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No interface entre a demografia politica e as politicas de segurança. 

A importância da população. 

 

  

O conhecimento das dinâmicas populacionais torna possivel monitorizar as 

rápidas mudanças a que estão sujeitas as sociedades atuais, ajuda a 

compreender e antecipar riscos e ameaças e deve ser considerado como um 

instrumento incontornável de apoio à tomada de decisão no âmbito da criação de 

politicas de segurança mais racionais e sustentáveis.  

A população representa um vetor estratégico no âmbito da segurança e defesa e 

a Demografia, ciência social atenta às alterações do volume, da composição e da 

distribuição espacial da população, assume uma posição relevante para a 

equação do poder no quadro da segurança interna. 

 Neste Working Paper apresentam-se os contornos da relação entre demografia e 

segurança, apelando à literatura existente, nomeadamente no âmbito da 

Demografia Politica, embora dando especial destaque aos vetores de segurança 

mais diretamente ligados às politicas publicas.  
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Introdução  

A população representa um vetor estratégico no âmbito da segurança e defesa e a 

Demografia, ciência social atenta às alterações do volume, da composição e da distribuição espacial 

da população, assume uma posição relevante para a equação do poder no quadro da segurança 

interna. As dinâmicas demográficas são aceleradores de mudança e devem ser lidas como um 

indicador, um recurso e um multiplicador de poder, o que não significa que devam ser consideradas 

ameaças, mas antes como desafios, podendo constituir uma janela de oportunidade ou um risco.  

As questões demográficas constam cada vez mais na agenda política e pela sua diversidade 

e originalidade exigem a ligação entre académicos e decisores. Demografia e política 

interinfluenciam-se e as carateristicas da população não podem ser ignoradas no gizar de políticas e 

decisões no quadro da segurança, porque as suas variáveis permitem conhecer e estimar num futuro 

próximo totais e modo de distribuição dos efetivos por sexo e idade, determinando deste modo 

volumes de população ativa, jovem e idosa, o universo de eleitores, de militares e forças de 

segurança, de imigrantes potenciais. seu impacto possa ser imediato ou indireto.  

Predomina uma visão pessimista sobre a ligação entre população e segurança e alguma 

tendência para securitizar alguns dos seus vetores, designadamente o das migrações. Será esta a 

postura correta? Podem as dinâmicas da população representar uma ameaça à segurança global ou 

constituir uma maisvalia para essa mesma segurança?  

Em termos práticos, os efetivos populacionais podem constituir uma janela de oportunidade 

ou um fator desestabilizador e é necessário ter sempre em vista o impacto das suas dinâmicas e 

caraterísticas, embora estas não desencadeiem de per si conflitualidade aberta. Mais do que 

reconhecer a importância que pode ser atribuída aos volumes da população, importa monitorizar o 

modo e as direções geográficas da sua dinâmica. As tendências demográficas influenciam a 

segurança humana, a estabilidade política, os mde todas as sociedades. 

A relação ambígua e polivalente entre as duas partes da equação demografia-segurança pode 

ganhar objetividade se a olharmos em prismas distintos, embora não estanques, nomeadamente a) 

de dentro para dentro: o modo como as dinâmicas e características de composição etária, por sexos 

e origem étnica influenciam a identidade, coesão e estabilidade interna de uma sociedade (ex. 

desequilíbrio entre sexos, assimetrias de crescimento entre grupos religiosos ou étnicos, várias 

línguas oficiais…); e b) 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. migrações e/ou refugiados, dificuldade na criação de uma 

sociedade em mosaico, escassez de recursos). Ambas determinam as probabilidades de estabilidade 
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ou conflito, na dupla asserção de paz e coesão dentro das fronteiras políticas (não necessariamente 

estatais). 

Este WP propõe-se discutir os contornos da relação entre demografia e segurança, apelando 

à literatura existente, nomeadamente no âmbito da Demografia Politica1. Fala do modo como se 

estabelece a relação entre crescimento demográfico e recursos, naturais e não naturais, e da forma 

como os diferentes atores têm tentado gerir as assimetrias que enquadram esse binómio. Na terceira 

parte fala-se do jogo de relações entre os dois polos da equação (demografia e segurança).  

Quisemos sublinhar que em cada universo populacional, independentemente da escala 

territorial considerada: a) as dinâmicas e características de composição etária, por sexos e origem 

influenciam a estabilidade interna; b) que esse universo é influenciado na sua composição, 

características e perceções de segurança pelo contexto exógeno; e c) que as dinâmicas e 

características de composição etária e por sexos local determinam o poder de influência (hard e soft 

power2) no contexto mais amplo.  

1 População e segurança. Fatores de contexto 

Population is connected to national security as an indicator of chal-

lenge 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 

Todas as populações em todos os tempos históricos e em todos os locais do Mundo 

obedecem a um mesmo modelo. O que muda são as caraterísticas e pesos relativos das variáveis 

micro demográficas (natalidade, mortalidade, migrações). E desse fato decorre a importância dos 

estudos demográficos para os estudos de segurança e como instrumento de apoio à decisão política.  

Porém, embora as caracteristicas de dada população em matéria de volume, estrutura etária, 

equilíbrios de género e distribuição no território permitam detetar e prevenir fatores de risco de 

(in)segurança, elas exigem sempre o conhecimento da conjuntura especifica a que se reportam. 

