
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I- CARACTERIZAÇÃO GERAL 
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1-Enquadramento Da Ilha De Santiago 

1.1.Localização Geográfica 

A Ilha de Santiago situa-se a Sul do Arquipélago de Cabo Verde, integrada no grupo 

das Ilhas de Sotavento, entre os paralelos 15º 20’ e 14º 50’ de latitude Norte e os 

meridianos 23º 50’ e 23º 20’ de longitude Oeste do meridiano de Greenwich. 

Santiago é a maior ilha de Cabo Verde, ocupando uma área emersa de 991Km². 

Caracteriza-se por uma forma adelgaçada na direcção Norte-Sul, com um 

comprimento máximo de 54,9 km entre a ponta Moreira, a Norte e a ponta Mulher Branca, 

a Sul, e uma largura máxima de 29Km entre a ponta Janela, a Oeste, e a ponta Praia Baixo, 

a Leste. 

Na parte Norte da ilha existe um estrangulamento entre Chão Bom, a Oeste, e o Porto 

Formoso, a Este, da ordem dos 6Km (cf. fig.1). 

 

1.2-Divisão Administrativa
1
 

Administrativamente a ilha de Santiago é constituída por uma população total de 

234.940 habitantes distribuídas em seis (6) Concelhos e onze (11) freguesias, (cf. Fig.1). 

Praia é o maior Concelho da ilha e é o capital do País, ocupa uma área de 258,1Km² 

com uma população de 104.953 habitantes distribuídos nas freguesias de Nossa Senhora da 

Graça, São Baptista e Santíssimo Nome de Jesus. 

Concelho de São Domingos, ocupa uma área de 137,6 Km² com uma população de 

13.305 habitantes distribuídos nas freguesias de São Tolentino e Nossa Senhora da Luz. 

Concelho de Santa Catarina, ocupa uma área de 242,9 Km² com uma população de 

49.829 habitantes distribuídos na freguesia de Santa Catarina e de São Salvador do Mundo. 

Concelho de Santa Cruz, ocupa uma área de 149,3 Km² com uma população de 

32.695 habitantes distribuídos pelas freguesias de São Tiago Maior e de São Lourenço dos 

Órgãos. 

                                                
1 Dados de INE, Censo 2000 
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Concelho de Tarrafal, ocupa uma área de 90,7 Km² com uma população de 17.784 

habitantes centralizados na freguesia de Santo Amaro de Abade. 

Concelho de São Miguel, ocupa uma área de 90,7 Km² com uma população de 

16.104 habitantes distribuídos na freguesia de São Miguel Arcanjo  

Fig.1 Mapa da ilha de Santiago 

  

 

 

 

1.3 Aspectos Climatológicos
2
  

À semelhança do que acontece em todo o Arquipélago, a ilha de Santiago está 

enquadrada nos tipos de clima árido e semi-árido, com duas estações, a da seca ou das 

                                                
2 Por AMARAL, (1964) Santiago de Cabo verde. A Terra e os homens 
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«brisas» que vai de Dezembro até Junho, e a estação das chuvas ou das «águas» que vai de 

Agosto até Outubro; os meses de Novembro e Julho são considerados de transição, 

podendo apresentar características da estação seca ou húmida, conforme for menor ou 

maior a duração anual das precipitações. 

Dos estacões acima referidas a mais quente é a das águas que se verifica no período 

das chuvas e sobretudo quando este período é caracterizado por muita irregularidade, daí a 

ligação com a deslocação setentrional de frente seca e, a menos quentes, geralmente a das 

brisas caracterizadas nos períodos com predomínio de acção dos ventos de nordeste. 

A influência do relevo e a sua exposição aos ventos dominantes faz com que haja 

uma grande variabilidade climática regional, nomeadamente a aridez no litoral, a humidade 

e vegetação nos pontos altos, precipitações na vertente oriental e escassez de humidade, na 

vertente ocidental. 

A precipitação é muito irregular, podendo verificar casos de fraca ou nula 

precipitação, embora a humidade relativa atinge valores elevados. 

O clima de Santiago é também condicionado pela sua geomorfologia. Em 

consequência da altitude, nota-se, que à medida que se desloca para o interior da ilha, o 

clima do tipo árido da zona litoral, passa a semi-árido e, por fim, a sub-húmidos. (Pode 

ainda verificar a presença de micro-climas, no interior de certas ribeiras, como por exemplo 

as Ribeiras Principal, Boa – Entrada e Picos. 

As amplitudes térmicas são baixas, uma vez que a temperatura é praticamente 

uniforme durante quase todo o ano, sendo a média anual de 25ºC. 

De acordo com a altitude, as zonas climáticas classificam-se em: 

- Zonas Áridas - situadas a uma altitude inferior aos 100 metros , em que as 

precipitações são inferiores do que 250mm. 

- Zonas semi-áridas – localizadas na faixa de 100 a 200 de altitude, registando 

precipitações entre 250 a 400mm. 

- Zonas Sub – húmidas, zonas de altitude acima de 200m e abaixo de 500m e de 

precipitações, que variam entre 400 a 500 mm. 
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- Zonas húmidas, situadas acima de 500m e precipitações superiores a 500mm. 

 

Quadro Nº1-  Zonas climáticas por Altitude 

Zonas Climáticas 

 

Altitudes Precipitações 

Áridas 

 

Inferior  a 100 Inferior a 250 

Semi- áridas 

 

100 a 200 250
 
a 400 

Sub – húmidas 

 

200
 
a 500 400 a 500 

Húmidas 

 

Superior a 500 Superior a 500 

 

Fonte: Amaral, I - Santiago de Cabo Verde , A Terra e os Homens , Lisboa , 1964 

 

2- Caracterização Geral Do Concelho De Santa Cruz 

2.1 – Resenha histórica 

O Concelho foi criado pelo Decreto nº 108/71, de 29 de Março, com vista a promover 

o desenvolvimento de actividades que o crescimento populacional impunha e possibilitar às 

populações contactos rápidos com as sedes quer do Concelho quer das Freguesias, onde os 

seus problemas devem ser resolvidos.  

O nome, porém, fugiu à regra. Segundo reza o povo, o proprietário da então 

Sociedade Agrícola e Comercial de Santa Filomena -SOCOFIL situada na pequena 

localidade de Santa Cruz, Engenheiro Almeida Henriques, havia proposto às autoridades 

portuguesas a criação de um Concelho nessa localidade, onde se iria, posteriormente, 

construir um porto para exportação das suas bananas. Feito os levantamentos, verificou-se 

que o local não dispunha de quaisquer infra-estruturas para o efeito, acabando, no 

entanto, o Concelho por ser criado, mas com sede na povoação de Pedra Badejo que já era 
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um posto administrativo. Almeida Henriques fez, entretanto, finca-pé para que o novel 

município tomasse o nome de Santa Cruz, local de suas plantações. O nome, segundo 

consta, terá advindo do promontório que dá vista à vizinha Ilha do Maio (Plano Ambiental 

Municipal de Santa Cruz (2003), pág.11).  

 

 

 

2.2 – Enquadramento geo-espacial e climática 

 

Santa Cruz é um dos dezassete
3
 concelhos do país, localizado na ilha de Santiago no 

litoral Leste, limitado pelos concelhos de S. Domingos a Sul, Santa Catarina Nordeste, 

S. Miguel a Norte e banhado pelo mar a Leste (cf . fig. 1). 

O centro administrativo fica sedeado na vila na vila de Pedra Badejo, na freguesia de 

Santiago Maior. A parte Ocidental da vila é cercada por vales verdejantes devido à sua 

característica topográfica que a permite a posição de foz e zona de acumulação de 

sedimentos em épocas de cheias, contrastando assim à parte Oriental ocupada pela 

costa litoral de clima árido. Possui ali um porto natural aberto ao mar com extensa 

praia de arreia negra, de horizonte voltada a vizinha ilha do Maio (cf. fotografia 1 em 

anexo) 

As grandes encostas nas elevações de andares sub húmidos e húmidos, nomeadamente 

na zona de S. Jorge albergam o único jardim botânico e um dos maiores perímetros 

florestais do país e com melhores produção a nível da agricultura de sequeiro. 

Quanto à morfologia do Concelho, é caracterizado por um emaranhado de montes, 

ribeiras e achadas. Com efeito, de garganta de Monte Pico de Antónia, terceiro 

maior do País (1.393 metros de altitude) e na dobra das suas cordilheiras que 

percorrem longitudinalmente no sentido Norte/ Sul e dividem a ilha em duas partes 

distintas, nascem pequenas ribeiras que se vão convergindo, formando vales cavados 

junto às montanhas, que se alargam e originam planícies à medida que se vão 

aproximando do litoral. As pequenas serras, por seu turno, vão-se aplanando, dando 

                                                
3 Porém actualmente existem mais 5 concelho com uma comissão instaladora 
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lugar aos planaltos, normalmente denominados de “Achadas”.(MARQUES, M.M. 

(1990) As Unidades Geológicas da ilha de Santiago) 

 

O seu clima é árido, tornando-se mais ameno à medida que se avança para o interior, 

constituindo microclima de altitude, suave tanto na época quente como na fria, cobrindo 

boa parte do Concelho.  

Tendo em conta o clima árido as zonas litorais de Santa Cruz apresentam-se 

praticamente desprovidas de cobertura vegetal, exceptuando as zonas reflorestadas 

(perímetro da ribeira do Serrado, da Ribeira de Santa Cruz, de Achada Laje, de Achada 

Ponta). Apesar do clima árido nas mencionadas Ribeiras encontramos uma das maiores 

plantações de banana e agricultura de regadio antes pertencente a ex-Empresa Justino 

Lopes, E.P. e agora pertencente a Associação dos Trabalhadores do Sector Agrícola de 

Justino Lopes (cf. foto2 em anexo) 

 

A medida que se avance para o interior e se aumente de altitude encontramos zonas 

de vegetação herbácea incluindo perímetros florestais em Longueira, Ribeirão Galinha e 

Pico de Antónia. Entre estas zonas encontram-se vários perímetros de agricultura 

(horticultura, fruteiras, raízes e tubérculos, plantas endémicas, etc.) 
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 Figura 2-Situação geográfica e Divisão administrativa do concelho de Santa Cruz 

 

Fonte: GTM (03/2003) 

 

 

3- Contextualização Sócio-económico e Demográfica 

3.1-Demografia 

Segundo o Censo 2000, o Concelho possui uma população de 32.965 habitantes, 

sendo 15.528 do sexo masculino e 17.437 do sexo feminino, o que corresponde a 47,1% e 

52,9% respectivamente, repartidos por 38 povoados, pertencentes às Freguesias de Santiago 

Maior e de S. Lourenço dos Órgãos. 24,9% dos povoados são considerados urbanos e 

75,1% zonas rurais.(cf. a fig.2)  

 

 

Sendo Pedra Badejo a seda da vila alberga uma população de 8.492 habitantes e 

constitui o único aglomerado populacional com características de núcleo urbano (cf foto1 

em anexo), embora existem, outros como Achada Fazenda (2.200 habitantes), 
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Cancelo/Achada Bél-Bél (2.507 habitantes) e João Teves, para além de um elevado numero 

de pequenas aldeias de carácter espontâneo, como Renque Purga, Achada Ponta, Santa 

cruz, Achada laje, entre outros.   

 

3.2-Agricultura e os recursos hídricos 

O Concelho de Santa Cruz apresenta a maior taxa de desemprego do país, de acordo 

com o Censo 2000, se situa nos 31,6%. As principais actividades económicas do Concelho 

são a agricultura de regadio e sequeiro. O Concelho possui uma das maiores áreas em 

agricultura de regadio do país em que as culturas de hortícolas e bananeiras ocupam um 

lugar importante (cf. fotografia2 em anexo), a pecuária e a pesca artesanal, pecuária, 

pequenas e médias empresas, sobretudo a nível marcenaria e carpintaria, mecânica, 

serralharia e outros.  

 

Segundo o Recenseamento Agrícola de 1988, a superfície agrícola cultivável é de 

2.440 litros para o regadio e 39 891 litros para o sequeiro, o que corresponde a 8 e 10% 

respectivamente da área total do País. No Concelho, 24% de terras de sequeiro são 

cultivadas por conta própria, 21% em parceria e 54% por arrendamento. No regadio 40% 

das explorações é explorado por conta própria, 19 % em parceria e 41% por arrendamento. 

Cerca de 34% das explorações são dirigidas por mulheres. 

 

A agricultura de regadio é praticada com maior expressão nas principais Bacias 

Hidrográficas do Concelho (Ribeira Seca e Picos. Santa Cruz possui uma das maiores áreas 

em agricultura de regadio do país, onde as culturas de banana e hortícola ocupam um lugar 

muito importante. No entanto, devido as ultimas secas, a actividade agrícola tem vindo a 

degradar-se pelo facto dos poços e ribeiras estarem a diminuir o seu caudal de água e, 

consequentemente, a gradual salinização dos solos (cf. fotografia3 em anexo) 

. Este facto não está somente ligado à seca mas também, devido a sobre-exploração 

da água subterrânea (poços e furos), extracção de inertes nas praias e prática do sistema de 

rega por alagamento.  
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3.3- A pecuária 

 

Segundo o Recenseamento de 1988, a criação do gado constitui uma actividade 

complementar à de agricultura e tem tido grande importância na economia da região. De 

acordo com os dados do Recenseamento Pecuário de 94/95, existem, no Concelho, 3.892 

explorações, das quais cerca de 99% são do tipo familiar. Dessas, 3.633 trabalham em 

regime complementar enquanto que 258 em regime exclusivo; cerca de 50 % dos chefes de 

exploração é analfabeto enquanto que 38% possui um nível de instrução equivalente ao 

ensino básico complementar. Do total das explorações, 58% são dirigidas por homens e 

42% têm uma mulher como chefe de exploração. De acordo com o Plano Director da 

Pecuária, as espécies actualmente exploradas são poucos produtivos e a assistência técnica 

e veterinária são deficientes. As espécies e as raças exploradas, geralmente têm um nível de 

produção relativamente baixo que depende muito das variações das condições alimentares e 

do sistema praticado. 

 

 

 

3.4- A pesca 

A pesca artesanal representa a base de subsistência de muitas famílias dos arredores 

da vila de Pedra Badejo, nomeadamente de Achada Ponta, Monte Negro, Baía Curta, Areia 

Branca e Achada Laje. Nessas comunidades, as actividades económicas da pesca e da 

agricultura têm sido praticadas em paralelo. Devido às baixas capturas nessas localidades, 

muitos dos pescadores principalmente os de Achada Ponta e Pedra Badejo migram para as 

ilhas de Boavista e Maio onde existe um potencial haliêutico maior. As espécies mais 

capturadas são os tunídeos, peixe de fundo, moreia e pequenos pelágicos. Entretanto, 

existem algumas iniciativas privadas na pesca industrial, mas pouco desenvolvida devido a 

limitações existentes, nomeadamente, no que respeita a escassez e inexistência de 

equipamentos no mercado nacional e local, impossibilitando assim, a pesca, com 

rentabilidade e segurança, no alto mar. 

 

É de salientar a existência de actividades comerciais significativas, com destaque para 
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as pequenas casas comerciais, mini-mercados, venda a retalho, serviços de restauração, etc. 

 

O turismo, apesar de pouco explorado ainda, pode ser uma saída para o 

desenvolvimento sócio-económico do Município, por possuir condições geográficas e 

naturais atraentes para a prática tanto de montanha, como de praias de areias negras.  

 

Atendendo aos parcos recursos naturais, financeiros e uma estrutura empresarial 

incipiente, o concelho depara com muitos obstáculos na implementação de iniciativas locais 

susceptíveis de contribuir para o auto-emprego, gerar novos postos de trabalho e reverter, 

ou pelos menos diminuir, a situação de assistência social em que se encontra submersa uma 

grande parte da população.  

