
 

INTRODUÇÃO 

 

A problemática da relação crescimento populacional e desenvolvimento sócio-

económico remota à Idade Média, contudo só no século XVIII apareceram os primeiros 

teóricos a fazer publicações com medidas severas com objectivo de pôr cobro à situação de 

desequilíbrio em que se vivia na época (e ainda hoje no Países em desenvolvimento). Isto por 

ser motivo de grande preocupação a questão da relação entre o crescimento demográfico e o 

padrão de vida das populações. 

 Esta questão tem gerado entre muitos a polémica a volta dos conceitos - super-

povoamento e o limite ideal da população, preocupando a todos, de uma maneira geral, e em 

particular os actores sociais e políticos e económicos que mais de perto lidam com esse 

problema. Daí que foi objecto de estudo desde longo tempo por parte dos estudiosos que 

procuram medir a «distância que separa» o crescimento populacional do crescimento 

económico bem como explicar a relação que se estabelece entre os dois fenómenos, com vista 

a procurar o equilíbrio população-recursos (NAZARETH pg.52).  

 

È assim que encontramos várias teorias que surgiram na preocupação de procura de 

respostas aos problemas inerentes à interacção do binómio crescimento demográfico e 

desenvolvimento sócio-económico, teorias essas que podem divergir até certo ponto porém, 

não é difícil de entender que se inserem em conjunturas sócio-políticos e temporais 

diversificadas. 

 

 

A questão a volta do «triedo» desenvolvimento integrado e sustentável, a pressão da 

população sobre os recursos, a capacidade tecnológica constitui grandes desafios da 

actualidade. E estes são tanto maiores quanto menos desenvolvido for um país.  

Cabo Verde enquadra-se perfeitamente nesse contexto e como tal enfrenta os mesmos 

desafios. E o concelho de Santa Cruz não é a excepção no contexto nacional 

 

È neste contexto que enquadramos o tema «Crescimento Demográfico e 

Desenvolvimento Sócio-económico no concelho de Santa Cruz no período 1980-2000». 
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  Várias razões estiveram na origem da escolha desse tema, a saber: 

Segundo o Censo 2000, Santa Cruz é o quarto Concelho do país em termos demográficos 

(após Praia, Mindelo e Santa Catarina) possui a maior taxa de desemprego do país rondando 

os 31%, muito superior à média nacional (17%); com 37,9% da população que não sabe ler 

nem escrever e a sua maioria sobrevive da agricultura de subsistência. Santa Cruz obteve um 

crescimento demográfico no período 1980 a 2000 na ordem de 43,5% e uma taxa de 

crescimento anual na década de 1990 (2,4%) que praticamente permite a duplicação da 

população em 25anos. 

Dos 6.322 agregados familiares, grande maioria tem um nível de conforto muito baixo, 

pois, apenas 25,8% tem electricidade como principal fonte de iluminação, 7,9% com água 

canalizada contra os 24,5% cujo abastecimento de água é feita através dos poços nascentes ou 

levadas; 63% dos agregados usa a lenha como principal fonte de energia para a preparação 

dos alimentos e finalmente 78,4% dos agregados não tem acesso à casa de banho, latrina ou 

retrete. 

Estes indicadores do conforto testemunham um desequilíbrio entre crescimento 

demográfico e as condições de vida da população. 

Nesta sequência e no âmbito do nosso trabalho, definimos como pergunta de partida:  

-O crescimento Demográfico no concelho esteve acompanhado do Desenvolvimento 

sócio-económico? 

 

O estudo do tema tem como objectivo principal a análise da relação entre o crescimento 

demográfico e o desenvolvimento sócio-económico no concelho e como tal definimos como 

objectivos específicos os seguintes:  

-Estudar o ritmo de crescimento demográfico no período 1980-2000 no concelho; 

- Identificar os factores que influenciaram o crescimento demográfico neste concelho no 

período referido; 

- Analisar a situação sócio-económica da população do concelho  

-Fazer uma análise comparativa da situação socioeconómica da população nos períodos 

1980 e 2000. 
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Com o fim de alcançar tais objectivos levantamos as seguintes hipóteses: 

O crescimento demográfico do concelho de Santa Cruz no período1980-2000 esteve 

relacionado com: 

Factores sócio-culturais económicos e religiosos que se traduzem em 

 - Elevado índice de pobreza. 