Sabemos qual será, como será, onde estará e quais as características da população mundial hoje e 

nas próximas décadas. Mas quando passamos à análise de tipo regional ou local (aquela em que é 

                                                 
1 Este WP é baseado no capítulo que publicamos em 2017 sob o titulo “Segurança e Demografia”, bem como “Choques 

Demográficos” (in Ameaças e Riscos Transnacionais no novo Mundo Global, coord. J. Vieira BORGES e Teresa 

RODRIGUES, Lisboa, Esfera dos Livros, 2015, pp.255-282. 
2 Para a definição do conceito vide HENRIQUES, M.C., PARADELO, António, “Uma Fórmula de Soft Power”, 

Revista Nação e Defesa, nº113. Primavera 2006, 107-128 [Consultado em: 20 outubro 2015]. Disponível em: 

http://www.idn.gov.pt/publicacoes/nacaodefesa/textointegral/NeD113.pdf 

http://www.idn.gov.pt/publicacoes/nacaodefesa/textointegral/NeD113.pdf
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correto situar qualquer reflexão sobre esta matéria) é impossível garantir o modo como as alterações 

esperadas poderão representar uma mais-valia ou um constrangimento em termos de segurança.  

De que população falamos, que ameaças, de que segurança, como se relacionam e interagem 

estes vetores? Poderá o vetor demográfico representar um fator de instabilidade e tornar-se uma 

ameaça? Para quem e sempre, ou apenas em determinado contexto especifico demográfico e não 

demográficas? Será correta a tendência predominantemente negativa de olhar o link Demografia-

Segurança?  

No interface com a segurança, a população deve ser vista como um modelo em constante 

mutação, onde cada variável (fecundidade, mortalidade e migrações) são causa e consequência das 

condições políticas, económicas, culturais e identitárias vigentes em determinado contexto. A sua 

dinâmica permite compreender o potencial inerente a um Estado ou região, representa um recurso 

de poder e de segurança e atua como um indicador e potencial multiplicador. As disparidades de 

crescimento populacional num contexto de desigualdades económicas e diferenças culturais 

agravam a instabilidade económica e financeira e potenciam riscos e ameaças, de que os fluxos 

migratórios não controlados, o crime organizado, o tráfico de seres humanos ou o terrorismo são 

exemplo 3 . Por seu turno, as características das estruturas etárias aumentam ou reduzem a 

probabilidade de conflito, a instabilidade social, o dinamismo económico e condicionam a vontade 

de afirmação de um Estado, povo ou etnia, as tentativas de expansionismo, o conflito étnico, o 

radicalismo, terrorismo, fundamentalismo religioso, degradação ambiental.  

O modelo de transição demográfica4 (Figura 1) pode ser a chave para compreender as 

questões de segurança demográfica e parece também ele um dado adquirido em termos de 

progressão. A confirmar-se a inevitabilidade desta teoria5 trata-se de saber gerir a passagem gradual 

de todas as sociedades de um ciclo de vida curto e instável, com muitos jovens e poucos idosos 

(fase 1), para um ciclo de vida longo e estável, com poucos jovens e cada vez mais idosos (fase 4). 

Em 2004 Cincotta et al. comparou dados da UNDP e da Uppsala Conflict Data Project e avançou 

com o conceito de “soft landing”, que utilizou para avaliar probabilidades diferenciais em termos de 

conflitualidade. O autor considera que a recorrência dos conflitos decresce a par da descida dos 

níveis de fecundidade e da transição para uma economia de mercado (veja-se a Coreia do Sul, 

                                                 
3  RODRIGUES, T. - «Population dynamics. Demography matters» In Globalization and Internation Security. An 

overview, NOVA Publishers, Nova Iorque, 2014. 38-41 
4 O Modelo de Transição Demográfica é uma teoria explicativa da dinâmica populacional e divide-se em quatro ou 

cinco fases, consoante os autores, correspondendo as fases 2 e 3 aos momentos de maior crescimento (HENRIQUES, 

F., RODRIGUES, T. - «O século XX: a transição». In A População Portuguesa. Das longas permanências à conquista 

da modernidade. Porto: Afrontamento, 2009. 417 – 567). 
5 CINCOTTA, R., ENGELMAN R., ANASTASION, D. - The Security Demographic: Population and Civil Conflict 

after the Cold War, 2003 
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Taiwan, Tailândia, Singapura e Malásia). Assim, os países que hoje se encontram nas fases 2 e 3 

(como o Iraque, o Paquistão e a Nigéria) têm maior probabilidade de conflito interno, mas poderão 

ver este risco reduzir-se quando avançarem no processo de transição demográfica6. Já a Europa, que 

se encontra em transição para a fase 5, tem dado mostras de preocupação com as implicações de 

segurança decorrentes do generalizado envelhecimento das estruturas etárias e do aumento da 

percentagem de população residente não europeia. Simultaneamente, as Nações Unidas têm tentado 

combater as causas das migrações forçadas pela escassez alimentar e a pobreza, que parecem 

aumentar as probabilidades de conflito7. 

Figura 1. As fases do modelo de transição demográfica 

 
Fonte: Roser, M., Ortiz-Ospina, E. – ‘World Population Growth’. [Consultado em: 15 janeiro 2017]. Disponível em: 

https://ourworldindata.org/world-population-growth/ 

Assim, as assimetrias de crescimento populacional e a globalização do envelhecimento e das 

migrações constituem os três grandes pontos de incerteza fundamental no link demografia e 

segurança. Todos decorrem do processo de evolução da transição demográfica e são eles os três 

fatores de contexto em termos do sistema de segurança global.  