 

3.5- Recursos Humanos 

Em 2000, de acordo com os dados do Censo, existia no Concelho 92 quadros, sendo 

42 de nível médio e 50 de nível superior, 823 comerciantes e vendedores, 4015 

trabalhadores de agricultura e pesca e 1893 indivíduos sem profissão. 
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Capítulo II- ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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1- Teorias de base 

 

   A execução de qualquer trabalho de natureza científica impõe a determinação de 

um suporte teórico que servirá de apoio à investigação e comprovação das hipóteses 

levantadas. 

Partindo do princípio de que um trabalho científico é motivado, por um lado, por uma 

inquietação (o desconhecido) e por outro, pela consciência de algumas teorias explicativas 

(estudos precedentes), torna-se necessário basear-se nalgumas teorias nos quais se 

fundamentam a Demografia, a Geografia da População e quiçá o desenvolvimento humano, 

bem como a definição de alguns conceitos e variáveis. 

Da análise bibliográfica efectuada, algumas teorias nos despertaram especial atenção: 

-Teoria Malthusiana defendida por Malthus 

-Teoria Neomalthusiana defendida por Francis Place e RichardCharrlie… 

-Teoria Anti-Malthusiana defendida por Dumount, Durkhein, Josué Castro… 

-Teoria do óptimo da população defendida por Sauvy 

-Teoria de Transição Demográfica defendida por Notesten 

-Teoria de Regime Demográfico Moderno defendida por Landry 

-Teoria dos Limites de Crescimento defendida por Boseroup 

 Entre outros. 

 

2-Pressupostos teóricos 

2.1- O Malthusiansmo 

Para Malthus, (um pastor da igreja Anglicana no séc.XVIII) o poder público não é 

responsável pela miséria nem está a altura de a eliminar e que único remédio da miséria é a 

limitação do crescimento da população e a melhoria da produtividade na agricultura. 

Afirmou que «Quando uma população não é controlada, duplica todos os 25 anos crescendo 

segundo uma progressão geométrica enquanto que a subsistência cresce segundo uma 

progressão aritmética. A obra dele Ensaio e princípio da População ficou famoso pela sua 

tese de que a assistência aos pobres é inútil pois contribui para a sua multiplicação em vez 

do consolo; e quem não tem meios de subsistência está a mais e não tem direito a 

reclamações; e ainda pelo parágrafo do banquete». 
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2.2- Os Anti-Malthusianos 

Esta teoria ao contrário dos Malthusianos admite que a situação da pobreza é a 

principal responsável pelo excessivo crescimento demográfico e consequente estado da 

miséria. Assim sendo defendem a necessidade da reformas sócio-económicas que permitem 

a melhoria do padrão de vida da população mais pobre. E a redução do crescimento viria 

em consequência de tais reformas. 

 

-Para Durkhein, um dos defensores desta teoria, a expansão demográfica é 

acompanhada de uma mudança qualitativa da sociedade. O aumento do volume e da 

densidade repercute na extensão das cidades e favorece a divisão do trabalho. A competição 

e a luta pela vida na sociedade são tanto maior quanto mais densa se torna a população, 

coadjuvado com a especialização e o aumento do nível cultural. A necessidade de aumentar 

o nível cultural, em particular numa rede densa, acaba por se tornar um factor limitativo dos 

nascimentos. 

-Dumont fala do processo de movimentação na estrutura social como fenómeno de 

limitação dos nascimentos alegando a que «o homem aspira subir na escala social segundo 

o processo que exige despesas e sacrifícios, só o poderá fazer com o manifesto prejuízo das 

famílias numerosas, Já que o futuro da criança depende do investimento que o pai fizer na 

sua educação e instrução. Chama esse processo de capilaridade social. 

-Castro (1979) defende o seguinte: «não é o excesso da população que gera a fome 

mas sim o inverso ou seja, a carência de alimentação estimula o instinto sexual e aumenta a 

fecundidade» Logo a questão da expulsão demográfica resolve-se com o maior 

desenvolvimento económico. 

 

 

2.3- Os Neo-Malthusianos 

Ao meio-termo, os defensores desta teoria vêm moderando os dois ritmos anteriores. 

Para La Place (séc XIX) a solução não está em limitar o nº de casamento de jovens (como 

tem defendido a Malthus) mas sim limitar o nº de nascimentos através de planeamento 

familiar, visto que: 
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«O crescimento demográfico é incompatível com a melhoria do nível de vida, e o 

desenvolvimento passa antes de tudo, pela limitação da natalidade e planeamento. Defende 

a propaganda a favor do uso dos contraceptivos – aposta na educação para o controle da 

natalidade. 

 

 

 

2.4-Teoria de transição demográfica –Notesten(1945), Landry (séc XX) 

 

A mais moderna das anteriores, defende a auto regulação das populações – os casais 

vão tomar consciência do facto de que podem ter menos crianças uma vez que um maior 

número sobrevive. 

 Aposta nos efeitos da modernização nos comportamentos demográficos factos que 

demonstram que a revolução sanitária fez com que no mundo, nos anos 90, não existissem 

praticamente países com uma esperança de vida à nascença inferior a 50 anos, excepto 

alguns países da África subsariana. Fala ainda na «revolução contraceptiva» como 

sinónimo da modernidade. 

A teoria de transição demográfica é representada como um sistema de três estádios 

de crescimento. 1ºé marcado pela estagnação do regime primitivo; 2º é marcado pela 

explosão demográfico - não é mais do que a manifestação de um desequilíbrio transitório 

entre a natalidade e a mortalidade, devido ao aumento do nível de vida que reduz a 

mortalidade; 3º caracteriza-se por estabilização, restabelece-se o equilíbrio entre o 

nascimento e os óbitos diferentemente do regime primitivo. 

«O crescimento pode ser controlado de outro modo do que pela morte» (Bandeira 

pág73)  

A transição demográfica para os seus defensores «significa passagem de um estado 

de equilíbrio, em que a mortalidade e a fecundidade tinham níveis elevados para um outro 

estado de equilíbrio em que a mortalidade e a fecundidade apresentam baixos níveis, na 

sequência ou paralelamente a um processo de modernização». 
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2.5 -Boseroup e a Teoria dos Limites de Crescimento 

 

Afirma que a população, mais concretamente a densidade é um factor de progresso 

económico. A população não é determinada por riqueza, mas sim ela é que a determina 

graças à pressão criadora que gera. Uma população dispersa não seria incitada a adaptar 

novas técnicas de valorização dos solos, a produtividade agrícola seria estagnada, o que 

levaria as sociedades primitivas a contentar-se com as técnicas rudimentares.  

Sem subestimar as dificuldades daí resultante (crescimento acelerado) não se pode 

fazer da população um bode expiatório do subdesenvolvimento. As relações população 

/desenvolvimento não podem ser resumidas a alguma dependência simples e mecânica, 

inscrevem-se num sistema ou seja, num conjunto de interacções unindo educação, 

actividade, urbanização saúde etc. As restrições submetidas aos países em desenvolvimento 

não são imutáveis. Evoluem sob duplo efeito de politicas nacionais e da modificação do 

ambiente internacional. 

O desenvolvimento não pode ser apreciado, tendo por referência um único modelo 

que se aplica universalmente; ignorar as suas múltiplas dimensões significa ficar à 

superfície das coisas. A análise da relação população / desenvolvimento supõe um acordo 

entre eles, a população não procura ser definida (se bem que consoante os casos seja feita a 

referencia a efectivos, densidades, ritmos de acrescimentos). 

 

Várias Conferências têm sido realizadas sobre questões da população proporcionadas 

pela ONU. Por fim mudaram os discursos a tom agressivo emocional para diálogo aberto 

Norte / Sul (Setembro 1994,Pág.81 Nazareth) 

Na conferência de Bucareste (1994) chegaram ao entendimento de que «o 

desenvolvimento económico e social é uma condição necessária à adopção da limitação de 

nascimentos: a melhor pílula é o desenvolvimento». (Bandeira, Demografia Objecto 

teorias e métodos Pág.71) . 

 Concluíram que se deve abandonar os «velhos termos e concentrar-se no papel de 

educação, no lugar da mulher na sociedade e no mercado de trabalho, nos problemas de 

saúde, das migrações e da urbanização. 
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2.6-Landry, (defendendo a teoria de regime demográfico moderno), 

Para Landry, que muito se aproximou de Dumount, a diminuição da fecundidade que 

caracteriza o regime moderno deve-se à uma racionalização da vida por parte dos 

indivíduos e das famílias a qual é motivada pela capilaridade social das sociedades 

modernas com vista a assegurar e a elevar o nível de bem-estar bem como a promoção 

futura dos filhos. 

Landry critica Malthus por considerar que caiu em contradição) e fundamenta a sua 

teoria baseando numa realidade nova – a queda da fecundidade que foi caso da França no 

início do séc.XX: o risco do despovoamento manifestado pela ausência do crescimento 

natural naquele país, devido à baixa taxa de fecundidade e envelhecimento da população  

num século (Bandeira, Demografia Objecto teorias e métodos pág.74). 

 

 2.7-Crescimento para o desenvolvimento Humano 

População –Um factor de poderio?
4
 

No plano económico, a população é um factor de poderio relativo. «O factor 

demográfico não pode ser isolado e analisado enquanto tal como uma força ou uma 

fraqueza. 

Deve-se interpretar associando um conjunto de dados económicos, sociais, 

tecnológicos que caracteriza um a país. Os EUA e Canadá enriqueceram graças aos fluxos 

migratórios europeus. Isso não pode ser analisado isoladamente, visto que a mão-de-obra de 

nada serviria senão fosse associada aos recursos naturais existentes, o sistema de produção 

bem como a importância dos capitais utilizados. Logo o número pode ser sinónimo de 

riqueza hoje, se as condições de produção forem competitivas isto é , os conhecimentos 

técnicos, a qualidade dos equipamentos e as estratégias comerciais». 

Por outro lado a população pode ser um sinónimo de fraqueza quando na ausência de 

estruturas económicas sólidas. E é nesse contexto que os países pobres tiveram ajuda dos 

países desenvolvidos para o controle da natalidade, na conferência do cairo de 1994. 

A longo prazo o poderio económico depende sobretudo da perícia tecnológica. O que 

significa que o nível de educação e de formação de mão-de-obra, a pesquisa e o 

                                                
4 PASCAL (2000)Atlas das Relações Internacionais 
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desenvolvimento, o progresso técnico e o esforço de investimento tendem a suplantar todos 

os outros factores 

 

 Crescimento para o desenvolvimento humano (RDH/1996) 

 

«O Desenvolvimento humano é o fim. O crescimento é um meio» (pág.1) 

Isto quererá dizer que o crescimento de um país deverá reflectir no bem-estar da sua 

população.  

«O desenvolvimento que perpetua as desigualdades actuais não é sustentável nem 

merece ser.»(pág.4) 

«Investir na capacidade das mulheres e dar-lhes poder é a forma mais segura de 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento global». 

«É mais provável a utilização de rendimento em desenvolvimento quando são as 

mulheres que controlam o dinheiro» (pág96) 

«Educação, saúde na reprodução e sobrevivência infantil ajudam a diminuir a 

fertilidade, criando assim as condições para um crescimento populacional mais lento e 

custos de educação e saúde mais baixos a longo prazo». (pág. 6) 

«Melhorando a educação, saúde e alimentação, pode-se contribuir para transformar as 

perspectivas de crescimento económico, principalmente quando se fala de países com baixo 

desenvolvimento humano e rendimento». 

«O desenvolvimento humano vai muito além do rendimento, para abarcar o 

desenvolvimento total das capacidades humanas» (pág49). 

«Novas teorias de crescimento confirma a posição de que no desenvolvimento 

humano a força motriz de todo o crescimento económico são as pessoas» (pág. 50) 

«Bom» crescimento económico é o crescimento que promove o desenvolvimento 

humano em todas as suas dimensões». 

«Sem a educação básica, a capacidade das pessoas se adaptarem a métodos de 

produção e a tecnologias em mudança é fortemente constrangido». 
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 Perante este universo verifica-se que nenhuma teoria é perfeitamente ideal mas nem 

por isso as tornam inválidas para o tema em questão. A conclusão que se pode tirar é de que 

elas foram aplicadas em circunstâncias conjunturais diferentes e como tal não podem ser 

analisadas isoladamente. 

 

 Para o estudo do tema «Crescimento Demográfico e Desenvolvimento Sócio-

económico no concelho de Santa Cruz», baseamos na teoria Antinatalistas. Os defensores 

desta teoria admitem que a situação da pobreza é a principal responsável pelo excessivo 

crescimento demográfico e consequente estado da miséria. Assim sendo defendem a 

necessidade da reformas sócio-económicas que permitem a melhoria do padrão de vida da 

população mais pobre, que por sua vez, activa os mecanismos de redução dos nascimentos 

perante o desafio de ascensão social, posição que o homem tanto aspira. A via mais 

indicada é a educação, partindo do princípio de que a necessidade de aumentar o nível 

cultural pode tornar-se um factor limitativo dos nascimentos. 

Antinatalistas, porque estudos realizados indicam que as zonas rurais em Cabo Verde 

a fecundidade é muito maior em relação as zonas urbanas, é nas mesmas zonas que se 

verifica maior incidência da pobreza. Santa Cruz sendo um concelho rural não está fora 

desta problemática. 

Verifica-se ainda que em Santa Cruz o número de filhos por mulher foi mais elevado 

quando o nível cultural fora mais baixo e por outro lado o aumento da escolarização levou a 

diminuição do número de filhos por mulher no concelho de Santa Cruz. E por fim de entre 

os quatro concelhos mais populosos, Santa Cruz foi a que teve maior incidência da pobreza, 

mais afectado pela seca e teve menos reformas sócio-económicas (comparando com Praia, 

São Vicente e Santa Catarina). 
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1 – Distribuição Espacial da População no Concelho 

 

Falar da distribuição da população no concelho de Santa Cruz obriga-nos a fazer uma 

análise da forma como está repartida a população no concelho por freguesias, mais 

concretamente e pelas respectivas zonas.  

É do conhecimento de todos que a distribuição da população à superfície da Terra é 

muito irregular. A título de exemplo, 90% de população mundial vive no Hemisfério Norte 

Geográfico contra os 10% no Hemisfério Sul
5
. Sem nos referir à escala continental ou 

regional onde os contrastes são também grandes. Esta irregularidade na distribuição da 

população deve-se a interacção de um conjunto de factores entre os quais se destacam os 

factores naturais nos quais o clima desempenha papel importante através dos seus 

elementos fundamentais precipitação, temperatura bem como o relevo; os factores 

económicos e histórico-sociais. 

 

Cabo verde como parte integrante do todo, não é uma excepção. O arquipélago 

formado por 10 ilhas, 9 são habitadas e uma despovoada. Das habitadas verifica-se uma 

grande disparidade na distribuição entre eles. Apenas a ilha de Santiago possui acima de 

54% da população do país enquanto que a ilha de Boavista possui 1% da população do país.  

 

Santa Cruz é um concelho constituído por duas freguesias: Santiago Maior e São 

Lourenço dos Órgãos, e por um total de 38 zonas, sendo 24 pertencente a primeira 

freguesia e 14 a segunda. A densidade populacional em 1980 foi de154hab /km2, em1990 

de 173,4hab. /Km2 e em 200 221,1hab. /Km2. Trata-se de um concelho essencialmente 

rural, pois, 75% da população são rurais. A população se distribui de forma irregular no 

espaço. 

