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Prefácio

Este é um ano fundamental para o desenvolvimento global. Ao longo dos últimos 15 anos,
os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM) têm orientado os países e os parceiros para a melhoria das condições de vida dos
pobres. Agora, está a ser feita a transição para
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), um novo conjunto de objetivos globais que englobam as prioridades económicas,
sociais e ambientais, até 2030.
Quando é feita uma reflexão sobre o progresso árduo realizado desde o lançamento
dos ODM, surge uma oportunidade para fazer
mudanças importantes na forma como abordamos o desenvolvimento. Existem motivos para
celebrar, porque os ODM mobilizaram o apoio
de todo o mundo a um programa ambicioso,
porque muitos países reduziram a pobreza e
as doenças e porque mais crianças frequentam
agora a escola do que em qualquer outra era.
No entanto, a nossa missão está longe de estar
terminada. Durante os últimos 25 anos, mais de
um bilhão de pessoas conseguiram escapar à
pobreza extrema. Porém, cerca de um décimo
da população mundial ainda vive com menos
de 1,90 USD por dia, o limiar internacional da
pobreza atualizado.
Para o futuro, permanecem três desafios
essenciais:
• Uma grande percentagem da população pobre
restante encontra-se numa posição de pobreza
extrema, com níveis de rendimento muito abaixo
do limiar da pobreza. As ações e os programas
ao nível das políticas têm de se concentrar mais

diretamente nos homens, mulheres e crianças
que vivem em pobreza extrema. O Relatório
de Monitoramento Global deste ano apresenta
novas e mais intuitivas medidas sobre a pobreza,
que nos permitem medir a intensidade da
pobreza e ajudar a contribuir para um diálogo
sobre políticas e programas de intervenção nesta
área urgente.
• Têm sido alcançados progressos na obtenção
de uma prosperidade compartilhada, uma vez
que a maioria dos países registaram um crescimento contínuo dos rendimentos dos 40 por
cento mais pobres das respetivas distribuições de
rendimentos. No entanto, em muitos países, os
rendimentos dos 40 por cento mais pobres diminuíram, incluindo em metade dos países com
rendimentos elevados. Garantir que a renda é
compartilhada mais equitativamente deve representar uma prioridade para todos os países.
• A redução da pobreza e da prosperidade compartilhada é travada pelo progresso desigual nas
dimensões do desenvolvimento não relacionadas
com os rendimentos, como o acesso a serviços
essenciais. É importante resolver urgentemente
as desigualdades generalizadas de oportunidades
na educação, na saúde e em outros sectores.
A secção temática deste relatório mostra que
o avanço destes desafios essenciais vai ocorrer
tendo como pano de fundo grandes mudanças
demográficas. A população mundial está a crescer a um ritmo muito mais lento em 2015 do que
no início do período dos ODM, em 2000. Está
também a envelhecer a uma velocidade recorde.

R e l a t ó rio de M oni t oramen t o G l o b a l de 2 0 1 5 / 2 0 1 6

iv

v  P ref á c io	

R e l a t ó rio de M oni t oramen t o G l o b a l de 2 0 1 5 / 2 0 1 6

Há uma significativa heterogeneidade entre
os diferentes países, uma vez que enquanto
alguns países ainda mantêm populações jovens
e em crescimento, particularmente aqueles onde
a pobreza global está concentrada, outros estão
a envelhecer, principalmente nos países com
rendimentos médios e elevados. As projeções
para o crescimento global ao longo do período
dos ODS apresentam uma tendência de queda,
em linha com a desaceleração do crescimento
populacional, mas as mudanças demográficas
também podem contribuir para o crescimento e
para o desenvolvimento, caso sejam adotadas as
políticas corretas.
Para promover o desenvolvimento num clima
de mudanças demográficas, é necessário basear
as políticas e o financiamento em três prioridades estratégicas: fazer crescer as economias de
formas sustentáveis e criar postos de trabalho;
investir no potencial económico e social das pessoas; e garantir a segurança contra os riscos em
constante mudança, que tendem a afetar desproporcionalmente os mais pobres. Estas políticas
serão adaptados ao perfil demográfico de cada
país.
Além disso, a recente crise de refugiados na
Europa serve para acentuar ainda mais a importância de um bom aproveitamento das mudanças demográficas. A migração, juntamente
com a fertilidade e a mortalidade, é um fator
essencial das mudanças demográficas, quer as