Os contributos teóricos sobre o tema optam entre considerar o capital humano como fator 

fundamental da equação do poder nacional (escola realista) ou olhar os equilíbrios entre população 

e recursos como potenciais preditores de conflitos. Predomina a visão clássica influenciada pela 

Escola Realista, que centra a segurança nacional na defesa contra ameaças diretas à sobrevivência 

do Estado, de natureza maioritariamente militar. Com o fim da Guerra Fria vários autores enfatizam 

a proteção dos direitos humanos e a auto-limitação do poder coercivo do Estado e no início dos 

                                                 
6 CINCOTTA, R. – The Next Steps for Environment, Population and Security. Demographic Security Comes of Age, 

ECSP Report, Issue 10, 2004: 1 
7 UN-Habitat – The Challenge of Slums: Global Report on Human Setlements 2003 [Consultado em: 20 maio 2015]. 

Disponível em: http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1156 

https://ourworldindata.org/world-population-growth/
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1156
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anos 80, Barry Buzan e Richard Hulman introduzem a distinção entre hard e soft security 8 , 

defendendo que o estudo das populações deve ser visto em termos dinâmicos e não apenas 

macrodemográficos 9 , centrado na rede de interações e não apenas em volumes. Acrescem à 

dimensão militar os vetores de estabilidade interna e de proteção de segurança humana. 

Gradualmente a análise demográfica torna-se um instrumento central das políticas de soft security. 

Envelhecimento versus crescimento, imigração internacional indesejada, emergência de ameaças 

globais são alguns dos temas afetam os domínios da segurança e exigem respostas concertadas, 

onde coexistem e se complementam as componentes militar e civil10. 

Em termos de investigação académica 11  a reflexão sobre a importância das dinâmicas 

demográficas para a segurança surge em finais dos anos 6012. A insegurança, majoritariamente 

expressa em conflitos entre Estados era encarada como consequência da má articulação entre 

crescimento demográfico, recursos vitais e desenvolvimento económico. Os equilíbrios hierárquicos 

entre Estados no sistema internacional dependiam do volume da sua população, a qual representava 

o principal fator de afirmação do poder, embora fossem considerados outros determinantes que 

poderiam ou não reforçar esse poder (como o nível médio de educação e estado de saúde, o 

mercado de emprego e o nível de bem-estar e qualidade de vida em termos de habitação, 

alimentação e lazer)13.  

A segunda linha de reflexão, de cariz mais histórico e economicista14, é marcada pela obra 

de Weiner e Russell 15 . Estuda a forma como condições ambientais, tendências demográficas, 

doença, tecnologia e globalização económica criam soluções, mas também problemas, para a guerra 

e paz, a soberania, o desenvolvimento. Com perfil ecológico, discute as implicações de segurança 

decorrentes dos moldes da relação entre população, recursos naturais e desenvolvimento e destaca 

                                                 
8 A primeira engloba respostas a ameaças militares, a segunda representa desafios de cariz politica, social económica ou 

cultural e identitária, que poderão constituir futuras ameaças à sobrevivência do Estado. A demografia assume uma 

posição de fundamental relevância para a equação do poder relativo ao sistema internacional e para a definição da 

estratégia securitária e de defesa nacional. 
9  Entende-se por macrodemográfico o estudo do volume, idade, sexo e distribuição espacial de dadao universo 

populacional. 
10 Lindley-French, Julian (2004), “The Revolution in Security Affairs: Hard and Soft Security Dynamics in the 21st 

century”, European Security, 13:1-2, 1-15 
11 RODRIGUES, T e XAVIER, A. - «Reconcetualizar a Segurança e a Defesa Nacional: O Futuro e a Importância do 

Fator Demográfico» In Revista de Ciências Militares, 1, nº1, maio 2013, 2013. 59-61. 
12 EHRLICH, P., Ehrlich, A.H. - The Population Bomb, New York: Ballantine Books, 1968 
13 MEADOWS, Donella H. et al. - The Limits to growth: a report for the Club of Rome’s project on the predicament of 

mankind, 2nd ed. New York: New America Library, 1975 
14 Ligada à International Studies Association, à American Political Science Association e ao Environmental Change and 

Security Program (NAFEEZ, M.A. - «Globalizing Insecurity: The Convergence of Interdependent Ecological, Energy, 

and Economic Crises» [Consultado em: 20 setembro 2015]. Disponível em: http://yalejournal.org/wp-

content/uploads/2010/09/105208ahmed.pdf) 
15 WEINER, M., RUSSELL, S. - Demography and National Security, Nova Iorque: Oxford Berghan Books, 2001 

http://yalejournal.org/wp-content/uploads/2010/09/105208ahmed.pdf
http://yalejournal.org/wp-content/uploads/2010/09/105208ahmed.pdf
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os riscos para a estabilidade que representa a competição por recursos essenciais (como a água, os 

alimentos, o emprego). Considera que o risco de conflito é maior em Estados politicamente fracos e 

menor em democracias e Estados autoritários. Os mais otimistas defendem as vantagens militares e 

económicas de populações numerosas e defendem que o desenvolvimento económico leva 

inevitavelmente ao aumento de segurança. 

A terceira linha de entendimento da ligação população-segurança avoca uma ótica 

geoestratégica e geopolítica, bem como uma postura prospetiva. Considera o dinamismo 

demográfico como um vetor estratégico de segurança e defesa e a população como uma potencial 

ameaça não convencional16. Defende que a conflitualidade atual e futura será influenciada pelas 

tendências e níveis diferenciais de mortalidade, fecundidade e migrações, porque o grosso do 

aumento populacional ocorre em países em desenvolvimento e interfere com o poder político e com 

as capacidades de arranque económico e de desenvolvimento, podendo agravar tensões sociais. A 

existência de uma população jovem aumenta o risco de conflito interno, se não existirem respostas 

do mercado de trabalho. Mas certos Estados podem ter nos ativos jovens a sua janela de 

oportunidade, permitindo-lhes elevar a sua importância no sistema internacional (projeção de forças 

militares, alianças vantajosas com países envelhecidos e consolidação de posições no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas). Assim, a população é polivalente nas suas consequências. 