 

Segundo ARAÙJO (1974) considera-se normalmente que a população rural está 

repartida entre duas categorias distintas de implantação: o povoamento disperso e 

Povoamento Concentrado. Porém o limite máximo que separa o disperso do concentrado 

levantou a grande dificuldade, surgindo assim uma franja de incerteza pouco clara. Esta 

                                                
5 DUARTE (1997). Geografia 9ºano 
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falta de fronteira entre o disperso e o concentrado cobre duas formas de interferência: a 

associação e a transição dimensional. Por associação entende-se a consistência, num 

mesmo território elementar
6
 de um ou vários grupos maior que reúnem algumas dezenas ou 

centenas de fogo, no meio de uma dispersão baixo nível quantitativo. Por seu turno a 

transição dimensional revela uma situação onde é nítida a uma passagem de dispersão para 

a organização em núcleos de povoamento agrupado mas a homogeneidade entre os lugares 

é ainda evidente.  

Através do mapa da fig.3, constata-se o seguinte: 

- A vila de Pedra Badejo é o maior aglomerado e o único com característica urbana 

do concelho, e representa uma área de povoamento concentrado (cf. Fotografia 1 em 

anexo).  

-Existem algumas zonas nos arredores da vila nomeadamente, Achada fazenda e 

Cancelo que apresentam características de um povoamento de transição dimensional, ou 

seja, na fronteira entre o concentrado e a associação. Dito de outro modo, apresenta 

tendência de um povoamento concentrado sem chegar a ser isto.  

Zonas como João Teves, São Jorge e Santa Cruz, pelas características que 

apresentam, ficam na posição intermédia, ou seja, entre a transição e o disperso, designado 

de associação. 

As restantes zonas do concelho caracterizam-se pelo povoamento disperso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 A menor divisão administrativa existente por lei, num país  e que tem limites geográficos bem definidos - 

uma localidade - (Araújopág.33) 
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Quadro2- Repartição da população pelas 38 zonas do concelho 

Zona Pop 1980 Pop1990 Pop2000 

1. Achada Bel-Bel 784 766 730 

2. Achada Fazenda 941 1073 2370 

3. Achada Ponta 242 331 411 

4. Boaventura  298 477 440 

5. Boca Larga  273 289 138 

6. Cancelo 522 919 2037 

7. Chã da Silva  789 996 1233 

8. Julangue 109 91 17 

9. Librão 423 434 431 

10. Matinho  408 579 669 

11. Monte Negro 527 587 596 

12. Porto Madeira 526 488 635 

13. Rebelo  235 252 264 

14. Renque 667 774 854 

15. Ribeira Seca 456 527 617 

16. Ribeirão Almaço 154 174 152 

17. Ribeirão Boi 650 678 533 

18. Rocha Lama 322 438 634 

19. Saltos-Abaixo 843 900 733 

20. Santa Cruz 1678 1543 1933 

21. São Cristóvão 526 603 363 

22. Serelho 412 424 329 

23. Vila de pedra Badejo 3671 5302 8519 

24. Achada Laje 180 298 506 

25. Achda Costa 547 303. 241 

26. Boca larga 597 630 613 

27. Fundura  

 

224 219 172 
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28. João Goto 452 332 199 

29. João Teves  1735 1550 1425 

30. Laje 338 335 441 

31. Levada 349 218 207 

32. Longueira 567 441 413 

33. Montanha  682 900 428 

34. Órgãos Pequeno 435 449 501 

35. Pico Antónia 448 454 700 

36. Pedra Amolar 603 659 449 

37. Poilão Cabral 263 244 348 

38. São Jorge 970 1132 1291 

39. Montanhinha   353 

Fonte:DGE,RGPH/1980, 1990, 2000 

 

2 -Factores condicionantes da distribuição espacial da população 

 

Razões de várias ordens entre as quais se destacam as naturais, económicas explicam, 

a irregularidade de distribuição da população no concelho. 

Para Manuel Araújo, a distribuição e a redistribuição territorial da população rural 

tem uma íntima relação com os tipos de ocupação, uso e posse de terra.  

O relevo, o clima são factores determinantes na valorização do solo agrícola, e por 

conseguinte na persistência de fixação da população em zonas repulsivas em termos de 

acessibilidade; evidenciando desta forma o casamento entre o factor natural e económico. 

A urbanização constitui outro factor importante na distribuição da população em 

Santa Cruz, uma vez que permite maior acessibilidade, oportunidades de negócios e de 

emprego, oferece maior de conforto.  

 

Com base no quadro2 e o mapa da fig.3 constatamos que ao longo das três décadas, a 

vila de Pedra Badejo é a zona onde sempre se verifica o maior crescimento e concentração 

de população (com 8519 habitante Censo 2000). Isto pode ser explicado pelo facto da Vila 

constituir o único aglomerado com característica de núcleo urbano por ser a sede do 
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concelho. A vila oferece um conjunto de atractivos que proporciona essa concentração de 

pessoas, a saber: a concentração dos mais raros e principais serviços prestados no concelho, 

desde a administração, bancos, hospitais, escolas, centro de formação profissional, até o 

mercado municipal, comércio a grosso e a retalho serviços de lazer, e ainda pelo facto de 

ter o privilégio de estar cercada por vales verdejantes nas quais se praticam agricultura de 

regadio de grande importância ao nível do país e como tal tem maior acessibilidade (por 

solidariedade técnica) em relação ao capital do país, onde fazem o escoamento dos 

produtos.  

 

Cancelo e Achada Fazenda são duas zonas próximas da vila que beneficiam de uma 

certa acessibilidade ganhando características urbanas com algumas infra-estruturas em 

prejuízo das zonas mais distantes que vêm perdendo a sua população. Parte desta população 

procura esses lugares para aí viverem porque o preço do terreno custa menos em relação à 

Vila, livrando assim da penúria provocado pela falta da água nos lugares de origem. Por 

outro lado procuram formas de ganhar a vida perto da vila mesmo que através de 

actividades informais. São zonas que após a vila vem ganhando mais populações e como tal 

conhecem algum crescimento nesse período (cf. o mapa fig. 3).  

 

Enquanto isso as zonas mais distantes vêem a sua população a estagnar ou reduzir 

aumentando assim a sua dispersão (cf. fotografia 5 em anexo), por motivos que teremos a 

oportunidade de explicar mais a frente.  

 

Porém a associação do povoamento em João Teves, em São Jorge e em Santa Cruz 

devem-se aos seguintes factos: no primeiro pelo facto de constituir o centro administrativo 

da freguesia de S.Lourenço dos Órgãos encontram-se ali a delegação municipal, um posto 

sanitário, um posto policial, a igreja paroquial da freguesia. E no segundo pelo clima ameno 

que favorece a prática agrícola e por ser a sede do Instituto Nacional de Investigação e 

Desenvolvimento Agrário (INIDA), a única instituição de investigação agrária em Cabo 

verde, atraído assim alguns investimentos e por conseguinte evitando a saída massiva da 

sua população. É de notar que ao contrário de João Teves a sua população não diminui (cf o 

quadro 2). 
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Santa Cruz é uma das zonas que beneficiam da proximidade da Vila e da prática da 

agricultura de regadio, por isso encontra-se na terceira posição em relação a concentração 

da população por zonas ao lado de S. Jorge e João Teves, todos com acesso à electricidade.  

 

 

Estes factos põem em tónica de uma certa forma a ideia defendida por Manuel Araújo 

na sua obra «Geografia dos Povoamentos» de que as formas como a população ocupa o 

espaço depende da sua dinâmica económico-social, demográfica e cultural, bem como a 

ideia de que «uma geografia histórico-geográfica faz aparecer em cada época áreas de 

estabilização e de crescimento desigual, segundo os períodos de desenvolvimento». 

As zonas com população decrescente e dispersa são as mais afastadas da Vila e/ou 

com fracas oportunidades da população desenvolver a sua actividade económica.  

Isto pode ser explicado pelo resultado da coabitação de um conjunto de factores a 

saber: factores geomorfológicos e grande irregularidade na distribuição das precipitações 

são os mais marcantes, pois, tratando-se de um concelho com vocação agrícola praticada 

em regime extensivo dependente da queda cada vez mais rara de precipitação, provoca não 

só maus resultados agrícolas por um lado, e por outro lado problemas no abastecimento de 

água ás populações. Razões mais do que suficientes para justificar o êxodo rural, fenómeno 

característico de um país subdesenvolvido, ou mesmo deslocações de pessoas dentro do 

próprio concelho. 

O regime de apropriação de terras (cada proprietário constrói a sua casa na respectiva 

propriedade), constitui outro factor de não menos importância, pesando mais uma vez na 

dispersão do povoamento nessas zonas. 

 Repararmos por exemplo, o caso mais grave do processo de despovoamento no 

concelho, a zona de Julangue na qual a população evoluiu no sentido retrógrado; em 1980 

possuía109 habitantes para no ano 2000 contar com apenas 17habitantes, entre outros zonas 

como montanha João Goto, Fundura que por várias razões como de fraca acessibilidade, 

provocam ainda maiores dificuldades no acesso ao precioso líquido fonte de vida – a água.  

 Ao contrário as zonas como por exemplo a vila, Achada fazenda, e arredores que 

acolheram alguns que se deslocaram das zonas mais repulsivas, vêem a sua população 

sempre a crescer. (cf o quadro 2). 
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Figura 3- Mapa de distribuição da população no concelho de Santa Cruz 

 

Fonte: GTM (03/2003) 

 

Voltando à referência do autor supra citado, (Manuel Araújo na sua obra «Geografia 

dos Povoamentos») confirmamos a posição de que a forma de organização e distribuição da 

população rural tem a ver com o tipo de actividade que desenvolve, as técnicas de produção 

desenvolvimento dos meios de comunicação, Bem como a ideia de que «uma geografia 

Histórico-geográfica faz aparecer em cada época áreas de estabilização e de crescimento 

desigual, segundo os períodos de desenvolvimento». 

 

O relevo exerce uma dupla acção na distribuição da população no concelho, ou seja 

pode ter efeito atractivo e/ ou repulsivo. Sabendo que cabo verde possui um clima árido 

quente e seco o factor relevo desempenha um papel importante na amenização do clima. 

Como tivemos oportunidade de ver, segundo Amaral, de acordo com a altitude, as zonas 

climáticas em Santiago classificam-se em: Zonas Áridas, Semi-áridas - Sub – húmidas e 

húmidas. 

 Com o terceiro maior pico do país, o Pico de Antónia situado a 1393 metros de 
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altitude o factor altitude torna-se determinante na suavização do clima no concelho. Como 

pudemos referir a medida que se avance para o interior e se aumente de altitude 

encontramos zonas de vegetação herbácea incluindo perímetros florestais em Longueira, 

Ribeirão Galinha e Pico de Antónia. Entre estas zonas encontram-se vários perímetros de 

agricultura de regadio e sequeiro (horticultura, fruteiras, raízes e tubérculos, plantas 

endémicas, etc.) 

. È desta forma que os microclimas em andares húmidos e sub-húmidos facilitam a 

prática agrícola e maior cobertura vegetal nas zonas de maior altitude como nas zonas de S. 

Jorge, longueira Pico de Antónia e Montanhinha onde a produção a nível do sequeiro é 

mais garantido (cf. fotografia11 em anexo). 

Por outro lado, o relevo montanhoso dificulta a fixação da população provocando 

assim a sua dispersão no espaço visto que não facilita a construção de casas nem das vias 

de comunicação o que torna mais difícil o acesso das povoações aos bens serviços básicos. 

Pelo contrário quando diminui a altitude aumenta a aridez do clima, e é o que se verifica ao 

longo do litoral. E neste falando de zonas afastadas da vila ou seja sem oportunidades de 

desenvolver actividade económica rentável, ocorrem também o fenómeno de deslocações. 

 

 

3-Estrutura Etária da População do Concelho de Santa Cruz de 1980 e 2000  

 

Na análise demográfica é fundamental o conhecimento das estruturas demográficas 

que consiste na subdivisão da população em grupos homogéneos, a partir de determinadas 

características (a idade e o sexo).  

Falar da estrutura etária da população exige uma análise da repartição da população 

por sexo e idade. Isto deve-se ao facto de a população masculina e feminina 

desempenharem diferentes funções na sociedade devido a um complexo de factores 

biológicos, sociais, culturais.  

A repartição por idades é importante porque permite analisar os efeitos específicos 

de cada idade, já que com o aumento da idade muitos comportamentos e capacidades vão 

se modificando. E ainda pela necessidade de se comparar determinados aspectos das fases 

fundamentais da vida (início da socialização, Ensino Básico, puberdade, entrada na 
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universidade, primeiro emprego, primeiro casamento) em pessoas com diferentes idades 

(NAZARETH, Intr. à Demografia, pág. 87). 

 

A melhor forma de analisarmos a distribuição da população de Santa Cruz por sexo e 

por idade é através de uma representação gráfica conhecida por pirâmide de idades, visto 

que ela permite uma visão conjunta das duas partes (idade e sexo). 

Analisando as figuras 4 e 5 que representam as pirâmides etárias da população de 

Santa Cruz dos anos 1980 e 2000 respectivamente, constata-se que ambas são do tipo 

pirâmides em acento circunflexo
7
 tal como se verifica a nível da estrutura etária do país 

apresentando bases muito alargadas e um topo muito reduzido. Isso mostra que a população 

é muito jovem e que há uma fraca proporção de idosos, característica dos países não 

desenvolvidos. Verifica-se a ocorrência de classes vazias nas duas pirâmides que 

correspondem a década de 40. Este facto explica-se pelas sucessivas secas cíclicas por que 

passou os Cabo-Verdianos que como tal Santa Cruz não foge a regra. Secas essas que 

provocaram elevadas taxas de mortalidade e por conseguinte o decréscimo da população. 

 

Constata-se ainda classes vazias em ambos os sexos referentes ao ano de 1975 que 

corresponde a classe etária de 5 a 9 anos na pirâmide de 1980 e de 25 a 29 anos na pirâmide 

do ano 2000. Isto significa que houve uma elevada taxa de mortalidade infantil no período 

de 1970 a 1975, e explica-se pela deficiente assistência médica, cobertura dos serviços 

primários de saúde e condições higiénicas. 

Comparando a base das duas pirâmides verifica que houve um ligeiro estreitamento 

da base da pirâmide de 2000 em relação a da pirâmide de 1980.Isso comprova a diminuição 

da taxa de natalidade devido a maior aderência aos serviços de planeamento familiar nos 

últimos anos, fruto do aumento da escolarização feminina e da maior acesso a meios de 

comunicação e por conseguinte a uma maior prevalência contraceptiva. (cf. dados do 

quadro4).  

 

 

                                                
7 Pirâmide típica dos países não desenvolvidos ou das sociedades do Antigo Regime; a natalidade e a 

mortalidade são muito elevadas, o que implica e existência de uma pirâmide com a base muito larga (elevadas 

proporções de jovens) e um topo muito reduzido (diminutas proporções de idosos). 
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Figura4- Pirâmide Etária de Santa Cruz em 1980 
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Fonte: DGE, RGPH/1980 

 

          \Figura05- Pirâmide Etária de Santa Cruz em 200 
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Fonte: INE, Censo 2000 

 

 



 31 

 

4-Crescimento demográfico no concelho no período 1980-2000 

 

Quando se mede o crescimento de uma população deve-se levar em conta o jogo de 

entradas e de saídas na população que constitui o seu movimento. No primeiro encontramos 

o nascimento e a imigração enquanto que no segundo a mortalidade e a emigração. Desse 

jogo resulta o crescimento, que tem duas componentes: o crescimento natural e o 

crescimento migratório ou balança migratória. 

O crescimento natural ou vegetativo não apresenta o crescimento real da população, 

isso só é possível se considerar os fluxos de entradas e de saídas da população.  