pessoas emigrem para dispor de mais oportunidades na vida ou apenas para conseguirem
viver em maior segurança. Juntamente com os
fluxos de capital e o comércio, é também um
caminho importante através do qual podem ser
concretizados benefícios mútuos em resposta às
diversas tendências demográficas entre os países. Todos os desafios têm de ser geridos, mas
a cooperação internacional é essencial. Com a
implementação de políticas corretas, as mudanças demográficas podem contribuir para o
movimento que se propõe a eliminar a pobreza
extrema, aumentar a prosperidade compartilhada e alcançar os ODS. O Relatório de Monitoramento Global deste ano vai ajudar todos os
países, ricos e pobres, a enfrentar os desafios, a
aproveitar as mudanças demográficas e a fazer
avançar os objetivos de desenvolvimento global
que vão melhorar a qualidade de vida em todo
o mundo.
Com a implementação de políticas corretas,
as alterações demográficas podem contribuir
para o movimento que se propõe a eliminar a
pobreza extrema, aumentar a prosperidade
compartilhada e alcançar os ODS. O Relatório
de Monitoramento Global deste ano vai ajudar
todos os países, ricos e pobres, a enfrentar os
desafios, a aproveitar as alterações demográficas e a fazer avançar os objetivos de desenvolvimento global que vão melhorar a qualidade de
vida em todo o mundo.

Jim Yong Kim
Presidente do Grupo
do Banco Mundial

Christine Lagarde
Diretora-geral do Fundo
Monetário Internacional
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Resumo Executivo

Com 2015 a assinalar a transição dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milénio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a comunidade internacional pode celebrar muitos sucessos
ao nível do desenvolvimento desde 2000. Apesar
da crise financeira mundial, o crescimento económico foi geralmente forte e robusto. Cerca de
mil milhões de pessoas saíram da pobreza
extrema. A maioria dos países em desenvolvimento assistiu a um aumento estável dos rendimentos dos 40 por cento mais pobres nas suas
distribuições de rendimentos. Milhões de crianças que tinham pouca probabilidade de sobreviver até ao quinto aniversário ultrapassaram essa
barreira crítica e frequentaram a escola em
números ainda maiores. A incidência de doenças
preveníveis, como a SIDA, a malária e a tuberculose, está em declínio. A percentagem de pessoas
com acesso a água potável e a melhores condições de saneamento aumentou. De modo geral,
os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
desempenharam um papel importante na galvanização da comunidade de desenvolvimento
mundial e essa experiência vai ajudar a impulsionar os progressos no sentido da concretização
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
até 2030.
Apesar dos avanços seguros ao nível do
desenvolvimento, o progresso tem sido desigual
e ainda é necessária a realização de um trabalho
significativo. Com cerca de 900 milhões de pes-

soas a viver com menos de 1,90 USD em paridade do poder de compra por dia em 2012 — o
limiar internacional da pobreza atualizado— e
cerca de 700 milhões em 2015, a pobreza
extrema continua a ser inaceitavelmente elevada.
Tornou-se também mais concentrada na África
Subsaariana e no Sul da Ásia. Em muitos países,
tornou-se mais urgente enfrentar a pobreza
moderada e mitigar as vulnerabilidades que
podem originar um retorno à pobreza, incluíndo
nos países onde os 40 por cento mais pobres
assistiram a uma redução dos seus rendimentos.
Mesmo num mundo em que a pobreza extrema
se contabiliza através de apenas um dígito, as disparidades não relacionadas com os rendimentos,
como o acesso limitado a serviços de educação e
de saúde com boa qualidade, representam um
afunilamento da redução sustentada da pobreza
e da prosperidade compartilhada. Em grande
parte do mundo, as preocupações mais vastas ao
nível da sustentabilidade ambiental são um
grande desafio, tanto em termos das mudanças
climáticas, como em relação ao impacto destas
nos recursos naturais de que muitas das populações mais pobres dependem, como a água. Em
suma, embora o progresso ao nível do desenvolvimento tenha sido impressionante, tem também
sido irregular e ainda é necessário realizar um
grande número de intervenções.
Destacam-se três desafios essenciais: a intensidade da pobreza restante, as desigualdades na
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prosperidade compartilhada e as disparidades
persistentes nas dimensões do desenvolvimento
que não estão relacionadas com os rendimentos.
Em primeiro lugar, o discurso político tem de se
concentrar mais diretamente nos grupos mais
pobres entre os pobres. Apesar de existirem
pequenos grupos de indigentes (ou extremamente pobres) em todo o mundo, a África Subsaariana é onde está a maioria das pessoas mais
afetadas pela pobreza. São necessárias medidas
de fácil comunicação para transformar a intensidade da pobreza num elemento mais central da
formulação de políticas. Este relatório procura
dar um passo nessa direção, com medidas de
pobreza com foco individual específico. Em
segundo lugar, a erradicação da pobreza em
todas as suas formas exige o aumento constante
do rendimento dos 40 por cento mais pobres. No
entanto, o crescimento económico — um fator
essencial na prosperidade compartilhada —
pode não ser tão dinâmico como era antes da
crise financeira global. Em terceiro lugar, o progresso desigual nas dimensões do desenvolvimento que não estão relacionadas com os
rendimentos exige que o tema da desigualdade
de oportunidades seja abordado de forma ampla,
uma vez que este transmite a pobreza entre gerações e corrói o ritmo e a sustentabilidade do progresso para os 40 por cento mais pobres. Na
agenda política, existem três ingredientes essenciais para enfrentar estes desafios: a sustentação
de um crescimento de base alargada, o investimento no desenvolvimento humano e a garantia
da segurança dos mais pobres e vulneráveis contra os riscos emergentes.
Tendo em conta estes desafios, os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável visam aumentar
o impacto num mundo em constante mudança
através de uma abordagem mais integrada de
desenvolvimento. Reconhecendo as interligações
entre os objetivos de desenvolvimento, os ODS
abraçam uma visão ambiciosa e holística para
promover um desenvolvimento inclusivo e sustentável, com um impacto em maior escala. Partilhados por todos os países, estes reconhecem
que é necessária uma ação coletiva. Os desafios
globais — sistemas financeiros estáveis, recursos
comuns, mudanças climáticas — exigem soluções coordenadas a nível internacional. O cumprimento das necessidades de investimento dos