 - Baixo nível de escolaridade, desinformação; 

 -desemprego/falta de ocupação 

 - Diminuição da emigração no concelho 

- Melhoria de condições de vida das famílias; 

- Melhorias de condições higiénicas e sanitárias das populações. 

 

O crescimento demográfico no concelho de Santa Cruz impediu o seu 

desenvolvimento devido a: 

- Pressão da população sobre os recursos; 

- Atraso no acesso ao ensino e formação profissional; 

- Incapacidade em reter a mão-de-obra qualificada; 

-Carência de recursos que suscitam o investimento 

 

O crescimento demográfico no concelho de Santa Cruz favoreceu o seu 

desenvolvimento uma vez que: 

- Permitiu (incitou) a construção de mais equipamentos e infra-estruturas ligadas ao 

ensino, saúde, formação profissional, saneamento, lazer e desportos. 

-Permitiu o aumento da população em idade activa e melhorias de acesso na formação 

Professional e no acesso ao emprego. 

 

Para a realização do um trabalho de natureza científica, é necessário um suporte 

metodológico sobre o qual recai o desenrolar do seu processo de construção. 

  

È assim que na feitura do presente trabalho utilizamos as seguintes metodologias: 

-Pesquisa bibliográfica que consiste na revisão de um conjunto de bibliografias afins ao 

tema, desde a demografia, desenvolvimento, planos ambientais, política Nacional de 

população e entre outras, apresentadas em jeito de fichas de leituras; 
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-Recolha e observação dos acontecimentos demográficos através de consultas de 

diversos documentos oficiais, para a recolha de informações estatísticas desde os censos, 

estatísticas vitais, estatísticas da mortalidade até aos livros de registos de nascimentos todos 

relativos ao objecto de estudo; 

-Representação gráfica dos fenómenos demográficos através da elaboração de gráficos 

representativo dos fenómenos demográficos; 

-Representação cartográfica dos fenómenos, sua localização e interacção, a partir de 

bases cartográficas existentes; 

-Análises desses fenómenos partindo dos factos constatados nos acontecimentos 

demográficos e confrontados com as teorias ou modelos fornecidos no processo da pesquisa 

bibliográfica, permitindo assim a medição dos fenómenos (taxas, quocientes e relações) e a 

aplicação de modelos e métodos comparativos; 

-Representação fotográfica dos fenómenos que constituem objecto de análise, através 

das fotografias dos factos que melhor retratam a realidade do objecto de estudo. 

 

O presente trabalho compõe-se de cinco capítulos. Em cada capítulo utilizamos as 

metodologias mais adequadas aos dados e objectivos. 

O primeiro capítulo destina ao enquadramento da ilha de Santiago, seguida da 

caracterização geral do concelho de Santa Cruz, no segundo capítulo consta o enquadramento 

teórico conceptual, no capítulo terceiro efectuamos a análise da situação demográfica do 

concelho, no quarto capítulo apresentamos o desenvolvimento Sócio-económico do concelho, 

e o quinto e último capítulo é destinada a relação entre o crescimento demográfico no 

desenvolvimento Sócio-económico. Por fim apresentamos as considerações finais. 

 

           Enfrentámos vários constrangimentos no processo da elaboração deste trabalho, entre 

as quais se destacam: 

-Dificuldades na recolha de dados estatísticos principalmente no que concerne ao registos de 

nascimento. Santa Cruz é um concelho que ainda depara com situações graves de atraso por 

parte dos pais no registo dos seus filhos, o que dificulta muito o trabalho neste sector, segundo 

a responsável deste serviço boa parte das crianças são registadas na altura de entrarem ao EBI. 

-Alguns serviços tem alguma reserva em pôr à disposição do público os seus dados. 