Desde 1950 que o crescimento da população tem sido contínuo em Cabo Verde. O período 

entre 1950 e 1970 conheceu um crescimento médio anual de 3% contrastando com 

crescimento negativo da década de quarenta que foi afectada pelos efeitos da fome e 

epidemias sobre a população. Na década de 1970-1980, apesar dos fluxos crescentes da 

emigração, a taxa média de crescimento também foi positiva, cerca de 1%, embora menor 

que a década anterior. De 1980 a 2000 a taxa média de crescimento da população quase 

triplicou em relação ás décadas anteriores, situando-se em 3% entre 1980-1990 e 2,4% 

entre 1990-2000 (Política Nacional da População, Direcção Geral do Plano, 2004). 

 

Santiago, sendo a ilha que sempre se destacou em termos demográfico a nível do país como 

a mais populosa, não foge à regra nacional tendo um crescimento sempre significativo ao 

longo dos últimos 50 anos. 

Analisando concretamente o crescimento do concelho em estudo e recorrendo ao 

processo utilizando por Manuel Nazaret na sua obra «Introdução à demografia» para o 

cálculo do ritmo de crescimento aritmético, constata-se que Santa Cruz teve um 

crescimento médio anual no período 1990-2000 de 2,5%, valor esse superior à média 

nacional (2,4%), fazendo com que a população duplique em 25 anos. Estamos perante o 

que o Malthus chamou de crescimento descontrolado. 

Este ritmo de crescimento explica-se principalmente pela redução dos valores da 

mortalidade no concelho devido ás melhorias no geral de condições higiénicas e sanitárias, 

e acompanhado do elevado índice sintético da fecundidade, 5,6 filhos por mulher em pleno 

ano 2000, característica do segundo estágio da teoria de transição demográfica. No gráfico 
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referente ao crescimento natural do concelho, pode-se perfeitamente constatar esse facto. 

Figura 6-Evolução do Crescimento Natural no período 1980-2000 

Evolução do Crescimento Natural no concelho de Santa 

Cruz, no período 1980-2000
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Fonte: Delegação dos Registos de Santa Cruz 1980-1996&INE 1997-2000 

 

 

Este facto fez com que a população crescesse a um ritmo sempre contínuo, e com 

maior aceleração na década de 90, conforme podemos confirmar pelo gráfico da figura7: 

 

Figura 7-Evolução da população do concelho de Santa Cruz entre 1980-2000 
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      4.1.-O Contributo Da Natalidade  

 

Quando se mede o crescimento de uma população deve-se levar em conta o jogo de 

entradas e saídas na população que constitui o seu movimento Desse jogo resulta o 

crescimento, que tem duas componentes: o crescimento natural e o crescimento migratório 

ou balança migratória. O movimento natural depende exclusivamente da quantidade de 

nascimentos a qual resultam da capacidade da população para procriar, e dos sobreviventes 

dos nados vivos. 

 A natalidade se refere à frequência dos nados vivos numa população. Analisemos a 

sua situação em Santa Cruz através do gráfico da fig. 8. 

 

 

Figura 8- Evolução dos Nascimentos  no concelho entre 1980-2000 

Evolução dos Nascimentos em Santa Cruz, 1980-

2000
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          Fonte: Delegação dos registos de Santa Cruz 1980-1996 & INE 1997-2000 
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Nota-se pelo gráfico que os valores dos nascimentos variam em média entre os 500 e os 

800, desde 1980 até 2000, salpicando nos anos de 1981 e 1996. Salvo essas excepções (que 

podem ser explicados pela não declaração dos pais da data exacta do nascimento do filho, 

sendo uma forma de evitar multas) pode-se considerar que o nascimento evoluiu num ritmo 

constante em 20 anos. E partindo do princípio de que a população feminina aumenta com o 

crescimento da população absoluta, isto implica automaticamente o aumento dos valores 

dos nascimentos. Porém tal não aconteceu, segundo as informações do gráfico da fig.8. Isto 

leva-nos a entender que as taxas de natalidades foram muito elevadas nas décadas de 1970e 

de 1980, o que contribuiu para o crescimento «descontrolado» da população, 

principalmente na década de1990. Todavia, as taxas de natalidades acabaram por sofrer 

reduções significativas nos anos 90, 5‰ é o valor que diferencia a taxa de 1990 e a de 2000  

(cf.  o quadro abaixo).   

 

 

Quadro3- Evolução da Taxa da Natalidade no concelho de Santa Cruz 

Santa Cruz 1980 1990 2000 

População  22995 25892 32965 

Nascimentos 544 533 516 

TN(‰) 23,6 20,5 15,6 

Fonte:DGE/RGPH/19980, 1990, 2000 

 

A redução das taxas de natalidade acaba por reflectir na taxa de fecundidade que em 1980 

foi de 130,6‰ contra 47,2‰ em 2000 que por conseguinte influencia o Índice Sintético de 

Fecundidade, ou seja o número de filhos por mulher reduziu no concelho, para 5,6 em 

2000. Nesta ordem de ideia e pela relação entre taxa e o índice de fecundidade, não há 

dúvidas de que as reduções foram significativas. 

 

Segundo o Censo de Fecundidade do ano 2000 para o total do país, o nível de 

fecundidade teve um declínio nos últimos dez anos de aproximadamente 27%, variando 

entre os 35% no meio urbano e os 16% no meio rural. 

Inserindo no quadro nacional, e sendo Santa Cruz um concelho com 75% da 
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população rural as reduções são enquadram à sua realidade. 

A redução do nível de fecundidade no concelho prende-se com a alfabetização e o 

programa de planeamento familiar.  

 

No caso do factor escolarização, nota-se que sofreu uma alteração pela positiva, ou 

seja, houve uma diminuição significativa do analfabetismo feminino, em vinte anos o 

analfabetismo reduziu quase pela metade (cf fig. 9). Aumentou ainda os efectivos 

femininos com níveis mais elevados como o secundário, médio e superior ao longo desses 

20 anos. Um aumento significativo da alfabetização feminina, significa melhoria da 

condição da mulher. 

A educação da população feminina tem benefícios adicionais uma vez que uma maior 

instrução para as mulheres as preparam para uma vida activa de melhor qualidade, 

libertando-as das exclusivas funções domésticas; em fim, a valorização social (Duarte & 

outros, Geografia 9ºano 1997). 

 

 Elas vão poder apropriar de melhores oportunidades socio-económicas e por 

conseguinte um aumento proporcional do seu reforço na capacidade de decisão, ou seja na 

sua independência. Aliás segundo a ONU a alfabetização constitui um indicador 

incontestável do índice das liberdades humanas. Os investimentos na educação trazem 

grandes retornos e tendem a valorizar a igualdade. «Instruir as mulheres tem um efeito 

multiplicador e poderoso no bem-estar das famílias e no nível de desenvolvimento das 

sociedades», isto porque o aumento da taxa de alfabetização feminina diminui o índice e a 

taxa de fecundidade, já que o aumento da escolarização feminina leva a mulher a 

consciencializar de que elevado número de filho só trás prejuízo à sua vida; bem como por 

outro lado faz aumentar o seu poder de decisão. 

 

Segundo os dados disponíveis do anuário estatístico da PMI/PF, durante a década de 

noventa houve um crescimento contínuo da prevalência contraceptiva no concelho ( de 9,1 

em 1991 passou para 30,2 em 2000) na ordem dos 200 %.(ver quadro 4). Nota-se que no 

ano 1991 o seu valor (9,1) foi de longe inferior à média nacional (21,1) comparando com o 

ano 2000.  
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Não se pode ignorar o papel multifacetado da educação neste processo. Pode-se falar 

numa relação estreita entre a educação poder de decisão e o incremento da capacidade de 

emancipação da mulher, e aumentando o seu poder de decisão por conseguinte aumenta a 

prevalência contraceptiva. 

Com a sua independência económica a mulher inspira um maior respeito para o seu 

cônjuge. A sua ascensão no nível escolar lhe permite vez e voz que lhe possibilita estar a 

altura de ver os seus direitos respeitados. Aí se pode falar na independência plena da 

mulher. 

Figura 9- Evolução do Analfabetismo  Feminino no período 1980-2000 
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             Fonte: DGE/RGPH/1980, 1990, 2000 

 

Quadro 4- Evolução da prevalência contraceptiva em % no concelho de Santa 

Cruz no período 1991-2000 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Santa 

Cruz 

9.3 9.9 * 9.5 10.5 13.5 11.5 16.7 * 30.2 

Cabo 

Verde 

21.1 23.5 * 33.7 34.1 35.1 33.2 35.4 40.7 47.3. 

Fonte: Anuário Estatístico da PMI/PF,GEPC/Ministério de saúde 

*sem dados 
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     Outra causa que consideramos das mais importantes é a emigração que também tem o 

seu peso forte na redução dos valores da natalidade, visto que altera a estrutura da 

população sabendo que a população migrante é essencialmente jovem e adulta constituindo 

o potencial em idade de procriar. Isso acontece principalmente quando se trata de realidade 

de um país subdesenvolvido como é o caso de Cabo Verde, onde o fenómeno de êxodo 

rural atinge a sua fase mais gritante e Santa Cruz não vai fugir a essa regra. 

 

 Observando o quadro da matriz do saldo migratório (dados referentes ao ano 2000) 

constata-se que a maioria dos concelhos tem saldo negativo com Santa Cruz, o que nos 

permite concluir que este concelho é altamente repulsivo. O fenómeno do êxodo rural é 

marcante neste concelho em direcção a centros urbanos de maior desenvolvimento 

económico onde as oportunidades de emprego e acesso aos serviços básicos são garantidos 

e em melhores condições. 

Quadro 5- Matriz do saldo migratório 

Fonte: INE, censo 2000 

Legenda: 

RG- Ribeira Grande 

PL- Paul 
PN- Porto novo 

SV- São Vicente 

SN- São Nicolau 

SL- Sal 

BV- Boa Vista 

MA- Maio 

TF- Tarrafal 

SC- Santa Catarina 

SZ- Santa Cruz 

PR- Praia 
SD- São Domingos 

SM- São Miguel 

MO- Mosteiros 

SF- São Filipe 

BR- Brava 

 

 

Não é difícil de entender que no fenómeno de êxodo rural normalmente a franja da 

população alvo são os mais jovens, portanto os que estão em idade de procriação. Deste 

modo, e como consequência, reduz-se a natalidade no lugar de partida fazendo-a aumentar 

no lugar de destino, que neste caso é a cidade da Praia. 

 

 

 RG PL PN SV SN SL BV MA TF SC SZ PR SD SM MO SF BR TOTA

L 

Stª 

Cruz 

-14 -5 -2 -15 4 125 92 79 -224 -597  5091 141 -320 -31 -59 -17 4248 
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4.2-O peso da mortalidade – 

Se no passado o mundo era marcado pelos elevados índices de mortalidade, que 

esteve sempre associado aos frequentes períodos da fome, subnutrição, guerras e epidemias, 

pestes e ausências de condições sanitárias, a época contemporânea é caracterizada pelo 

declínio da mortalidade. 

As razões de base que explicam esse declínio enquadram-se num conjunto de factores 

educacionais, sanitários, medicinais, económicos, e sociais que combinam e interagem no 

processo de combate às calamidades que reinaram na época anterior. 

Em síntese, a melhoria do nível de vida, das condições gerais de saúde e a rapidez das 

comunicações criaram condições para o declínio da mortalidade. 

È certo que esse declínio não se deu ao mesmo tempo em todos os países, já que varia 

com o nível sócio-económico, profissão, lugar de residência e certas características étnicas 

e religiosas. Logo os países pobres só alcançaram esse declínio através das ajudas 

internacionais principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. 

 

 Cabo Verde sendo um país pobre enquadra-se perfeitamente neste contexto, e tem 

conhecido alguns progressos no que tange à diminuição da mortalidade geral com 

consequência no aumento da esperança de vida dos cabo-verdianos que por exemplo em 

1990 foi de 70,6 e passou para 74,9 em 2000. 

Para o caso de Santa Cruz que é o nosso objecto de estudo, podemos afirmar que 

também se verifica esse declínio e isso pode ser constatado pelo gráfico da figura 10.  
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Fig.10 Evolução dos Óbitos e da Taxa de Mortalidade em 1990 em Santa Cruz 
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Fonte: GEP/Ministério de Saúde, Estatísticas da Mortalidade 1991a 2000 

 

Pela leitura do gráfico torna-se fácil de entender que a taxa de mortalidade gira à 

volta dos 10% na década de 90 e a tendência é para uma diminuição, e pelo gráfico da 

figura 6da pág. 32 referente ao crescimento natural constata-se que a mortalidade vinha 

diminuindo desde o ano 1980. 

As razões para essa redução se inserem no quadro anteriormente descrito, ou seja a 

melhoria relativa das condições de vida e condições médico-sanitárias das populações, 

proporcionadas pelas ajudas internacionais, e pelas políticas de acção e estratégias 

nacionais. 

De certa forma as condições para a prestação dos serviços de saúde primários foram 

melhoradas, com a construção de um centro de saúde (cf. fotografia 17 em anexo), mais 

um posto sanitário e quatro unidades sanitárias de base e o aumento de número de médico e 

enfermeiro (apesar da população crescer a um ritmo bastante superior), pelo que associada 

a outros factores nomeadamente as melhorias em termos de acesso a água com o aumento 

do sistema de abastecimento pelo chafariz, diminuíram o sistema de abastecimento cuja 

potabilidade da água era muito duvidosa, aumentaram ainda o acesso das famílias a casa de 

banho com retrete; em fim, melhorias que de uma forma geral contribuíram para a relativa 

melhoria dos cuidados de saúde e por conseguinte redução da mortalidade. 

 

Esse valor (10%) é considerado médio, todavia há uma tendência diminuir e sabendo 

que a taxa de mortalidade é um indicador social significa que o quadro revela uma certa 
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melhoria das condições e de saúde de vida em geral. 

Analisando o quadro 6 referente à evolução das causa da morte na década de 90 

chegamos as seguintes conclusões: 

-Com o passar do tempo foi-se diminuindo ou mesmo extinguindo o número óbitos 

por causa desconhecida ou mal definida, o que pode significar alguma melhoria em termos 

de prestação dos serviços primários de saúde; 

-A principal causa da morte depois das causas desconhecidas e mal definidas 

prendem-se com as afecções perinatais, infecções parasitárias, traumatisno, envenenamento 

e cerebrvasculares.  

Quadro 6-Evolução das causas da mortalidade geral no concelho de Santa Cruz, 

1991ª 2000 

 1991* 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

C.mal definido 14 27 15 15 102… 118 98… 96… # # 

Afecções perinatais  6 2 5 7 8 7 3 7 # 2 

Infecções 

parasitárias 

33 57 45 21 50 7 35 21 30 21 

Traumatismo Env. 8 20 15 14 17 8 5 11 11 7 

Cerebrovasculares 15 41 31 23 43 23 17 21 15 19 

Tumores malignos 8 8 13 7 7 4 5 3 

 

7 8 

D.Ap. circulatório 9 25 23 28 21 23 20 20 12 10 

Afecções 

respiratórias 

10 16 10 15 13 9 18 11 21 5 

D.sist.nervoso 

central 

0 7 3 0 2 3 1 4 3 3 

D. metab.endocr Nut 2 1 3 0 5 2 9 3 5 6 

D.Ap. Digestivo 3 12 5 2 

 

3 3 2 5 6 3 

Fonte: GEP/Ministério de Saúde, Estatísticas da Mortalidade 

*Dados subestimados 
#Sem dados 
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4.3-A Mortalidade infantil 

È um importante indicador demográfico que mede o desenvolvimento sócio-

económico de um país, pois, dá informações sobre as condições médico-hospitalares, hábito 

de higiene, e o nível de instrução e de vida das populações, isto porque as crianças exigem 

cuidados de higiene alimentação e profilaxia das doenças. 

A nível nacional, os números apontam para uma tendência decréscimo, de 48,9‰ no 

período 1992/1995 passou para 32,1‰ no período 1996/2000. 