ODS vai depender da movimentação de “milhares de milhões” em apoios oficiais para o desenvolvimento e de “biliões” em investimentos de
vários tipos, no desbloqueamento, na promoção
e no incentivo de recursos públicos e privados.
Vai-se procurar realizar os ODS num mundo em
constante mudança, com novas oportunidades e
desafios decorrentes de megatendências em constante evolução, incluindo as mudanças climáticas, a contínua globalização, a rápida
urbanização e, como é discutido no tema especial
deste relatório, as mudanças demográficas.
As profundas mudanças na demografia global
têm o potencial de mudar a trajetória do desenvolvimento global durante o período dos ODS. A
demografia global encontra-se num ponto de
inflexão: a população mundial está a aumentar a
um ritmo mais lento e está a envelhecer a um
ritmo sem precedentes. Estas tendências refletem
sucessos do passado ao nível do desenvolvimento
— o empoderamento das mulheres, as melhorias
na educação e na saúde infantil, materna e reprodutiva, assim como o aumento da longevidade.
O grupo de pessoas em idade ativa da população
atingiu o seu pico em 2012 e está agora em declínio. O envelhecimento significa que os aumentos
populacionais se refletem num maior número de
pessoas mais idosas. O número global de crianças está a estabilizar-se num patamar de 2 mil
milhões. No entanto, por detrás dessas tendências globais encontra-se uma diversidade considerável na direção e no ritmo das mudanças
demográficas. Os padrões regionais e sub-regionais variam entre e dentro dos países. Para compreender o impacto das diferentes tendências
demográficas no desenvolvimento entre os diferentes países, este relatório estabelece uma nova
tipologia das mudanças demográficas, aplicada
nas mais recentes estatísticas populacionais da
ONU de 2015.
A diversidade das mudanças demográficas ao
nível dos países apresenta oportunidades e desafios únicos para os centros mundiais da pobreza
global e para os motores do crescimento global.
Mais de 90 por cento da pobreza está concentrada em países numa fase anterior ou a iniciar o
dividendo demográfico, com uma população em
idade ativa em crescimento, que apresentam um
atraso nos indicadores essenciais de desenvolvimento humano e continuam a registar um cresci-
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mento populacional acelerado. Nesses países, a
transição demográfica para uma menor fertilidade cria uma excelente oportunidade para o
aumento dos padrões de vida. Mais de 85 por
cento da atividade económica global e 78 por
cento do crescimento global ao longo dos últimos
15 anos podem ser atribuídos aos países numa
fase avançada ou posterior ao dividendo demográfico, com taxas de fertilidade muito mais baixas e com algumas das percentagens mais
elevadas de população idosa do mundo. Nesses
países, o envelhecimento da população pode
enfraquecer as perspetivas de crescimento. De um
modo claro, as mudanças demográficas não são
inerentemente boas ou más e apresentam oportunidades e desafios em todos os lugares. Em cada
caso, as políticas podem representar uma diferença fundamental na forma como as mudanças
demográficas afetam o progresso dos objetivos
de desenvolvimento.
A exploração das implicações dinâmicas das
mudanças demográficas vai exigir políticas sólidas com base numa perspetiva de longo prazo e
adaptadas ao contexto demográfico de cada país.
Para erradicar a pobreza persistente, os centros
da pobreza global devem acelerar as suas transições demográficas, investir nas suas populações
jovens em crescimento e criar as bases para um
crescimento sustentado. Estes objetivos exigem
melhores serviços de educação e saúde, assim
como um maior empoderamento das mulheres,
entre outras iniciativas ao nível das políticas. Os
países mais ricos e com menor fertilidade, que
compõem os atuais motores do crescimento global e enfrentam um dinamismo económico em
declínio, devem enfrentar as adversidades resultantes da diminuição das suas populações ativas.
Devem também adaptar as suas políticas e instituições para promover um envelhecimento saudável e produtivo. Algumas das prioridades
políticas selecionadas incluem a mobilização de
poupanças para o investimento em capital
humano e físico, bem como reforço dos sistemas
de segurança social — pensões, cuidados de