A Demografia Política17 agrega nos seus objetivos específicos todos os contributos teóricos 

precedentes. Trata-se de uma área pouco estudada no âmbito da Ciência Política e das Relações 

Internacionais, mas que ajuda à compreensão e prevenção de riscos de segurança, porque a) permite 

avaliar as consequências políticas das alterações populacionais (pressão sobre os governos, controle 

da sua atuação, distribuição do poder politico); b) reconhece 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); e c) socorre-se dos indicadores demográficos para 

identificar as grandes preocupações das sociedades em termos de população versus recursos, num 

quadro de segurança humana18.  

A estas valências poderemos acrescentar o modo como as alterações na distribuição dos 

recursos e do poder político podem surgir das alterações absolutas e relativas na dimensão dos 

                                                 
16 SCIUBBA, J. - The Future Faces of War. Population and National Security, Oxford: Praeger, 2011 
17 KAUFMANN, E., TOFT, M. - «Introduction» In Political Demography: How Population Changes are Reshaping 

International Security and National Politics. New York: Oxford University Press, 2011. 3 definem demografia política 

como “the study of the size, composition, and distribution of population in relation to both government and politics”. 
18 WEINER, M., RUSSELL, S. (ed.) - Demography and National Security, Nova Iorque: Oxford Berghan Books, 2001 
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vários subgrupos (populações urbanas/rurais, grupos religiosos, fações partidárias, etnias, grandes 

grupos etários)19. Combinam-se assim duas perspetivas, a mais centrada nas questões de poder 

nacional e equilíbrios clássicos de “segurança interna”, e outra que avalia o poder de uma sociedade 

com base nos equilíbrios, vantagens e desvantagens que dado universo populacional consegue obter 

no xadrez internacional. O que sabemos hoje? 

2 As leis da geopolítica demográfica 

As dinâmicas demográficas são aceleradores de mudança, o que não significa que devam ser 

consideradas ameaças20. À medida que as sociedades passam de uma para outra fase de transição 

demográfica, a demografia pode ser usada como uma ferramenta que permite monitorizar as 

transformações sociais e ajuda a antecipar modelos económicos, políticos e de segurança. Mas não 

devemos perder de vista que a população não é um vetor determinante para a mudança social ou 

política, nem mesmo quando o afluxo de refugiados e de migrantes ilegais alteram as caracteristicas 

de partida do país de acolhimento e as suas perspectivas de prosperidade e paz. 

Em 2010 o Atlas des Populations21 elencava nove leis da geopolítica demográfica que resumem os 

vetores decisivos na determinação do potencial papel e peso dos universos políticos: cinco são 

macrodemográficas, com relevância em termos de hard power (volume, composição étnica, estrutura etária e 

por sexos); as restantes importam em termos microdemográficos e de soft power (migrações, cultura e 

identidade, comunidades e diásporas). A estes fatores cumpre acrescentar outras esferas de contexto, como o 

ambiente natural (localização, topografia, clima, riquezas naturais), o sistema económico (estatuto no sistema 

económico global, liderança ou dependência), o sistema político (democracia ou ditadura, estabilidade ou 

vulnerabilidade) (Figura 2). 

 

                                                 
19  GOLDSTONE, J. - «Political Demography». E-International Relations [Consultado em: 20 setembro 2015]. 

Disponível em: http://www.e-ir.info/author/christian-leuprecht-and-jack-a-goldstone/ 
20 Passamos de um acelerador de mudança à ameaça (capacidade x intenção) quando ocorrem choques demográficos 

(ameaças difusas), de que são exemplo os episódios de criminalidade transnacional organizada, a proliferação de armas 

de destruição massiva, a pirataria ou as ciberameaças. 
21 DURAND, A. - Atlas des Populations, Diplomatie, nº44 mai-juin 2010 

http://www.e-ir.info/author/christian-leuprecht-and-jack-a-goldstone/
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Figura 2. Jogo de Espelhos. As leis da geopolítica demográfica 

 
FONTE: Rodrigues, T., “Choques Demográficos”. Ameaças e Riscos Transnacionais no novo Mundo Global. Lisboa: Esfera dos 

Livros, pp.255-282 

A relação ambígua e polivalente entre as duas partes da equação demografia-segurança pode 

ganhar objetividade se a olharmos em prismas distintos, embora não estanques (Figura 3):  

1) de dentro para dentro: o modo como as dinâmicas e características de composição etária, 

por sexos e origem étnica influenciam a identidade, coesão e estabilidade interna de uma 

sociedade (ex. desequilíbrio entre sexos, assimetrias de crescimento entre grupos 

religiosos ou étnicos, várias línguas oficiais…); 

2) 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. migrações e/ou refugiados, dificuldade na criação 

de uma sociedade em mosaico, escassez de recursos); 

3) 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: declínio dos p. ocidentais causado pela 

redução do potencial humano; o centro do mundo multipolar desliza para os BRICS; os 

países da fase 3 tornam-se polos hegemónicos regionais e serão no futuro lideres 

(Indonésia, Nigéria, Turquia, Vetname). 

As duas primeiras determinam as probalidades de estabilidade ou conflito, na dupla asserção 

de paz e coesão dentro das fronteiras políticas (não necessariamente estatais. A última remete para 
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os (re)equilíbrios do sistema internacional suscitados pelo modo como cada universo populacional 

consegue gerir e ser reconhecido ”fora de portas” nos forae internacionais. Vejamos. 