No caso concreto do concelho de Santa Cruz os dados disponíveis nos permitem falar 

no mesmo sentido, ou seja, taxa de mortalidade infantil vêm diminuindo progressiva e 

significativamente. Desceu de 62,2‰ no ano 1992 para 16,8‰,o que significa um esforço 

grande da parte de todos os intervenientes sociais. Este facto pode ser explicado pela 

interacção de um conjunto de factores sociais, educacionais, económicos, políticos, que são 

traduzidas pelas melhorias de acesso aos serviços primários de saúde, campanha de 

vacinação nalgumas melhorias de acesso aos serviços de saúde, melhorias de condições 

higiénicas, programas de vacinação, associada à diminuição analfabetismo. É de salientar o 

papel multifacetado da educação nesse processo também decisivo. 

 

 

4.4 Movimento migratório 

 No tocante à emigração em Cabo Verde os seus fluxos diminuíram 

significativamente ao longo dos últimos decénios passando de 4800 emigrantes em média 

por ano no período 1971-1980 para 2200 no período 1981-1990. No período 1991-2000 

tudo indica que o número tenha diminuído isto porque a taxa de crescimento médio anual 

aumentou relativamente ao período anterior, passando de 1,5% para 2,4%, isto apesar de 

importante redução da fecundidade durante esta década (de 6 para 4 criança/mulher em 

média). Por outro lado as restrições impostas pelos países tradicionalmente acolhedores são 

cada vez maiores. (Plano Nacional de Desenvolvimento) 

E quanto ao saldo migratório, segundo a Política Nacional da População 2004-2015 

(2004, p.11), este passou de cerca de 9900 emigrantes entre 1990-1995 para cerca de 8910 

entre 1995-2000. É bom recordar que o saldo migratório é dado pela diferença entre o 
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número imigrantes e de emigrantes, pelo que sendo positivo e crescente significa que as 

entradas estão sendo maiores do que as saídas. Isto comprova mais uma vez a redução da 

emigração cabo-verdiana e que contribuiu para o forte crescimento demográfico.  

O concelho de Santa Cruz como parte integrante do país é influenciado do mesmo 

modo com esses factores à sua escala. 

Na ausência de dados relativos à migração internacional por concelho trabalhamos 

com os dados disponíveis no censo 2000.  

 

Com ajuda do quadro 7, verifica-se que o saldo migratório de Santa Cruz é negativo 

(-4248), significando isso que a saída (10%) do concelho é maior do que a entrada (4,5%), 

posicionando assim como um concelho pouco atractivo. 

A degradação das condições de vida no concelho provocado pela seca e a inexistência 

de oferta de serviços sociais educativos e de lazer como de oportunidades de negócio, 

emprego e realização sócio profissional em condições ideais são razões que explicam o 

movimento da sua população para outras paragens onde as condições de vida são 

relativamente melhores ao longo dos tempos.  

 

Quadro 7-Entradas, saídas, saldo migratório e índice de migração líquida e de 

eficácia 

 Residentes 

nascidos 

Nativos Entradas Saídas Saldo 

migratório 

Índice 

Migra 

líq 

Índice de 

eficácia 

Santa 

Cruz 

32.255 36503 3310 7558 -4248 -12,4 -39,1 

Fonte:INE, Censo 2000 

 

É que as saídas são maiores do que as entradas no seu todo, facto explicado por ser 

um concelho dependente fortemente da agricultura e da emigração. 

Em relação as migrações internas, mais concretamente ao êxodo rural, fenómeno 

marcante em Cabo Verde. Santa Cruz não é a excepção nesse contexto nacional.   

Constatámos que a maioria dos concelhos tem saldo negativo com Santa Cruz, o que 
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nos permite concluir que este constitui um concelho é pouco atractivo (cf. quadro 5). 

 

 

Verifica-se que a cidade Praia, é o mais importante concelho de acolhimento dos 

contingentes do êxodo rural por ser o principal centro urbano do país e como tal, dela se 

espera a garantia de oferta dos serviços acima mencionado. Segundo o Censo 2000, 65% da 

população da cidade da Praia são imigrantes, sendo 35% estrangeiros e (17%) provenientes 

de Santa Cruz (é o concelho de Cabo Verde que mais migrantes fornece à cidade). São 

Domingos e Sal são outros destinos importantes dos santa-cruzenses. 

De certa forma essa saída da população principalmente no que concerne ao êxodo 

rural, contribui para reduzir o impacto do crescimento populacional no concelho. Não 

obstante esse facto, o índice de retenção da população no concelho é de 80,2, pelo que a 

população tem crescido a um ritmo que levará à sua duplicação em apenas 25 anos. Facto 

que pode ser explicado por razões de ordem económica: sendo um concelho que enfrenta 

problemas intrínsecos da pobreza estrutural não apresenta condições para se precaver dos 

malefícios próprios de uma famílias numerosa. E segundo os dados do inquérito sobre a 

fecundidade e corroborados pelo estudo epidemiológico de crianças menores de 5 anos, em 

Cabo Verde são as famílias mais pobres com menores níveis de escolaridade e maior 

número de filhos que condenam a utilização de métodos de planeamento familiar e cujos 

filhos apresentam maiores sinais de malnutrição e de morbi-mortalidade. Santa Cruz não 

constitui a excepção. Sendo um concelho rural, com índice sintético de fecundidade 

superior a média das zonas rurais do país, (zonas rurais 4,8 filhos/ mulher e Santa Cruz 5,6 

filhos /mulher), enfrentando todos os problemas inerentes ao crescimento descontrolado da 

população.  
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CAPÍTULO IV: CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICO 

DO CONCELHO de Santa Cruz 
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1-Distribuição da população por sectores de actividades  

 

A economia cabo-verdiana enfrenta constrangimentos importantes entre os quais a 

escassez de recursos naturais, a forte pressão da população sobre esses recursos. 

A agricultura que se desenvolve em condições extremamente precárias devido à 

grande penúria da água e à carência de solo, com práticas arcaicas de exploração, 

constitui a principal base económica das zonas rurais, pelo que Cabo Verde 

apresenta importante deficit alimentar estrutural e a participação da agricultura e 

silvicultura no PIB é de 9%: dos 41841,6ha, apenas 30.000 ha de terra arável é 

irrigável. (INE, Censo 2000, Características Económicas da População). 

 

  Santa Cruz enquadra-se perfeitamente nesse contexto, sabendo que é um concelho 

essencialmente rural. Em 2000, de acordo com os dados do Censo, existia no Concelho 92 

quadros, sendo 42 de nível médio e 50 de nível superior, 823 comerciantes e vendedores, 

4015 trabalhadores de agricultura e pesca e 1893 indivíduos sem profissão. 

 

O quadro e gráfico abaixo mostram como a sua população activa se distribui pelos 

sectores de actividades no período 1990-2000.  

 

Quadro 8- Distribuição da população de Santa Cruz por Sectores de Actividades 

1990 -2000 

Pop./Sector 1980# 1990 % M(%)  F(%) 2000 % M(%) F(%) 

Primário  4110 55,8 61,9 38 2629 33,6 66,9 33,1 

Secundário  346 4,6 80,6 19,4 1058 13,5 84,9 10,1 

Terciário  2908 39,4 56,7 43,3 4122 52,7 42,6 57,4 

Fontes: INE, Censos 1990e2000 

Nota: Devidas as alterações das metodologias utilizadas nos diferentes censos houve dificuldades no 

apuramento dos dados referentes ao ano 1980  
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Figura 11-Evolução da população activa por sector de actividade no concelho de 

Santa Cruz, 1990-2000 
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Fontes: INE, Censos 1990 e 2000 

 

Fazendo uma analise comparativa dos gráficos da figura 11 constata-se de que o 

sector primário foi o que mais absorveu a população activa no concelho de Santa Cruz, em 

1990. Porém verifica-se uma progressiva redução da população neste sector a favor do 

sector terciário, no ano 2000. 

. O sector secundário ocupou uma porção insignificante da população, todavia 

conhece algum avanço no ano 2000. 

 

A grande concentração da população no sector primário na década de noventa deve-

se ao facto de Santa Cruz ser um concelho essencialmente rural e com níveis de instruções 

relativamente baixos, portanto a população vive sobretudo da actividade agrícola associada 

à criação de gado, algumas a actividades piscatória e de extracção de inertes. Deste modo o 

sector secundário torna-se incipiente. A percentagem da população que vive do sector 

terciário engloba alguns funcionários dos serviços administrativos, educação e saúde do 

concelho que vivem maioritariamente na Vila. 

 Quanto à população das zonas rurais, estes só se ocupam em serviços na frente de 

alta intensidade de mão-de-obra (FAIMO) o que acontece esporadicamente, ou seja um 

emprego de carácter sazonal.  

No ano 2000 muda-se o cenário uma vez que dá-se uma redução da proporção da 
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população no sector primário para aumentar no sector terciário, aliás é o que acontece ao 

nível do país – a tercialização crescente. Não obstante essa tercialização ser muito 

influenciado pela predominância de serviços da baixa categoria condicionado pelo baixo 

nível de instrução da população activa empregada do concelho (87,6% dessa franja de 

população tem nível igual ou inferior a do EBI).  

Repara-se no quadro 9 que o sexo masculino se encontra sempre melhor posicionado 

em todos os sectores de actividade ao contrário das mulheres cuja inserção foi 

insignificativa. A diferença entre os sexos torna-se mais expressiva no sector secundário, 

ocupando maior percentagem do sexo masculino (84%), enquanto que no ano 2000 o sector 

terciário privilegia o sexo feminino (57,4). 

 

 

 

2- Principais Actividades Económicas 

 

Segundo o RGHP/2000, a agricultura, produção animal, e silvicultura são as 

principais actividades económicas (29%) da população no concelho, o comércio é o 

segundo ramo de actividade (17%); a administração pública o terceiro ramo de actividade 

(14%) e, a construção o quarto principal ramo de actividade económica (8%). 

 

Segundo os dados oficiais disponíveis sobre a agricultura, o concelho de Sta Cruz 

possui uma das maiores áreas de agricultura de regadio do país (4226 ha de área cultivável - 

14% do total disponível de Cabo Verde). As principais culturas praticadas através da 

irrigação são a produção de hortícolas e de bananas (cf. fotografia 2 em anexo).  

 No concelho 74% das explorações (2.568) praticam-se agricultura de sequeiro em 

exclusivo, gravemente afectado pela seca e 26% (900) de regadio e sequeiro. 34% das 

explorações agrícolas (sequeiro e regadio) são dirigidas por mulheres. Na Agricultura de 

sequeiro cultivam os cereais que constitui a base da alimentação da população concelho, 

não obstante ser muito afectado pelas secas constantes, principalmente nas zonas litorais 

onde a aridez se faz sentir com maior expressão, provocando assim grandes 

constrangimentos no desenvolvimento das plantas (cf. fotografias 10 e11). 
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. As zonas de produção mais garantidas em termos de frequência são as de altitude 

elevada situada nos andares húmidos e sub-húmidos.  

Devido a diminuição do caudal de água e a gradual salinização dos solos decorrentes 

das secas ocorridas nos últimos anos, a actividade agrícola tem vindo a degradar-se (Ver 

fotografia3 em anexo).  

 

De acordo com o Recenseamento Pecuário de 94/95, a pecuária constitui uma 

actividade complementar à agricultura com grande importância na economia da região. 

Existem no concelho 3.892 explorações pecuárias, das quais cerca de 99% são do tipo 

familiar. Dessas, 3.633 trabalham em regime complementar enquanto que 258 em regime 

exclusivo. 

 

 

3-Nível de Instrução da população –  

 

“ A experiência e os estudos realizados nos últimos tempos confirmam que o 

investimento na educação é um pilar do crescimento económico. Existem grandes 

contrastes, quer a nível de instrução da população mundial, quer nas oportunidades 

de acesso à educação. E há grupos que ficam particularmente privados, como é o 

caso das populações rurais e das mulheres” (Relatório do Desenvolvimento Humano 

PNUD, 1996) 

 

Para além de aumentar o ritmo de crescimento económico dos países, a educação tem 

diversos impactos positivos directos ou indirectos a saber: 

- a valorização pessoal; 

- a capacidade de resposta à renovação científica  tecnológica; 

- o fornecimento de conhecimento de  que permitem as pessoas realizarem escolhas 

que aumentem a sua qualidade de vida ( por exemplo estilo de vida mais saudáveis que se 

reflectem na esperança média de vida); 

-a educação da população feminina tem benefícios adicionais uma vez que uma maior 
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instrução para as mulheres as preparam para uma vida activa de melhor qualidade, 

libertando-as das exclusivas funções domésticas; 

- A educação em massa pode facilitar uma distribuição mais equitativa dos benefícios 

(por exemplo fazer diminuir a desigualdade salarial), evitando assim os desequilíbrios 

sociais. 

«O desenvolvimento do sistema educativo em Cabo Verde a todos os níveis surge como 

estratégia motora de desenvolvimento global do país e a verdadeira «escola» de 

capacitação das populações para uma melhor inserção económica, para a sua 

autopromoção e autonomização económica. Assiste-se a nível do sistema educativo a um 

crescimento em termos de efectivos escolares a todos os níveis de ensino, assim como a 

nível do corpo docente e das infra-estruturas escolares» (Censo 2000, Educação). 

 

Analisando especificamente o caso concreto de Santa Cruz, verifica-se que o sector 

educativo conseguiu avanços significativos nos últimos tempos, em comparação com a 

situação na década de oitenta. Isto pode ser comprovado a partir de uma análise 

comparativa dos gráficos indicados abaixo (fig.14 e quadro 14) 

 

Repara-se através do quadro9 e fig.12 que em 1980 a esmagadora maioria da 

população (72,7%) nunca frequentou qualquer nível escolar, 21,8% possuía o nível 

primário contra uma percentagem insignificativa (0,2%) da população com o nível 

secundário. Quanto ao nível médio e superior, estes estavam longe da realidade da 

população do concelho. Facto que demonstra o fraco realce dos seus valores através do 

gráfico. 

 

No grupo dos que frequentaram o estabelecimento de ensino verifica-se uma maior 

concentração da população no nível primário, o que se deve em grande parte à 

implementação do ensino universal e obrigatório após à independência, com vista a garantir 

a população as condições mínimas de instrução que lhe permite a inserção no grupo dos 

alfabetizados, a inserção social. A cinco anos da independência esses factos já eram 

notórios e obviamente também em Santa Cruz. Contudo o acesso a nível de instrução mais 

elevado era extremamente dificultado tanto pela falta de equipamentos bem como pela 
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carência de professores com formação adequada para o sector, isso tanto ao nível nacional 

como a nível deste concelho. 

 

O gráfico da fig.13 informa-nos sobre o acesso dos homens em relação as mulheres 

em matéria das oportunidades educacionais, na qual se pode constatar que há uma maior 

percentagem de mulheres analfabetas com uma variação de 15% em relação ao sexo 

masculino. No que concerne ao nível primário e preparatório as diferenças em matéria de 

género é menor. O mesmo não acontece em relação ao nível secundário e médio onde as 

diferenças giram à volta dos 57,5% e 20% respectivamente com prejuízo para o sexo 

feminino (valores esse similares a média nacional). Isto é explicado pelas dificuldades de 

acesso à educação por motivos de carência de infra-estruturas educativas no concelho pelo 

que os jovens tinham que se deslocarem para outros concelhos onde passam a residir a fim 

de terem acesso aos estabelecimentos de ensino de níveis mas elevados. Perante tal facto o 

sexo masculino ganha o terreno em prejuízo da sexo feminino em que é mais difícil a sua 

saída de casa do que em relação à uma rapaz: era mais aceitável para os pais da década de 

oitenta, a saída de um adolescente de casa do que uma adolescente. 

