOGRÁFICAS QUE TERÃO LUGAR NAS PRÓXIMAS DÉCADAS

• Second level

ALGUNS EXEMPLOS
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Crescimento
demográfico
regionalmente
diferenciado

Novas
configurações
de estrutura
etária. Velhos e
jovens

Novas
caraterísticas
migratórias:
um mundo em
movimento

Urbanização e
migrações
internas
assimétricas

o

Alterações regionais no volume e estrutura populacional afetam o
equilíbrio de poder central

o

Variação dos ratios entre grupos de idade e sexo influenciam o ritmo
de crescimento económico, o desemprego, a instabilidade social

o

O processo de urbanização incentiva a mobilidade associada a
insegurança

o

O risco de episódios de violência étnica, religiosa e nacionalista,
crises de identidade devido a diferenciais de crescimento entre
grupos étnico-religiosos

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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A CIÊNCIA DEMOGRÁFICA DÁ-NOS
SEGURANÇA
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Second level
1. Estudar•comportamentos
coletivos, volumes, características etárias e por sexo, distribuição geográfica permite
• Third
level
conhecer, medir,
prever
e estimar onde e que tipo de perfis demográficos poderão constituir riscos e até ameaças
potenciais
• Fourth level
• Fifth objetiva
level e fiável, mas a quantificação inicial não dispensa um esforço de
2. A Demografia dá informação
contextualização geográfica e histórica e a introdução de fatores qualitativos
3. O acesso a informação exponencia os receios e abre caminho à securitização do vetor demográfico, pelo que se
exige cuidado na utilização da informação estatística e interpretativa e capacidade para ver para além dos
resultados obtidos com base na aplicação dos cálculos de Análise Demográfica

A DEMOGRAFIA IMPORTA À SEGURANÇA PORQUE NOS DÁ UMA BASE DE SEGURANÇA NA
INFORMAÇÃO, ESSENCIAL À TOMADA DE DECISÃO
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