Figura 3. Jogo de Espelhos. As leis da geopolítica demográfica 

 
FONTE: Rodrigues, T., “Choques Demográficos”. Ameaças e Riscos Transnacionais no novo Mundo Global. Lisboa: Esfera dos 

Livros, pp.255-282 

2.1 De dentro para dentro, de fora para dentro. Estabilidade ou conflito  

As teorizações clássicas sobre o poder do Estado convergem ao considerarem o fator 

populacional como elemento central da imagem interna e externa da sua força relativa. A 

demografia influencia três dos seus objetivos principais: 1) a projeção do poder no sistema 

internacional anárquico; 2) a proteção da soberania e dos interesses nacionais; e 3) a garantia de 

acesso da população aos recursos disponíveis. Da capacidade de gerar o equilíbrio demográfico e de 

preservar a coesão nacional depende, em larga medida, o sucesso na redução das vulnerabilidades 

naturais e a implementação de uma estratégia sustentável de segurança e de defesa. 

No passado a população constituía um elemento para aferir o poder de um Estado ou região. 

A questão era pouco complexa, já que todas as sociedades cresciam moderadamente, apresentavam 

uma estrutura etária idêntica (muitas crianças, poucos idosos) e a produção económica tinha como 

unidade predominante o agregado familiar e a agricultura. Hoje a questão deixou de poder ser vista 

assim e nas sociedades atuais e do futuro são sobretudo as características dos recursos humanos (em 

termos de sexo, idade, competências e educação) que determinam a importância que assume a 

demografia no quadro de segurança.  
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O volume e características da população podem ser entendidos como elementos de soft e 

hard power e podem desencadear riscos reais e/ou percecionados de insegurança22. É certo que 

existe uma vantagem de partida para as grandes populações, já que um país pequeno, mesmo que 

muito desenvolvido, terá maior dificuldade em se impor no sistema internacional. Mas a avaliação 

das ameaças globais e os exercícios de cenarização não devem esquecer as implicações de 

segurança que decorrem das características e tendências de vetores tão distintos como a repartição 

da população por idades, o crescimento desigual de grupos étnicos e sociais, o nível de densidade 

dos bairros clandestinos, a pobreza rural e urbana.  

O estudo The Shape of Things to Come. Why Population Matters to Security23 valida a 

importância da demografia como preditor de bem-estar e de estabilidade das sociedades com base 

na evolução do peso relativo de jovens e idosos em quatro grupos de países, relacionando-as com a 

sucessão de conjunturas politicas. O exercício permitiu identificar oito aspetos de indole 

demográfica que parecem associados com instabilidade política ou conflito: proporções elevadas de 

jovens em idade ativa (15-29 anos); acentuado crescimento urbano; carência de solo e/ou água; 

níveis elevados de mortalidade na população ativa; assimetrias de crescimento entre grupos étnicos 

e religiosos; migrações, envelhecimento e redução de efetivos; mais homens que mulheres na 

população. Porém, todos estes aspetos podem gerar oportunidades. Alguns exemplos: quando os 

empregos são escassos, a existência de muitos adultos jovens pode fomentar o descontentamento e a 

tensão social e politica. Cientes deste facto, os responsáveis politicos respondem de formas 

tradicionais, esquecendo que a criação de emprego direcionado para as necessidades específicas da 

região poderia originar o aumento das receitas de imposto sobre o trabalho. O mesmo pressuposto 

liga o aumento dos bairros clandestinos ( de zonas urbanas de forte concentração /ghetização de 

migrantes)  de  à subida dos níveis de criminalidade urbana, esquecendo que algum investimento 

em infraestruturas (e politicas de integração bastariam para mitigar ou resolver o problema. 

Já em 2004 Cincotta24 concluira que os países mais jovens apresentavam mais episódios de 

guerra civil e de mobilização e recrutamento para organizações extremistas, as quais oferecem uma 

                                                 
22 SOFFER, A. (2008) The Connection between Demography and National and International Security – The Case of the 

EU. National Security and the Future 1-2 (9). Disponível em: http://www.nsf-

journal.hr/issues/v9_n1_2/pdf/003%20Soffer.pdf 
23 POPULATION ACTION INTERNATIONAL - The Shape of Things to Come. Why Population Matters to Security 

[Consultado em: 27 de janeiro de 2014]. Disponível em: http://www.globalaging.org/health/world/2007/Shape.pdf A 

pesquisa divide os países em quatro categorias: muito jovens (mais 67% da população com menos de 30 anos e tempo 

de duplicação em anos menor de 35); jovens (60-67% da população com menos de 30 anos, 35-50 anos de tempo de 

duplicação), em transição (45-60% abaixo dos 30 anos, 50-125 anos de tempo de duplicação) e maduro (30-45% abaixo 

dos 30, mais de 125 anos de tempo de duplicação). 
24 CINCOTTA, R. – The Next Steps for Environment, Population and Security. Demographic Security Comes of Age, 

ECSP Report, Issue 10, 2004: 1. 

http://www.nsf-journal.hr/issues/v9_n1_2/pdf/003%20Soffer.pdf
http://www.nsf-journal.hr/issues/v9_n1_2/pdf/003%20Soffer.pdf
http://www.globalaging.org/health/world/2007/Shape.pdf
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identidade que os jovens não encontram na sociedade onde se integram Quase todos os países a 

viverem conflitos intensos possuem populações muito jovens (como o Iraque, Afeganistão, Sudão, a 

Siria), mas muitos daqueles que no passado experimentaram este tipo de situação evoluíram de 

seguida para outras configurações etárias e são hoje estáveis (Vietname, por exemplo). Este facto 

traz alguma esperança sobre a evolução da conflitualidade de dentro para dentro.  