Quadro 9- População de 6 anos e mais por níveis de frequência escolar no 

concelho de santa Cruz, 1980 

  Nunca 

frequentou 

Primário Preparatório Secundário Médio Superior ND 

Total 72,7 21,8 5,3 0,2 0,03 0 1,2 

M 42,4 48,9 45,2 78,7 60   58 

F 57,5 51 50,7 21,2 40   42 

Fonte: RGPH/1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Fig. 12- População de 6 anos e mais por níveis de frequência escolar no concelho 

de Santa Cruz, 1980 
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Fonte: RGPH/1980 

 

 

Fig 13 Evolução do nível de frequência escolar por sexo, 1980 
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Fonte: DGE, RGPH/ 1980 

O quadro 10 evidencia a evolução da relação dos alunos, professores e salas de aulas 

referentes à escola secundária do concelho (ver fotografia 4 em anexo) desde o seu 



 52 

funcionamento que foi no ano lectivo 1995/96 até ao ano lectivo 2000/2001. Inicialmente 

teve o seu arranque em situação muito modesta se comparamos com os estabelecimentos de 

ensinos reinantes na época ao nível do país: 6 salas de aulas, 503 alunos e 11 professores, 

descrevem o panorama da escola no seu processo de iniciação. Nota-se que houve uma 

evolução positiva, pois, no seu início até ao ano lectivo 2000/2001,o número dos alunos 

aumentar em 402 %, dos professores em 527 %, e salas de aula em 383 %; o que veio a 

melhorar significativamente o panorama educativo do ensino secundário no concelho em 

matéria dos recursos humanos e materiais. 

Quadro 10-Evolução da relação de dos alunos, professores e salas de aula na 

escola secundária de Santa Cruz desde o seu funcionamento. 

Ano 

lectivo 

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 2000/01 %crescimento 

1995/96-

2000/2001 

Aluno 503 1076 1462 1816 2638 402 

Professor 11 41 55 55 69 527 

Sala 6 14 21 21 29 383 

GEP/ Ministério de Educação e Valorização de Recursos Humanos 

 

Esse novo quadro com que se caracteriza o ensino secundário no concelho trouxe 

novas esperanças para a educação em Santa Cruz e em particular para a educação, senão o 

futuro dos seus jovens. 
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Fig.14 Evolução da população com 4 anos ou mais segundo nível de instrução no 

concelho de Santa Cruz, 1990-2000 
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Fonte: INE, Censo 1990, 2000 

 

 

A situação ficou bastante melhorada com o evoluir dos tempos e o quadro14 e 

gráficos anterior comprovam essa melhoria. Aumentaram os números referentes aos 

efectivos que frequentam o ensino secundário e por conseguinte novas portas se vão 

abrindo para o acesso ao nível mais elevado de ensino. (cf o quadro14 e gráfico da fig 14). 

 

Analisando o quadro 14 referente à evolução dos níveis de instrução durante o 

período em estudo, tiramos as seguintes ilações: 

-A redução pela metade em cada dez anos a percentagem da população sem qualquer 

nível de instrução, -O aumento progressivo dos efectivos com o nível básico na ordem dos 

100%, principalmente no período 1980-1990; 

-O significativo aumento da população com o nível secundário que em 1980 era de 

0,2 pontos percentuais, em 1990 passou para 2,5% e em 2000 para 14,4 pontos percentuais; 

-O nível superior que não constituía a realidade da população residente em 1980, 
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passou a ser uma novidade em 1990, mesmo que em percentagem modesta (0,04); e no ano 

2000 passa para 0,1pontos percentuais. (cf o quadro 14) 

Este quadro indica que o sector educativo no concelho obteve ganhos significativos 

ao longo das duas décadas. 

È de referir que essas melhorias conseguidas estão longe de acompanhar o ritmo 

nacional no ano 2000, visto que se situam sempre na posição inferior com as seguintes 

diferença: 0,1% da população tem o nível superior contra 1,1%a nível do país; 0,1% com o 

nível médio contra 0,5% a nível do país; 14,4% no nível secundário contra 18,6% a nível 

do país, a taxa de analfabetismo ronda os 32%, portanto 8% acima da média nacional 

(26%). 

 

Quadro 14- Evolução da população com 4 anos e mais segundo os níveis de 

instrução em Santa Cruz no período 1980- 1990- 2000 

 
Sem 

nível 

Pré-

escolar 

Alfabetiz

açã 
EBI 

Secund

ário 
Médio 

Superio

r 
NR 

1980 72,7 * * 27,1 0,2 0,03 0 1,2 

1990 40 * 1,9 55,3 2,5 0,08 0,04 * 

2000 19,8 5,3 1,9 57,6 14,4 0,1 0,1 0,5 

Fonte: DRG/RGPH/1980, 1990, 2000 

*- Sem dados 

 

Apesar dos progressos significativos que foram registados no domínio da educação, o 

concelho de Sta Cruz detém um dos mais elevados níveis de analfabetismo de Cabo Verde 

(32%), 7% acima da média nacional. O analfabetismo afecta mais as mulheres, ou seja, de 

cada 100 mulheres de 15 ou mais anos vivendo em Santa Cruz, 40 não sabem ler nem 

escrever, sendo 21 no caso dos homens. 

 Perante tal situação, não se pode falar ainda da educação como suporte da economia 

de Santa Cruz. Em horizonte de longo prazo a educação poderá dar os frutos mais 

significativos, uma vez que neste sector o concelho ainda se encontra na fase de 

reestruturação. 
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4-Análise do Nível de Conforto da Famílias 

4.1-Conceito de nível de conforto 

 

Com base no trabalho realizado no processo de elaboração do censo 2000, na qual 

foi possível construir o indiciador Índice de Conforto com base num conjunto de variáveis 

relativas à habitação, ‘forma de acesso à água potável, à fonte de energia para a 

preparação dos alimentos e para a iluminação, à posse de casa de banho e retrete, de 

rádio, televisão automóvel, frigorífico, videocassete, variáveis essas que dão algumas 

indicações sobre o nível de vida das famílias baseia-se nos aspectos multi- dimensionais  

da noção da pobreza. Visto que uma família pobre está geralmente associada a um baixo 

nível de rendimentos, habita em casas de ma qualidade, sem casa de banho, sem agua, sem 

luz, etc., ao contrario de uma família rica que tem, regra geral, todos os elementos de 

conforto. Daí que o Índice de Conforto foi construído, utilizando as variáveis ligadas ao 

fenómeno da pobreza crónica, como sejam: 

-A ligação à rede publica de água  

-A posse de casa de banho com retrete 

-Numero médio de pessoas por quarto de dormir 

-A utilização de gás na cozinha 

-O acesso à electricidade 

-A posse de frigorifico 

-A posse de rádio  

-A posse de televisão 

-A posse de automóvel  

-A posse de leitor de videocassete 

As variáveis utilizadas foram registadas na secção características e condições de 

habitação. 

Nota-se que em Cabo Verde, no ano 2000, cerca de cada 100 agregados familiares, 

64 tem nível de conforto baixo ou muito baixo e 36 tem nível de conforto médio, alto ou 

muito alto. Segundo o estudo sobre a pobreza neste País realizado pelo Banco Mundial, 

com base nos dados do Inquérito às Despesas e Receitas Familiares de 1988/89, 30% da 

população é pobre 14 de cada 100 pessoas é muito pobre. 
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Para a análise do índice de conforto no concelho de santa Cruz achamos por bem 

aproveitar a metodologia utilizada no censo 2000. 

Segundo os dados do censo 2000, o quadro do concelho de Santa Cruz é pouco 

animador no que tange ao nível de conforto da sua população que se encontra distribuído 

pelos 6332 agregados familiares, evidenciando que aproximadamente 70% da população 

tem o nível de conforto considerado muito baixo, valor superior á média nacional (46%). 

De seguida 14,6% vive com baixo nível de conforto, apenas 8,4% no nível médio, 4,9% 

vivendo no nível considerado alto e apenas 0,5% da população no nível muito alto. 

(cf.quadro.15), valores esses que estão de longe acima da média nacional 

Isto confirma a precariedade da situação social por que passa da população do 

concelho. 

Figura 15- Nível de conforto no concelho de Santa Cruz 
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Quadro15 -Relação de Nível de conforto no concelho de Santa Cruz 

 Stª Cruz C.V 

 Nível de conforto Total % % 

Total 6332 100 100 

Muito baixo  4484 70,8 46 

Baixo 928 14,6 18 

Médio 535 8,4 15 

Alto 316 4,9 17 

Muito alto 37 0,5 4 

Fonte: INE, Censo 2000 

Analisando de forma detalhada as variáveis acima referidas, registadas na secção 

características e condições de habitação, variáveis essas que retratam de certa forma as 

condições de habitabilidade da população do concelho de Santa Cruz, estaremos em 

condições de justificar o baixo nível de conforto generalizado na população de Santa Cruz. 

 

 

A -Principal fonte de energia para a iluminação   

 

Segundo o quadro 16 referente a evolução da principal fonte de energia utilizadas 

para a iluminação durante o período 1980-2000, houve progresso não desprezíveis em 

termos de evolução não obstante o petróleo continuar a ser a principal fonte de energia 

utilizada (53,5%), mesmo que abaixo da média nacional (61%) evidencia assim o fraco 

acesso das famílias à energia eléctrica. Tendo as famílias que se conviverem com situações 

de poluição do ar mesmo no interior da casa, e entre outras consequências que o uso do 

petróleo para a iluminação acarreta. È salientar que em 1980 a proporção dos agregados 

com acesso à electricidade foi de apenas 0,7%, porém, aumentou no ano 2000 para 25%. 

Valor esse duas vezes inferior a média nacional (50%). Tendo apenas 1/4 da população 

com acesso à electricidade significa que o acesso a outros serviços pendentes da 

electricidade como sendo rádio TV, frigorífico, videocassete na maioria do agregado está 



 58 

longe da sua realidade. Esta situação impossibilita as famílias a melhoria das suas 

condições de vida principalmente no meio rural. 

 

 Isto é explicado pelo facto de Santa Cruz ser um concelho essencialmente rural, onde 

o processo de electrificação é dificultado principalmente pelo povoamento disperso (cf. 

fotografia 5 em anexo) e não só, não se pode negar que o acesso à electricidade constitui 

uma facilidade urbana, é que 50% dos agregados familiares com aceso a esse bem vive na 

Vila de Pedra Badejo. 

Não obstante a situação de extrema dificuldade no acesso electricidade, é notória a 

diminuição do uso do petróleo (em cerca de 45%) no referido período em benefício à 

utilização do gás e de outras fontes na iluminação. 

Quadro 16-Evolução dos agregados familiares segundo a principal fonte de 

energia na iluminação 

Energia 1980 % 1990 % 2000 % 

Electricidade 31 0,7 129 2,5 1634 25,8 

Gás  5 0,1 335 6,7 415 6,5 

     Petróleo 4239 98 4430 88,9 3389 53,5 

Outras fontes 46 1 66 1,3 896 14,1 

Total 4321 100 4978 100 6332 100 

Fonte: INE Censos 1980, 1990 e 2000 

 

 

 

 

B- Principal fonte de energia preparação dos alimentos 

A fonte de energia para a preparação dos alimentos informa sobre os combustíveis 

que os agregados familiares utilizam na cozinha e são importantes para se compreender a 

pressão que possa existir sobre a cobertura vegetal, mas também os custos com estes tipos 

de bens e o grau de higiene com que se preparam os alimentos. 
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De acordo com o quadro 17 principal combustível usado na preparação dos alimentos 

em Santa Cruz foi e continua a ser a lenha a qual o seu uso sofreu uma redução 

insignificante no período em estudo (66% em 1980 e 63% em 2000), (ver foto 14em 

anexo). O aumento mais significativo foi no uso do gás tendo-se multiplicado 34 vezes, ou 

seja, de 1,5% em 1980 passa para 34,5% em 2000, isto leva-nos a afirmar que a introdução 

do gás na cozinha constitui uma conquista de merecida atenção. 

 

Segundo os dados do censo 2000, a penetração do gás na década de noventa foi 

particularmente notória no meio rural, pois a proporção de agregados do meio rural que 

utilizam principalmente o gás na preparação dos alimentos multiplicou-se por 3 na década 

de noventa (11% em 1990 contra 34% em 2000). 

Porém perante o que foi descrito acerca do uso da lenha, leva-nos a concluir que 

continua a grande ameaça à cobertura vegetal no meio rural onde reside o essencial nessa 

matéria. Este facto significa a grande vulnerabilidade das condições ambientais em Santa 

Cruz assim como acontece um pouco por todo o país e em particular nos concelhos rurais 

do país. 

Quadro17-Evolução dos agregados familiares segundo a principal fonte de energia 

preparação dos alimentos 

Energia 1980 % 1990

* 

% 2000 % 

Carvão 28 0,6   10 0,1 

Lenha 2853 66,   3993 63 

Petróleo 309 7,5   68 1 

Gás 66 1,5   2187 34,5 

Electricidade 13 0,3   5 0,7 

Total 4321    6332 100 

       

Fonte: INE, Censos 1980 e 2000 

*S/ dados 
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C- Abastecimento de água. 

O acesso à água potável constitui um dos grandes desafios para o desenvolvimento de 

qualquer país já que é um bem imprescindível à vida. Cabo Verde que é um o país se 

caracteriza pela aridez do clima e por conseguinte pelas dificuldades de acesso a água 

potável, decorrente da sua raridade. Esse precioso líquido é de extrema importância, pois, é 

fundamental para se compreender alguns problemas de saúde pública, e principalmente das 

crianças por ser a franja da população mais vulnerável ás infecções diarreicas e outras 

provocadas pelo uso de água de qualidade pouco desejável. Segundo as informações do 

Instituto Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (INGRH) que é a entidade responsável 

pela gestão, investigação e planeamento dos recursos hídricos no nosso país, em 1995 65% 

da população cabo-verdiana tinha acesso à água potável, No que se refere ao concelho em 

estudo a situação é ainda pior ou seja, apenas cerca de 40% da população de Santa Cruz 

tem acesso água potável. 

Pela análise do quadro 18 é notório que as aguas subterrâneas constituem a principal 

fonte de abastecimento da população no Concelho de Santa Cruz, principalmente em1980 

assim como acontece em geral na maioria parte dos restantes Concelho do País que não 

conhecem o processo de dessalinização da água. 

Se em 1980 a principal forma de abastecimento de água consistia no recurso aos 

fontanários, no ano 2000 o principal recurso é o chafariz, ocupando cerca de onde 61% dos 

agregados familiares, não obstante a uma porção significativa das famílias ainda recorrerem 

aos poços (16%) e ás nascentes (7,7%) a fim de adquirirem esse bem precioso.  

A água canalizada constitui um luxo de uma minoria para a maioria população do 

concelho de Santa Cruz, pelo menos até ao ano 2000, pois abrange uma pequena fatia dos 

agregados familiares (7,9%). O mesmo se pode dizer em relação aos que se abastecem 

pelos autotanques (3,6%). Isso leva-nos a perceber que cerca de 90%dos agregados 

familiares só obtêm água percorrendo alguma senão uma longa distância em relação à 

unidade de alojamento (cf fotografias 6,7, 8 em anexo). Valor esse muito superior à média 

nacional (66%). 

No entanto é justo notar algumas melhorias ocorridas durante as décadas de oitenta e 

principalmente de noventa, no que diz respeito ao modo de acesso a esse importante bem. 
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Quase duplicou a proporção dos agregados familiares com água canalizada nas duas 

décadas, o peso do chafariz duplicou na década de noventa. As outras fontes perderam de 

importância enquanto que o poço e a nascente vêm o seu peso a reduzirem-se. Nota-se que 

ainda o ano 2000 existe agregados familiares que se abastecem através das levadas, mesmo 

que em baixa proporção (0,7%), o que evidencia a vulnerabilidade da qualidade da água 

com a qual se abastece boa parte da população do concelho. 