-Mudança da metodologia utilizados nos censos publicados pela DGE/INE que foram as 

principais fontes de consulta (desde 1980, 1990 e 2000). 
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Siglas  

 

 

 

 

C V- Cabo Verde 

E B I- Ensino Básico Integrado 

E P- Empresa Pública 

DGE- Direcção Geral de Estatística 

FAIMO- Frente da alta Intensidade da Mão-de-Obra 

G E P- Gabinete de Estudos e Planeamento 

IDRS- Inquérito Demográfico sobre Saúde Reprodutiva 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

INGRH- Instituto Nacional de Gestão de Recursos Hídricos 

O N G – Organização Não Governamental 

ONU- Organização das Nações Unidas 

PND- Plano Nacional de Desenvolvimento 

PMI/PF-  Protecção Materno Infantil e Planeamento Familiar 

PNUD- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

RGHP- Recenseamento Geral de Habitação e População 

RDH- Relatório de Desenvolvimento Humano 
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Glossário 

 

Taxa de Mortalidade geral
1
 -refere-se ao número de óbitos verificados numa população 

durante um ano civil, em relação ao total dos elementos dessa população. 

Mortalidade infantil -designa o risco da mortalidade durante o primeiro ano de existência de 

uma geração, medido pelo quociente da mortalidade entre o nascimento e o 1º aniversário. 

Taxa de Natalidade- Exprime o nº de crianças que nascem por cada mil habitante durante um 

ano. 

Taxa de Fecundidade
2
 - Exprime o nº de nados vivos por mil mulheres em idade de procriar, 

isto é, estatisticamente dos 15 aos 45anos. 

 

Esperança de vida à nascença -traduz o número de anos que se tem a probabilidade de 

viver, em termos, médios, transferindo-se a todos os indivíduos de uma mesma geração. 

Desenvolvimento
3
 

Expansão do conjunto da economia acompanhada de uma repartição mais ou menos 

equilibrada da riqueza suplementar que conduz à uma melhoria global do nível de vida e a 

uma transformação da sociedade traduzindo-se a nível da educação, emprego, esperança de 

vida e da qualidade de vida.  

O desenvolvimento é simultaneamente de natureza quantitativa e qualitativa, pois depende da 

consideração dos factores de ordem económica cultural, cientifica, política e social. Daí que o 

desenvolvimento difere do crescimento, pois este é de natureza quantitativa (PIB, PNB). 

 

Pobreza
4
 – nível de vida material inaceitavelmente baixo quer em relação ao nível dos outros 

na sociedade, quer com base num mínimo absoluto.    

                   

Analfabetismo feminino
5
 – percentagem de mulheres com 15 anos e mais que conseguem 

com compreensão ler e escrever um texto curto e simples sobre o seu quotidiano. 

_«É uma variável informativa para avaliar a situação da pobreza num pais. 

Instruir mulheres tem um efeito multiplicador poderoso no bem-estar das famílias  

                                                
1 PASCAL.B Dicionário de Geografia 
2 NAZARETH 81996) Intr. Á Demografia 
3
 CABRITO.B.& Outros Introdução à Economia 

4 PNUD, RDH (1996) 
5 PNUD, RDH (1996) 
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E no nível geral de desenvolvimento humano da sociedade». 

 

População – conjunto das pessoas que vivem num dado espaço, num determinado momento.  

 

Desenvolvimento Integrado – significa desenvolvimento harmonioso, onde se dá evolução 

do sector económico ao sector social. 

   

Desenvolvimento Socio-económico ou apenas desenvolvimento
6
  

Drewnowsk (década 60) 

Defende a realidade sócio-económico como uma unidade indivisível. Daí torna desnecessário 

utilizar o termo sócio-económico, já que apenas a palavra desenvolvimento subentende o 

social e o económico.  

Desenvolvimento económico não é desenvolvimento, já que se fala do desenvolvimento de 

uma parte e não da unidade que forma um todo.  

 Falar do desenvolvimento é obrigatoriamente o conceito do campo social, ou seja, a acção do 

económico influi no social e o social reflecte no económico.          

Demografia
7
- Faz o estudo científico da população que neste caso é definido como um 

conjunto de indivíduo que tem uma dimensão temporal e que ocupa um determinado espaço; 

a dimensão temporal implica uma dinâmica própria que resulta da capacidade que o homem 

tem de sobreviver, de se reproduzir e de se agrupar, a dimensão espacial é um elemento 

fundamental para se compreender a evolução das estruturas sociais, 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 PNUD, RDH (1996) 
7 NAZARETH (1996) 