R E S U M O E X E C U T I V O   
x

saúde e cuidados a longo prazo — garantindo ao
mesmo tempo a sustentabilidade fiscal e a proteção para os idosos e outros grupos vulneráveis.
Existem também oportunidades ao nível das
políticas para fazer a arbitragem da diversidade
demográfica entre países. A extensão da diversidade demográfica entre países é mais contundente do que nunca, tendo impactos inevitáveis
muito grandes na economia global. Os rendimentos do capital e da mão-de-obra são afetados.
As vantagens comparativas no comércio global
são alteradas. Tendo em conta estas implicações,
os fluxos do capital, da mão-de-obra, dos bens e
dos serviços vão ser afetados e, em conjunto,
podem ajudar a responder aos crescentes desequilíbrios demográficos a nível global. Podem ser
criados benefícios mútuos: o capital pode fluir
para os mercados de consumo em crescimento; os
países mais envelhecidos podem beneficiar da
imigração legal; os países com mais jovens podem
produzir produtos intensivos em mão-de-obra.
Para isso, é necessário gerir os desafios para os
quais a cooperação internacional é essencial.
Com políticas eficazes, esta época de intensas
mudanças demográficas pode ser o prenúncio de
um período de progresso do desenvolvimento
sustentado. A demografia global está em
mudança e tem o potencial de alterar profundamente a trajetória do desenvolvimento global.
Para acelerar o progresso, os países têm de
aumentar os esforços para sustentar um crescimento de base alargada, investir nas pessoas e
proteger os pobres e os grupos mais vulneráveis
dos riscos em constante mudança. No entanto,
estes devem implementar essas medidas tendo
em conta as mudanças demográficas. Sempre
que possível, isto requer a obtenção e o aproveitamento dos dividendos demográficos. Quando
isso não é possível, requer a adaptação.
É necessário transformar as mudanças demográficas numa das mais bem-sucedidas oportunidades de desenvolvimento da nossa história.
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O mundo encontra-se numa encruzilhada ao
nível do desenvolvimento mundial, com 2015 a
marcar o final do prazo de 15 anos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM) e o início dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em 2010, o mundo
ficou a conhecer a finalidade dos ODM de reduzir
a taxa de pobreza para metade, cinco anos antes
do previsto. Os dados mais recentes sugerem que a
pobreza extrema continuou a diminuir, como tem
vindo a acontecer durante várias décadas. Ainda
assim, a pobreza mantem-se inaceitavelmente elevada, com cerca de 900 milhões de pessoas, em
2012, a viverem com menos de 1,90 USD por
dia — o novo limiar internacional da pobreza;
o número estimado para 2015, de acordo com o
novo limiar, é de cerca de 700 milhões de pessoas. A pobreza está também a tornar-se mais
concentrada na África Subsaariana, onde as suas
intensidade e amplitude continuam a representar uma dificuldade primordial. Os ODM foram
bem-sucedidos na redução da pobreza ao nível
dos rendimentos, mas não foram igualmente bemsucedidos na melhoria das privações não relacionadas com os rendimentos, tais como o acesso a
serviços básicos de educação e de saúde com boa
qualidade. Poucos países conseguiram combinar
o crescimento com a redução do nível de externalidades ambientais e de emissões de carbono.
No entanto, o aumento da degradação dos solos,
a pesca excessiva, a desflorestação, os eventos
climáticos extremos e a poluição do ar urbano
colocam os progressos recentes em perigo. Destacam-se três dificuldades essenciais para o futuro:
a intensidade da pobreza restante, as desigualdades na prosperidade partilhada e as disparidades