Acresce a esta imagem os imputs migratórios e o modo como a crescente permeabilidade 

das sociedades contemporâneas altera o perfil étnico e religioso das sociedades atuais. A construção 

de uma identidade em mosaico nem sempre é fácil e envolve alguma tensão acrescida de fora para 

dentro (migrantes, refugiados). O enriquecimento económico, humano e cultural que a globalização 

das migrações permite nem sempre é fácil para quem chega e para quem vê chegar25. Também não 

devemos cair no erro de securitizar a questão dos refugiados/migrantes, porque, e tal como sucede 

com a esmagadora maioria dos imigrantes, o seu objetivo prioritário é o de sobreviver sem 

deportação. A presença de refugiados em determinado país não cria riscos de segurança elevados 

(vejam-se os libaneses na Jordânia ou na Siria) e o maior desafio coloca-se nos moldes em que são 

recebidos nos países de acolhimento26. 

2.2 De dentro para fora. Os (re)equilíbrios do sistema internacional 

Nas últimas décadas a agenda de segurança alargou-se, passando a incluir para os Estados e 

as organizações internacionais novos dilemas não-tradicionais e transnacionais, em parte 

decorrentes do processo de globalização. Paradoxalmente, embora esta última seja olhada como um 

fator impulsionador para o aparecimento ou intensificação de novos problemas, a investigação 

académica pouco tem examinado a relação entre a nova agenda de segurança e a economia política.  

No mundo atual o desafio colocado pelas ameaças de conflito está a ser profundamente 

transformado. O novo conceito de segurança acentua a importância da modernização 

socioeconómica como garantia potenciadora de segurança individual e coletiva e procura fomentar 

o papel da diplomacia internacional e reduzir a intervenção externa, evitando formas tradicionais de 

conflito entre Estados. Conceitos como os de governança global e de manutenção da paz adquirem 

um destaque merecido no sistema internacional, mesmo quando os seus resultados em termos de 

quotidiano das populações sejam pouco evidentes. Segurança externa e segurança interna tornam-se 

                                                 
25 REQUENA, Miguel, «International Migrations, Security and Identity» In Globalization and Internation Security. An 

overview, NOVA Publishers, Nova Iorque, 2014. 51-76 
26 Os exemplos conhecidos de formação de grupos armados com base em população refugiada tiveram apoio externo, 

como sucedeu nos anos 90 quando o Paquistão apoiou os afegãos refugiados e viabilizou o aparecimento dos talibãs. 

(CARRION, D. - Are Syrian refugees a security threat?  Reuters, Opinions [Consultado em: 27 de setembro de 2015]. 

Disponível em: http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/09/15/are-syrian-refugees-a-security-threat-to-the-middle-

east/) 

http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/09/15/are-syrian-refugees-a-security-threat-to-the-middle-east/
http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/09/15/are-syrian-refugees-a-security-threat-to-the-middle-east/


13 

 

duas faces da mesma moeda, pelo que os responsáveis políticos tendem a privilegiar a prevenção, 

das ameaças e riscos, recorrendo a modelos mais ou menos musculados.  

O NIC27 dá como certo o declínio dos países ocidentais, em larga medida causado pela 

redução do potencial humano. Até 2030 prevê a consolidação do Mundo multipolar, baseado no 

pilar económico, cujo centro vital desliza dos países tradicionais para os BRICS (Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul), que entram em concorrência direta com os antigos estados 

dominantes (Japão, Alemanha, França e Reino Unido). Na segunda linha aparecem várias potências 

intermédias com demografias em alta e fortes taxas de crescimento económico, chamadas a 

tornarem-se também pólos hegemónicos regionais com influência mundial (Colômbia, Indonésia, 

Nigéria, Etiópia, Turquia, Vietname). As assimetrias intra e inter-regionais agudizar-se-ão, caso não 

exista uma restruturação ao nível da segurança internacional e da governança mundial.  

As disparidades de desenvolvimento entre países e regiões, associadas aos diferenciais 

demográficos impulsionam a mobilidade humana. Se esta for potenciada e bem gerida poderá 

ajudar a resolver alguns dos dilemas demográficos que algumas regiões já enfrentam: na Europa 

temos uma população envelhecida e escassez de mão-de-obra, enquanto no mundo em 

desenvolvimento temos uma população muito jovem, incapacidade de absorção do mercado de 

trabalho de potenciais trabalhadores e falta de oportunidades laborais. As migrações (emigração, 

imigração e migrações internas) são as variáveis chave no futuro das dinâmicas demográficas, 

embora sejam as de maior incerteza28. 

Compreender os impactos políticos de fatores demográficos torna-se incontornável, porque 

sabemos que as mudanças serão significativas nas próximas décadas 29 . As disparidades de 

crescimento demográfico terão consequências políticas entre: (a) Estados-nação (o declínio Rússia 

face ao Paquistão); (b) grupos etários (a crescente proporção de jovens face aos idosos no 

Afeganistão); (c) relação entre residentes rurais e urbanos (urbanização no Médio Oriente); e (d) 

grupos étnicos ou religiosos intra Estados (hindus e muçulmanos na Índia, evangélicos e seculares 

nos EUA). Cada tipo de diferença está associada a desafios políticos distintos: alterações regionais 

no volume e estrutura populacional afetam o equilíbrio de poder central; a variação dos ratios entre 

grupos de idade e sexo influenciam o ritmo de crescimento económico, o desemprego, a 

instabilidade socia; o processo de urbanização incentiva a mobilidade associada a insegurança; os 