Quadro 18-Evolução dos agregados familiares segundo modo de abastecimento 

de água. 

 1980 % 1990 % 2000 % 

Canalização 21 0,48 201 4 503 7,9 

Cisterna  16 0,3 3 0,6 19 0,3 

Autotanque 6 0,1 1 0,2 230 3,6 

Chafariz #  1799 36,1 3880 61,2 

Poço  1470 34 1866 37,4 1039 16,4 

Nascente #  945 18,9 490 7,7 

Levada #  40 0,8 24 0,7 

Outro 2808 64,9 123 2,4 112 1,7 

Total 4321  4978 100 6332 100 

Fonte: INE, Censos 1980, 1990 e 2000 

#-sem referência 

D – Existência de casa de banho e retrete. 

A posse de casa de banho e retrete, ou seja as instalações e dispositivo privativo 

adequado para a eliminação de excrementos e para a higiene pessoal é certamente 

importante para se compreender alguns problemas de saúde pública existentes mas também 

para se ajuizar da qualidade do ar que se respira e também a importância de algumas 

doenças enquanto causas da morte, principalmente no que diz respeito às crianças. 

Daí que ter casa de banho e retrete contribui consideravelmente para a higiene pessoal 

e para o saneamento do meio e em suma para o conforto da família. 

Analisando o caso concreto da Santa Cruz, por meio do quadro 19 pode-se constatar 
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que a situação é pouco animadora já que apenas cerca 15 em cada 100 agregados usufruem 

de dispositivo privativo adequado para a eliminação de excrementos contra os 78% da 

população não têm acesso a esse equipamento. 

Uma pequena proporção tem casa de banho mas sem retrete (5%) e latrina (0,3%), 

que não constituem formas muito convencionais, privativas para a evacuação dos 

excrementos e para a higiene pessoal. A grande maioria (pelo menos 80%) dos membros 

dos agregados familiares defeca em sanitários públicos, ou então ao ar livre, assim como 

toma banho em balneários públicos, ou de outra forma.  

Pouco animadora é também saber que, segundo o censo 2000, Santa Cruz, ocupa a 

posição de cabeça de lista no grupo dos concelhos onde menos de metade das unidades de 

alojamento do meio urbano tem casa de banho e retrete, variando entre 21% em São Miguel 

e 46% em São Domingos. Estes factos representam grandes ameaças à saúde pública 

È de realçar alguma melhoria principalmente na década de noventa onde o peso dos 

agregados com acesso a casa de banho com retrete quadruplicou. Mas o acesso a retrete e 

latrina apresenta um peso fraco e inclusive reduz pela metade na década de noventa. 

Se ter casa de banho e retrete contribui consideravelmente para a higiene pessoal e 

para o saneamento do meio e em suma para o conforto da família, como fizemos a 

referência, para o caso de Santa Cruz resta muito a desejar  

 

Quadro 19-Evolução dos agregados familiares segundo a existência de casa de 

banho e retrete. 

 1980 % 1990 % 2000 % 

Com casa de banho e retrete  65 1,5 195 3,9 971 15,3 

Sem casa de banho sem retrete 77 1,7 70 1,4 317 5 

Retrete e Latrina Xx  37* 0,7 23 0,3 

Sem casa de banho, retrete e latrina 4192 97 4676 93,9 4967 78,4 

Total 4321 100 4978 100 6332 100 

Fonte: DGE/RGPH 1980, 1990 e 2000 

* Sem casa de banho com retrete (anexado no item «retrete e latrina», por conveniência) 

# sem referência 
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E- Agregados familiares segundo a possessão de bens duráveis  

 

- Quanto à posse de bens duráveis (frigorifico, rádio, televisão, automóvel e leitor de 

videocassete), estes só foram contemplados no recenseamento do ano 2000, pelo que há 

dificuldades em analisar a situação do concelho relativamente a esta matéria em 

1980e1990. 

Segundo o quadro 20 referente aos agregados familiares de Santa Cruz segundo a 

possessão de bens duráveis, no ano 2000, 55,8% das famílias possuem rádio em casa, 23% 

tem televisão, 15% com frigorífico, 6% com videocassete e apenas 2% tem automóvel. 

A possessão da maioria desses bens depende por um lado do acesso dos agregados 

familiares à electricidade cuja abrangência é bastante insignificante no ano 2000, pois 

apenas 25% dos agregados do concelho tem acesso a esse bem o que dificulta muito a 

aquisição dos referidos bens. Por outro lado, o baixo rendimento das famílias não permitem 

tal posse. 

Quadro 20-Agregados familiares segundo a possessão de bens duráveis, Censo 

2000 

Bens duráveis  2000 % 

Com rádio  3535 55.8 

Com Televisão  1503 23,7 

Com frigorífico  978 15,4 

Com automóvel  130 2 

Com videocassete  420 6,6 

Fonte: INE, Censo 2000 

 

 

 

 

F- Tamanho da unidade de alojamento 

A análise do quadro 21 esclarece sobre a qualidade de alojamento dos agregados 

familiares no concelho de Santa Cruz, ou seja sobre a concentração de pessoas por divisão 

da unidade de alojamento. 
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Repara-se que no ano 2000 36% dos agregados familiares utilizam uma única divisão 

para dormir, enquanto que na década de 1990 apenas de14% dos agregados viviam nessa 

situação. Logo a situação é de retrocesso. 

No ano 2000, quase 80% dos agregados utilizam uma a duas divisões para dormir, ou 

seja sem possibilidades de para além do salão os filhos disporem de pelo menos um quarto 

para uso próprio, situação idêntica a do ano 1980. 

O mesmo não se pode dizer com relação ao ano 1990, onde havia maior proporção 

dos agregados que utilizam três divisões para dormir.  

Se atendermos ao facto de que os agregados têm em média 5,2 membros, esta 

realidade testemunha relativa concentração de pessoas por quarto de dormir. O número de 

quartos de dormir confere uma visão mais aprofundada de eventuais condições de 

promiscuidade em que vivem as pessoas. 

Perante o quadro descrito, não sentimos reserva em falar de situações de precariedade 

habitacional já que os membros que constituem o agregado não dispõem de mínimas 

condições de privacidade, e convivem com relativa promiscuidade, onde o casal e os filhos 

partilham o mesmo quarto de dormir. Para além de não terem na sua grande maioria um 

espaço adequado para o lazer dos filhos, onde podem estudar ou receber os seus amigos. A 

situação pode chegar a ser mais precária quando os membros que constituem o agregado 

não têm qualquer relação de parentesco.  

È ainda digno de realce a situação que podemos considerar de alarmante, a da 

redução da proporção dos agregados no ano 2000 que possuem quatro ou mais divisões 

para dormir. Perante a situação entendemos que não se pode falar em melhorias nos últimos 

dez anos em matéria de tamanho da unidade de alojamento no concelho de santa Cruz, ou 

seja, há tendência de grande concentração em quartos de dormir.  
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Quadro 21-Evolução dos agregados familiares segundo o nº de divisões para 

dormir. 

Nº de divisões usada 

 para dormir 

1980 % 1990 % 2000 % 

1 1412 32,6 707 14,2 2300 36,3 

2 2028 46,9 1892 38 2551 40,2 

3 619 14,3 1119 22,4 1082 17 

4 162 3,7 596 11,9 296 4,2 

5 42 0,9 291 5,8 55 0,8 

6+ 61 1,4 304 6,1 11 0.7 

ND -  69 1,3 64 1 

Total 4321 100 4978 100 6332 100 

       

Fonte: INE, Censo 2000 

 

 

G- Condições Sanitárias 

A situação sanitária em Santa Cruz não é das melhores comparando-a ao nível do 

país, isto pelo facto de ser um concelho essencialmente rural e as estruturas de saúde 

apresentarem grandes défices; por conseguinte em caso de problemas com saúde, recorre ao 

concelho da Praia que dispõe de um hospital central, com todos os constrangimento que 

isso provoca.  

 

Em termos de recursos humanos para o sector da saúde este sempre apresentou défice, ou 

seja Santa Cruz esteve sempre nos casos mais preocupantes a nível nacional, segundo PND, 

1997-2000. Em 1990 o concelho dispunha de dois médicos e quatro enfermeiros, ou seja, o 

rácio de médico foi de 1/6951 e o rácio enfermeiro foi de 1/3475 (cf o quadro 22). 

Comparando esses dados com os de 2000 constata-se que não houve melhorias nessa 

matéria, visto que o aumento em matéria de recursos humanos não responderam ás 

demandas de ritmo de crescimento da sua população. Aumentaram o número de médico 
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para quatro e o de enfermeiro para nove. Contudo continua o caso mais preocupante, a 

nível do país, visto que a média nacional é de 1 médico /2770 /habitante e 1 enfermeiro 

/1731 /habitante. 

Segundo a mesma fonte em 1990 havia um centro de saúde situada na vila, um posto 

sanitário na freguesia de S. Lourenço dos Órgãos e três unidades sanitárias de base. Em 

2000 continua um centro de saúde com um centro de PMI-PF, aumentou mais um posto 

sanitário em Cancelo e as unidades sanitárias de base aumentaram para 9 (cf o quadro 23). 

Logo de certa forma as condições para a prestação dos serviços primários de saúde foram 

melhoradas, pelo que associada a outros factores nomeadamente as melhorias no nível de 

instrução da população e o aumento da população na zona urbana onde o acesso aos 

serviços básicos é relativamente facilitado, levaram a uma redução das mortalidades, tanto 

geral como infantil. 

Segundo os dados da GEP/Ministério de Saúde, a taxa de mortalidade geral no 

concelho era em 1990 foi de 6,1‰,com algumas oscilações chegando a atingir 5,1‰ em 

2000, não apresentando muita diferença com a taxa a nível nacional. A taxa de mortalidade 

infantil foi de 41,8‰ em 1991 e sofreu uma redução significativa para no ano 2000 atingir 

os16,8‰de. As principais causas de mortalidade no concelho que no início da década de 

1990 eram desconhecidas ou mal definidas nos finais da mesma década a situação é 

invertida, ou seja passam a ser definidas e prendem-se com as doenças infecciosas 

parasitárias, seguidas das doenças cerebrovasculares e do aparelho circulatório (cf o 

quadro 6). A taxa de mortalidade materna nos finais de noventa é de 87 por cem mil, 

extremamente elevada em comparação com a taxa nacional (34,7 por cem mil). 

Houve algumas melhorias em termos de acesso a água com o aumento do sistema de 

abastecimento pelo chafariz, diminuíram o sistema de abastecimento cuja potabilidade da 

água era muito duvidosa, aumentaram ainda o acesso das famílias a casa de banho com 

retrete; condições que de uma forma geral contribuíram para a melhoria dos cuidados de 

saúde e por conseguinte redução da mortalidade. 
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Quadro-22-Evolução dos indicadores de recursos e serviços de saúde em Santa 

Cruz 

Stª Cruz 1990 2000 

    Nº Rácio Nº Rácio 

Médicos 2 1/6951 4 1/8299 

Enfermeiros  4 1/3475 8 1/4149 

Camas 10 1/2589 21 1/1580 

Fonte: GEP/Ministério de Saúde 

 

 

Quadro-23-Evolução das estruturas de saúde em Santa Cruz 

 1990 2000 

Centro de saúde 1 1 

Posto sanitário 1 2 

Unid.San.Base 3 9 

 

Fonte: GEP/Ministério de Saúde 

 

5.-População Activa Perante o Emprego /Desemprego  

Segundo os dados do censo 2000 apenas 69% da população activa encontra-se 

empregada, mas a precariedade da ocupação é evidente se tivermos em devida conta que 

47% dos que tem ocupação trabalham por conta própria (39%) ou são trabalhadores 

familiares sem remuneração (8%). Nesse concelho, 21% da população empregada tem 

ocupação garantida pelo Estado e apenas 16% trabalham no sector empresarial privado. 

 

5.1- O Desemprego 

 

O desemprego em cabo verde é um fenómeno que afecta essencialmente a população 

feminina, pois os dados indicam que em cada 100 mulheres desempregadas existem 47 

homens desempregados. 

A baixa qualificação da mão-de-obra e uma economia a base da agricultura 
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configuram grandes limitações para o desenvolvimento económico do concelho, pelo que 

esse sector tem uma capacidade limitada de absorver a sua população activa, 

particularmente durante os longos períodos da seca. Tornando-o concelho com maior taxa 

de desemprego ao nível do país e com uma distância considerável (8%) em relação ao 

segundo maior concelho (São Vicente). (cf. o quadro10 em anexo Desemprego por 

concelho).  

A taxa de desemprego em Santa Cruz ultrapassou os trinta por cento em 2000, valor 

quase dobro da média nacional (17%)(cf o quadro 24). 

 

 

5.1.1-Taxa de Desemprego da população activa 

 

A taxa de desemprego é um indicador extremamente importante no contexto do 

desenvolvimento uma vez que, é uma condicionante fundamental no nível de rendimento 

das famílias e, consequentemente, no seu nível de conforto. Ela adquire uma importância 

acrescida num concelho como Santa Cruz, em que a agricultura constitui o meio de vida 

predominante, no global, com mais de metade das famílias vivendo à base dela. 

Estes dois modos de subsistência são o principal meio de vida para 71% das famílias 

(cf. fotografia 10 e11em anexo). Uma agricultura que se desenvolve em condições 

extremamente precária devido à grande penúria da água, à carência de solo arável e práticas 

arcaicas de exploração, com excepção a algumas áreas contempladas pelo o processo de 

irrigação e técnicas com características modernas (cf. fotografia 12em anexo). È que na 

grande maioria das parcelas pratica-se agricultura de sequeiro (88%) e numa minoria a 

agricultura de regadio (11%). Não é de se estranhar o rendimento volátil proveniente dessa 

actividade económica que empregou pelo menos até 1990 a maior proporção da população 

do concelho, e ainda emprega parte significativa daquela população. 

Verifica-se que no ano 2000 a taxa de desemprego a nível do Chefe de Família é 

de27%, maior que o triplo da média nacional (8%) (cf. o quadro 24). Pelo que a situação 

social do concelho é pouco animadora, pois, o nível de conforto da maioria parte das suas 

famílias, indiciam uma certa precariedade como aliás tivemos a oportunidade de retratar 

anteriormente. 
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Quadro 24 -Taxa de Desemprego da População Activa em 2000 (%) 

 C.V Stª Cruz 

Taxa de desemprego 17,0 31,0 

Taxa de desemprego 

do chefe de família 

8,0 13,0 

Fonte: Censo 2000 

 

 

 

6- A população e Pobreza no Concelho 

 

Segundo os dados do Inquérito ás despesas familiares de 1998, a pobreza continua 

acentuada no mundo rural onde um pouco mais de metade (51%) da população é pobre e 

30% nesse meio é são muito pobre. 

E Santa Cruz sendo um concelho essencialmente rural, não está livre desse 

problemática. 

Em cabo verde a pobreza atinge grupos e categorias sócio-profissionais específicos o que 

ajuda melhor a traçar o perfil dos pobres. Assim poderemos identificar quatro grupos 

principais: os vulneráveis, as mulheres, os trabalhadores das FAIMO e os desempregados. 

Convém frisar que o caso específico das mulheres que se trata de uma categoria social 

transversal, que se encontra presente nas demais categorias anteriormente identificadas 

(Plano Nacional de Desenvolvimento, 1997-2000, pg.291).  

 

Segundo o mesmo, os vulneráveis constituem as famílias carenciadas, idosas sem 

recursos, deficientes doentes hospitalizados e crianças mal nutridas. 