                                                 
27 NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL - Global Trends 2030. Alternative Worlds [Consultado em: 5 dezembro 

de 2013]. Disponível em: www.dni.gov/nic/globaltrends 
28 RODRIGUES, T.F. - «O Futuro (in)Certo das Dinâmicas Demográficas em Portugal». In Contributos para Um 

Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Atena, nº28. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2012. 211 
29 GOLDSTONE, J.  Political Demography: How Population Changes are Reshaping International Security and Na-

tional Politics , Nova Iorque: Oxford University Press, 2011 

http://www.dni.gov/nic/globaltrends
http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Politics/AmericanPolitics/PoliticalSociology/?view=usa&ci=9780199945962
http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Politics/AmericanPolitics/PoliticalSociology/?view=usa&ci=9780199945962
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diferenciais de crescimento entre grupos etno-religiosos podem potenciar episódios de violência 

étnica, religiosa e nacionalista, crises de identidade e desafiar a unidade dos Estados mais frágeis. 

3 Desafios demográficos à segurança 

As questões populacionais constam cada vez mais na agenda política e pela sua diversidade 

e originalidade exigem a ligação entre académicos e decisores. A população representa um vetor 

estratégico no âmbito da segurança e defesa e a Demografia, ciência social atenta às alterações do 

volume, da composição e da distribuição espacial da população, assume uma posição relevante para 

a equação do poder no quadro do sistema internacional. Demografia e política interinfluenciam-se, 

o que torna necessário refletir sobre o modo como os politicos percebem as questões demográficas e 

como as integram nas políticas nacionais. As questões demográficas não podem ser ignoradas no 

gizar de políticas e decisões no quadro da segurança e defesa, porque as suas variáveis permitem 

conhecer e estimar num futuro próximo totais e modo de distribuição dos efetivos por sexo e idade, 

determinando deste modo volumes de população ativa e idosa, número de eleitores, de militares, de 

imigrantes potenciais. 

Os efetivos humanos podem ser um vetor de oportunidade e estabilidade ou um risco, para 

si mesmos e para outros povos e sociedades. As populações nas suas diferentes vertentes 

(fecundidade, saldos migratórios, morbilidade e mortalidade, volume, estrutura etária, e posição em 

termos do modelo de transição demográfica) são um aspeto vital na formação do processo político, 

embora o seu impacto possa ser imediato ou remoto. A população pode ser uma janela de 

oportunidade ou um fator destabilizador e é necessário ter sempre em vista o impacto das suas 

dinâmicas e carateristicas, embora estas não desencadeiem de per si conflitualidade aberta30. As 

tendências demográficas influenciam a segurança humana, a estabilidade política e as hipóteses de 

desenvolvimento. Mais do que reconhecer a importância que pode ser atribuída aos volumes da 

população, importa monitorizar o modo e as direções geográficas da sua dinâmica. 

A relativa inércia e previsibilidade de tendências de evolução dos volumes demográficos 

permite adiantar cenários prospetivos com razoável grau de certeza, embora menor no caso das 

migrações31. Nenhuma parte do Mundo está imune aos efeitos das das alterações demográficas que 

terão lugar nas próximas décadas. Trata-se de gerir, sem colocar em risco a segurança global, o 

                                                 
30  GLOBAL STRATEGIC TRENDS - Out to 2040, Strategic Trends Programme, 4ªed. SWINDON: Ministry of 

Defence [Consultado em: 23 abril 2015] Disponível em: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmentdata/file/33717/GST4_v9_Feb10.pdf 
31 RODRIGUES, T.F. - «O Futuro (in)Certo das Dinâmicas Demográficas em Portugal». In Contributos para Um 

Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Atena, nº28. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2012. 210-1 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmentdata/file/33717/GST4_v9_Feb10.pd
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envelhecimento sem precedentes das populações nos países ricos e de enfrentar o ainda rápido 

crescimento e juventude das populações nos restantes. Além disso, todos, independentemente do 

seu grau de desenvolvimento, serão obrigados a lidar com o volume crescentes das migrações 

internacionais, sejam de caracter económico ou motivadas por crises ambientais locais, 

instabilidade ou conflito (Figura 4)32.  

Figura 4. Vetores de índole demográfica a considerar na ligação população-segurança 

Um mundo a duas 

velocidades 

Nas regiões menos desenvolvidas os fatores de inércia demográfica provocam o aumento 

rápido da população, o que só é uma oportunidade a) se for acompanhado de estabilidade 

interna e b) caso exista capacidade endógena do Estado envolvido para rentabilizar a vantagem 

do número de efetivos.  

Nas sociedades com melhores indicadores de desenvolvimento humano o acentuado 

envelhecimento das estruturas etárias fá-las perder capacidade militar e força humana (hard 

power). Só a aposta em alianças e investimento tecnológico poderá suprir a desvantagem do 

número. 

A globalização das mi-

grações 

Todas as regiões se tornam emissoras e recetoras de migrantes. Aumenta a percentagem de 

estrangeiros nas sociedades e também a variedade de nacionalidades, perfis e expectativas dos 

migrantes. 

Confrontamo-nos com migrações mais sensíveis e rápidas na sua reação a conjunturas 

económicas, políticas e ambientais, que geram transformações de identidade, de equilibrios de 

poder interno e regional e podem provocar conflitos e insegurança.  

Urbanização e migrações 

internas assimétricas 

As direções privilegiadas pelos fluxos migratórios podem reduzir a qualidade de vida em 

locais muito procurados e aumentar a probabilidade da ocorrência e intensidade de desastres 

humanitários. A pobreza está a tornar-se cada vez mais urbana. 

Nas cidades residem as populações mais vulneráveis e são maiores as desigualdades sociais. A 

escala e complexidade das comunidades urbanas exige soluções específicas para o seu 

desenvolvimento e segurança33. O crescimento urbano desordenado em locais de tensão social 

e exclusão económica aumenta o risco de episódios de violência. O anonimato é facilitado nos 

bairros de construção clandestina, tornando-os safe havens para ações subversivas e 

terrorismo. 

Envelhecimento e/ou 

juventude 

Trata-se em alguns casos de saber o que fazer a tantos jovens e noutros que fazer com tão 

poucos34.A alteração da estrutura etária influencia a capacidade económica, militar e de 

governança.  

A juventude etária tende a acentuar a reivindicação social contra o poder instituído. A descida 

da idade média da população pode retardar o aparecimento da democracia e dificultar a 

estabilidade de sistemas democráticos35.  

Nas sociedades com muitos idosos o isolamento e vulnerabilidade fazem aumentar as situações 

de insegurança, real ou percecionada.  

FONTE: Rodrigues, T. - «Population dynamics. Demography matters» In Globalization and Internation Security. An overview, 

NOVA Publishers, Nova Iorque, 2014. 38-41 

                                                 
32  GOLDSTONE, J. - «Political Demography». E-International Relations [Consultado em: 20 setembro 2015]. 

Disponível em: http://www.e-ir.info/author/christian-leuprecht-and-jack-a-goldstone/ 
33 BLAIR A.R. - The Challenges of the  21st Century City, Washington, DC The Wilson Center, Policy Brief, Decem-

ber, [Consultado em: 23 setembro 2015]. Disponível em: http://www.newsecuritybeat.org/2012/12/challenges-21st-

century-city/#.UuYsTxCp3IU 
34 POPULATION ACTION INTERNATIONAL, (2013) “Healthy Families, Healthy Planet Why Population Matters to 

Security” [Consultado em: 27 de janeiro de 2014]. Disponível em: http://populationaction.org/topics/security-and-

governance/#sthash.iJJ7zoUp.dpuf 
35 URDAL, H. - «Youth Bulges and Violence» In Political Demography: How Population Changes are Reshaping 

International Security and National Politics, New York: Oxford University Press, 2011 

http://www.e-ir.info/author/christian-leuprecht-and-jack-a-goldstone/
http://www.newsecuritybeat.org/2012/12/challenges-21st-century-city/#.UuYsTxCp3IU
http://www.newsecuritybeat.org/2012/12/challenges-21st-century-city/#.UuYsTxCp3IU
http://populationaction.org/topics/security-and-governance/#sthash.iJJ7zoUp.dpuf
http://populationaction.org/topics/security-and-governance/#sthash.iJJ7zoUp.dpuf


16 

 

No entanto, a interligação entre demografia e segurança exige um processo contínuo de 

ajustamento, porque falamos de realidades dinâmicas. Dai o interesse que pode resultar da 

monitorização do modelo de transição demográfica. O futuro implica o redesenhar da sociedade 

global, garantindo a gestão sustentável entre comunidades mais envelhecidas, complexas e distintas, 

fluxos migratórios fáceis, rápidos e com novos perfis, necessidades em termos de progresso 

económico a escalas local, nacional e global e direitos e garantias. O novo conceito de segurança 

humana assente na dignidade do indivíduo implica uma preocupação com o nosso espaço e com o 

que nos rodeia. A segurança resulta sobretudo de atitudes e comportamentos proativos e 

preventivos.  

Nesta época de profundas mudanças o papel geopolítico que o vetor demográfico pode 

assumir revela-se incontornável 36 . As implicações futuras de segurança que decorrem das 

tendências demográficas vão depender da capacidade política (especialmente das instituições, 

governos e um conjunto crescente de atores) para gerir a mudança sem sucumbir à tentação de 

securitizar o vetor demográfico. A relação entre dinâmica demográfica e segurança não é unívoca e 

um mesmo comportamento demográfico pode ter impactos diferentes, consoante o tempo, a 

realidade social e o contexto político a que se reporta. A população pode criar insegurança, mas 

também as respostas e os volumes populacionais são insuficientes em si mesmos para fomentarem 

tensões sociais, mudanças políticas, disrupção económica ou conflitos. Tal sucede em grande parte 

porque as ameaças assumem formas difusas, surgem como resposta a alterações de vário tipo, 

nomeadamente ambientais, e implicam mobilidade e deslocação de populações, podendo mudar em 

semanas a composição humana de uma região. As dinâmicas populacionais devem ser lidas como 

um indicador, um recurso e um multiplicador. 

“Demography must be considered a major driver of politics alongside classic materialist, 

idealist, and institutional perspectives. Just as no credible political scientist can afford to ignore the 

role of economic incentives, institutions, or culture, […] political scientists cannot afford to ignore 

demography in seeking to understand patterns of political identities, conflict, and change”37. 

 

 

                                                 
36 De que são exemplo as opções em matéria de fiscalidade, os padrões de voto, as tensões e conflitos étnicos e 

religiosos. (DIAMOND, J. - Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies, New York: Oxford University 

Press, 2005; GOLDSTONE, J. - «Political Demography». E-International Relations [Consultado em: 20 setembro 

2015]. Disponível em: http://www.e-ir.info/author/christian-leuprecht-and-jack-a-goldstone/) 
37 KAUFMANN, E., TOFT, M. - «Introduction» In Political Demography: How Population Changes are Reshaping 

International Security and National Politics. New York: Oxford University Press, 2011. 3 

http://www.e-ir.info/author/christian-leuprecht-and-jack-a-goldstone/
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