Pelas características que o concelho, apresenta esses grupos enquadram perfeitamente 

na sua realidade, senão vejamos: 

A condição perante o trabalho constitui um dos factores mais determinantes na 

configuração da pobreza no concelho. O elevado nível do desemprego, aliado ás estruturas 
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económicas deformadas e ao ritmo de crescimento acima da média nacional constituem os 

principais indicadores da pobreza no concelho. 

o desemprego abrange uma larga franja da população(31%, o mais elevado do país) 

levando a que 60% da população de 10 anos ou mais vivendo principalmente a cargo de 

familiares o que contribui de forma significativa para a deterioração das condições de vida 

da população mais vulneráveis 

 A proporção da população vivendo principalmente do trabalho é 7% inferior a média 

nacional (41%).  

O ritmo de crescimento da população do concelho põe problemas sérios ao 

desenvolvimento do concelho cuja economia é suportada por uma base frágil agricultura de 

subsistência condicionada pela escassez de precipitação e técnicas inadequados, e os baixos 

salários praticados pela FAIMO motivada pelo baixo nível de instrução. 

Com o aumento dos efectivos da população em idade activa aliado à incapacidade de 

respostas em termos de formação profissional as condições de vida vão deteriorando ainda 

mais com o aumento da taxa de dependência. Nota-se que em Santa Cruz, 60% da 

população tem idade inferior a 25 anos o que para além de constituir grandes encargos 

sociais, traz sérios desafios para a educação, formação profissional, factores de que 

dependem a futura inserção social. 

 

Os recursos naturais são escassos, mantendo assim um equilíbrio precário, na sua 

relação com o homem manifestada pela pressão da população sobres os recursos marcados 

pelo sobrepastoreiro, cultivo nas zonas de declive (cf fotografia 13 em anexo) que favorece 

a erosão, sobre-exploração dos recursos hídricos na agricultura, exploração da cobertura 

vegetal para obtenção de forragem e de lenha como fonte de energia doméstica, 

constituindo outra forma de manifestação da pobreza, (cf fotografia14 em anexo). 

 Mas também há grande pressão da população sobre as infra-estruturas insuficientes 

nomeadamente em matéria de habitação e de serviços básicos. 

 Um alojamento degradado e sobrelotado é uma das faces mais visíveis da pobreza e 

está associada a outras carências que denunciam uma situação de exclusão face à níveis 

mínimos de qualidade de vida, como o abastecimento de água, o saneamento, a educação, a 
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saúde e o emprego. A marginalidade e a violência, fruto dessas condições acabam por se 

reflectir em toda a sociedade. Nota-se que 76 em cada 100 vivem em casa com uma a duas 

divisões e que cada agregado tem em média 5,2 membros em média. 

Analisando todos as variáveis ligadas ao fenómeno da pobreza crónica, no item nível 

de conforto, chegamos à conclusão de que Santa Cruz tem todas as condições para ser um 

concelho pobre. Os indicadores de conforto no concelho testemunham a situação precária 

por que passa o grosso da sua população, a saber: 

Apenas1/4 dos agregados tem acesso à electricidade, 7 em cada 100 com água 

canalizada na rede pública, 15 em cada 100 com casa de banho e retrete, 63% usam lenha 

na preparação dos alimentos, 1 em cada 2 agregados possuem rádio em casa, 23 em cada 

100 tem televisão.  

 70 em cada 100 pessoas tem o nível de conforto considerado muito baixo, valor 

superior à média nacional. De seguida 14,6% vive com baixo nível de conforto, ou seja, 

não usufruem de um nível de vida minimamente aceitável. 

 

 

7- A população e os Recursos Ambientais 

 

Pode-se falar duma relação de desequilíbrio entre o homem e o ambiente, traduzido 

pela seca e o processo de desertificação aliada à forte pressão da população sobre os 

recursos escassos. 

 Com o aumento da população no concelho aumentou a pressão sobre os recursos 

ambientais nomeadamente a exploração incontrolada dos recursos hídricos, geológicos e a 

cobertura vegetal, se deixar de fora o problema relacionado com o aumento a produção de 

resíduos sólidos. Estamos perante um concelho essencialmente pobre. E segundo Indira 

Gandhi, A pobreza é o maior inimigo do ambiente. 

Nos países pobres a sobrevivência «fala mais alto» do que as preocupações 

ambientais. 

Verificamos que Santa cruz reúne todas as condições para ser um concelho pobre e 



 72 

como tal não foge à regra dos demais que se encontram em situação de pobreza face à 

problemática do ambiente. A quem tem fome torna-se ridículo falar de valores ambientais 

pois, é prioritário satisfazer as necessidades imediatas da sobrevivência. 

- De um estudo realizado sobre a exploração de inertes em Santa cruz, números 

apontam que cerca de 49 chefes de família vinham sobrevivendo da apanha de arreia e brita 

nas praias de Santa Cruz autorizadas pela câmara municipal local devido a sua situação 

sócio-económica deplorável em que viviam tais famílias. Sem contar com os que faziam a 

exploração de forma clandestina. Segundo o mesmo estudo foi realizado um diagnóstico 

elaborado junto ás comunidades, 210 famílias dependiam economicamente da apanha de 

inertes. A população via na apanha de areia e brita para venda, a solução imediata para os 

seus problemas. 

Todavia, essa extracção de areia desenfreada e sem controlo adequada, criou sérios 

problemas que, e simultâneo com a falta de um controlo adequado e rigoroso de exploração 

dos recursos hídricos subterrâneos, principalmente na parte terminal da Ribeiras Seca, dos 

Picos e de Santa Cruz, tem provocado impactos devastadores, tanto a nível ambiental como 

económico: fenómeno de intrusão salina, pauperização da agricultura, baixos rendimentos 

da população rural, desaparecimento paulatino do pulmão verde de Santiago (cf. fotografia 

3 em anexo). 

 

 A escassez da lenha e do pasto que caracterizam o concelho constituem outros 

pontos fortes na degradação da cobertura vegetal. O homem perante a situação da seca, na 

sua luta pela sobrevivência, lança mãos em tudo, cortando ou arrancando árvores e 

deixando-os os animais a apascentar ao ar livre impedindo assim a regeneração. 

-Quanto ao uso da lenha na cozinha, nota-se que o principal combustível usado na 

preparação dos alimentos em Santa Cruz foi e continua a ser a lenha a qual o seu uso não 

sofreu praticamente nenhuma redução no período em estudo (66% em 1980 e 63% em 

2000. 

Os sistemas de práticas agrícolas nos declives constituem de entre outros, ameaças 

para o ambiente. Por carências de terras cultiváveis, principalmente em andares húmidos e 

sub-húmidos que como se sabe são marcadas pela altitude, vem agonizando o problema da 
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erosão comprometendo assim a cobertura vegetal.  

Aliado ás fracas perspectivas de desenvolvimento e a uma população que não pára de 

aumentar em número, tudo indica que estamos perante um conjunto de situações que 

constituem factores de reprodução da pobreza, factos que testemunham a grande 

vulnerabilidade das condições ambientais no concelho.  
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CAPÍTULO V – RELAÇÃO ENTRE O CRESCIMENTO 

DEMOGRÁFICO E 

O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO NO 

CONCELHO 
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Relação entre o Crescimento Demográfico e o Desenvolvimento Sócio-

Económico no Concelho 

 

Segundo o RDH/CV de 1998, a pressão demográfica exercido sobre os parcos 

recursos naturais disponíveis em Cabo Verde é muito forte em todas as áreas da actividade 

económica e social. De forma particular esta pressão crescente faz-se sentir no sistema de 

ensino, no mercado de trabalho, nos serviços de saúde. 

 

O concelho de Santa cruz não é uma excepção, pois o quadro que o caracteriza é 

pouco animador. Os indicadores apontam para uma precariedade de crescimento em termos 

infraestruturais, nível de conforto e performance do mercado de emprego face ao 

crescimento demográfico vigente: 1,8% anual no período 1980-2000-com maior expressão 

entre1990-2000 (de 2,4% anual) do que na década anterior (1,1%). 

Tudo porque o quadro sócio-económico do concelho evidência uma certa fragilidade, 

marcado por oscilações na evolução, e confrontando com os desafios de um crescimento 

demográfico descontrolado, pelo que o concelho depara com alguns constrangimentos: 

-Sabemos que a estrutura económica do concelho não consegue dar resposta ás 

demandas em termos de emprego, não absorvendo, por conseguinte, a força de trabalho que 

anualmente procura o mercado de emprego e a pobreza constitui um fenómeno marcante e 

de carácter estrutural, levando deste modo à privação das populações aos bens de conforto. 

-A taxa de dependência da população é cada vez maior, pois em 2000, 60% da 

população tem idade inferior a 25 anos o que constitui o grande desafio à saúde, educação, 

e formação profissional, para além dos encargos sociais (27% de chefe de família encontra-

se desempregado, segundo o censo 2000). Por outro lado 60% da população com 10 anos e 

mais vivem a cargo dos familiares, isso dificulta muitas vezes à população aceder a um 

nível de vida minimamente aceitável.   

-O concelho só tem uma escola secundária concluída em 2002. Porém o ensino 

secundário arrancou no concelho no ano lectivo 1995/1996 com as condições mínimas: 

uma turma do 9º ano e as restantes do 7º e 8º ano com um total de 503 alunos, distribuídos 

pelas 6 salas e sob a orientação de 11 professores. Com o passar dos anos apesar do 
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aumento de salas a pressão é tanta que as turmas funcionavam em regimes de 

«tresdobramento». Nota-se que não obstante à conclusão do edifício a escola secundária, o 

espaço o espaço continua a ser o problema.  

             -A taxa de analfabetismo que foi em 1980 de 57,6%, portanto acima da média 

nacional (41,8%), conheceu uma redução significativa em 20 anos mas prevalecendo acima 

da média nacional com uma diferença 7%; o analfabetismo sendo uma das principais 

causas da pobreza do concelho.  

-Quanto ao centro de formação Professional, este só foi realidade no concelho após o 

ano 2000. 

No nosso período de estudo 1980-2000, portanto em 20 anos, em que houve um 

crescimento de 43% da população os números apontam para o seguinte crescimento em 

termos de infra-estruturas sociais a saber: 

               -Agregado familiar com água canalizada (cresceu de 0,4% para 7,9%) 

               -Agregado familiar sem casa de banho e retrete (cresceu de 1,5 para 15,3%) 

                -Agregado familiar com acesso à electricidade (cresceu de 0,7% para 25%). 

 

-Os agregados familiares que utilizam lenha na preparação dos alimentos desceu de 66%em 

1980 para 63%em 2000.  

-Entre 1990 e 2000, o rácio médico por habitante passou de 1/6951 para 1/82199 e o de 

enfermeiro passou de 1/3475 para 1/4149.Estamos perante a situação de pressão da 

população sobre os recursos da saúde no concelho; sendo o concelho mais afectado a nível 

nacional. Santa Cruz apresenta uma diferença quatro (4) vezes inferior à média nacional.  

-Aumentou ainda a pressão da população nas unidades de alojamento das famílias. Em 

1980 encontrávamos cerca de 32%dos agregados familiares a compartilharem um mesmo 

quarto para dormirem, número esse que aumentou para cerca de 36% em 2000. 

-A pressão também é sentida a nível dos potenciais recursos que garantem a segurança 

alimentar no concelho, isto porque a vulnerabilidade das famílias é cada vez maior face à 

uma produção agrícola bastante condicionada pelo deficit hídrico e a escassez de terras 

arráveis que caracterizam o mundo rural. Não obstante a isso, as FAIMO e a agricultura de 

sequeiro de baixo rendimento continua a ser a alternativa de emprego para o grosso da 

população, contribuindo assim para a persistência da pobreza no concelho. A elevada taxa 
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de desemprego aliada ao fraco rendimento agrícola e aos baixos salários da FAIMO vem 

agonizando o problema da segurança alimentar no concelho e em particular nas camadas 

mais vulneráveis que se vêm privados de acesso aos bens da primeira necessidade. 

 

A pressão da população sobre os recursos ambientais, nomeadamente na apanha da 

areia e o recurso à lenha como alternativa de sobrevivência. 

O êxodo rural em direcção ao principal centro urbano do país, marcante neste 

concelho, constitui um outro fenómeno que comprova a situação da pobreza. 

A emigração tem sido desde a muito a estratégia de sobrevivência, torna-se cada vez 

mais difícil com as restrições impostas pelos países tradicionais de acolhimento dos cabo-

verdianos. 

 

 

Perante isso podemos falar em situação de pressão demográfica sobre os recursos em 

Santa Cruz no período em estudo, e em particular na década de 1990 cujo crescimento 

populacional foi maior.  

O crescimento populacional foi acompanhado pela pobreza que por sua vez funcionou 

como o factor de reprodução da pobreza. Segundo os dados sobre a fecundidade 

corroborado com o estudo epidemiológico de crianças menores de 5 anos, em Cabo Verde 

são as famílias mais carenciadas com menor nível de escolaridade e maiores números de 

filhos que condenam a utilização de métodos de planeamento familiar e cujos filhos 

apresentam maiores sinais de mal-nutrição e morbi-mortalidade. Pela conjuntura sócio-

demográfica de Santa Cruz, este concelho não pode ser uma excepção neste contexto 

nacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONCLUSÃO 

 

È inegável a interacção e reciprocidade entre o comportamento das variáveis demográficas, 

o processo de desenvolvimento social e económico e a melhoria de condições de vida das 

populações. 

Da análise feita nos capítulos III e IV referentes à situação demográfica e sócio-económica 

do no concelho de Santa Cruz que culminou com a relação entre os dois aspectos no 

capítulo V, confrontamos com o problema da pressão demográfica no concelho em estudo, 

o crescimento da população do concelho esteve superior ao seu desenvolvimento sócio-

económico, devido à fragilidade da estrutura económica, a forte pressão sobre os recursos 

naturais, e à de infra-estruturação que ainda se encontra em situação pouco satisfatória. 

 

Perante a situação de pressão demográfica por que passa o concelho de Santa Cruz, e em 

conformidade com a tese defendida na teoria de suporte ao estudo do caso de Santa Cruz, 

chegamos a conclusão de que de facto a pobreza tem sido o «culpado» do elevado 

crescimento populacional. E enquadrado na relação de reciprocidade anteriormente 

referida, encontramos a natalidade a ser influenciada fortemente pela situação sócio-

económica do concelho de Santa Cruz conforme a teoria marxista, e por isso é necessário 

intervenções de fundo na estrutura económica do concelho afim de fazer face à situação da 

pobreza e por conseguinte o equilíbrio no crescimento populacional/desenvolvimento. 

 

Essa intervenção passa necessariamente pela: 

-Aposta na escolarização feminina. A instrução das mulheres tem um efeito 

multiplicador poderoso no bem-estar das famílias e no nível geral de desenvolvimento 

humano da sociedade; a traz benefícios adicionais uma vez que uma maior instrução para as 

mulheres as preparam para uma vida activa de melhor qualidade, libertando-as das 

exclusivas funções domésticas, para além de constituir o melhor remédio para a redução da 

fecundidade e consequentemente a redução do ritmo de crescimento. 

-Modernização da agricultura e do sector pecuário: afim de minimizar a pressão sobre 

os recursos ambientais e aumentar o rendimento e a qualidade de vida das populações que 

dependem destas actividade, visto que são sectores chaves para o «relançamento» do 

mundo rural. 
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-Concessão de créditos e formação que visa a implementação de auto-empregos, 

abandonando a ideia de que só o emprego é garantido quando vem do estado. 

-Aposta no desenvolvimento do turismo e na formação profissional dos jovens como 

forma de sua inserção no mundo de trabalho e por conseguinte a redução do desemprego. 

-Investimentos nas infra-estruturas básicas (ensino, saúde, saneamento, abastecimento 

de água, electrificação, redes de esgotos). 

-Reconversão das FAIMO a fim de aumentar o rendimento e os salários dos seus 

trabalhadores que são os mais vulneráveis de modo a minimizar os efeitos negativos da 

liberalização dos preços sobre o poder de compra e em respostas aos problemas sociais daí 

decorrentes. 
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