persistentes nas dimensões do desenvolvimento
que não estão relacionadas com os rendimentos.
Os ODM foram importantes no incentivo aos
progressos do desenvolvimento mundial — uma
experiência que vai ajudar a impulsionar a realização dos ODS até 2030.
O mundo encontra-se também numa encruzilhada das tendências demográficas mundiais.
O crescimento populacional mundial está em
desaceleração: a percentagem de população ativa
(entre os 15 e os 64 anos) atingiu o pico em 2012,
com 66 por cento, e encontra-se agora em queda,
enquanto o número total de crianças (com menos
de 15 anos) vai permanecer num patamar de cerca
de 2 mil milhões até à próxima década. Estas tendências refletem sucessos do passado ao nível do
desenvolvimento — o empoderamento das mulheres, as melhorias na educação e nos serviços de
saúde reprodutiva, assim como o aumento da
longevidade. Mas a direção e ritmo das mudanças demográficas variam notoriamente entre os
países, com disparidades consideráveis entre os
centros da pobreza mundial (caracterizados pela
elevada fertilidade) e os motores do crescimento
mundial (caracterizados pelo rápido envelhecimento). Estes últimos englobam quase todas as
economias com rendimentos elevados e a maioria
das economias com rendimentos médios. Em muitos casos, estes países eliminaram completamente
a pobreza extrema ao nível dos rendimentos, mas
continuam a enfrentar dificuldades na partilha
dos benefícios do aumento da prosperidade, em
particular nos casos em que o envelhecimento
enfraquece o dinamismo económico desses países.
Os primeiros incluem os países com rendimentos mais baixos e nas fases iniciais da transição
1
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demográfica para níveis inferiores de fertilidade
e uma maior esperança média de vida, o que os
torna no foco central da permanente batalha contra a pobreza mundial.
As mudanças demográficas trazem oportunidades e desafios únicos para a promoção dos objetivos de desenvolvimento pós-2015. No entanto,
os países partem de posições diferentes e enfrentam grandes diferenças nas características demográficas e nas tendências previstas. O caminho a
seguir, como sustentado pelos ODS, é uma abordagem mais sinérgica entre as várias dimensões do
desenvolvimento. A agenda política vai ser definida por três ingredientes: a sustentação de um
crescimento de base alargada, o investimento no
desenvolvimento humano e a garantia da segurança dos mais pobres e vulneráveis contra os riscos emergentes. Estas estratégias devem ser sensíveis à demografia. Os centros da pobreza mundial
devem acelerar as suas transições demográficas,
investir nas suas crescentes populações jovens e
criar bases para um crescimento sustentado, de
modo a captar os dividendos demográficos. Os
motores do crescimento mundial devem enfrentar as adversidades resultantes da diminuição das
suas populações ativas e adaptar as suas políticas
e instituições para promover um envelhecimento
saudável e produtivo. Além disso, para erradicar
a pobreza e fortalecer o dinamismo económico,
todos os países devem também aproveitar as oportunidades e gerir os desafios que têm origem nos
desequilíbrios demográficos a nível mundial —
através dos fluxos de capital, da migração e do
comércio. Com o conjunto adequado de políticas,
esta época de intensas mudanças demográficas
pode ser transformada numa época de progressos
do desenvolvimento sustentado.
O Relatório de Monitoramento Global de
2015/2016 investiga estas questões em duas
partes:
A Parte I—referente ao monitoramento global—examina o progresso do desenvolvimento
mundial, os planos ainda não concretizados e as
oportunidades que vão surgir ao nível das políticas. O Capítulo 1 examina o progresso alcançado
na redução sustentável da pobreza e na prosperidade partilhada, assim como as políticas necessárias para realizar novos progressos. Com 2015 a
representar um ano decisivo para os objetivos de
desenvolvimento mundial, o Capítulo 2 analisa os
sucessos ao nível do desenvolvimento durante o
período dos ODM e examina os planos ainda não
concretizados herdados pelos ODS. O Capítulo 3

avalia o desempenho macroeconómico durante
o período dos ODM, oferece uma perspetiva a
médio prazo e examina como poderá ser o mundo
em 2030.
A Parte II—a parte temática—examina o
modo como as mudanças demográficas podem ser
influenciadas a favor dos objetivos de desenvolvimento. O Capítulo 4 caracteriza as mudanças
demográficas aos níveis mundial, regional e de cada
país. Examina também os impulsionadores das
mudanças demográficas que moldaram a diversidade dos padrões e tendências. O Capítulo 5 examina a forma como a demografia afeta o desenvolvimento. Desenvolve uma nova tipologia global que
interliga as mudanças demográficas e o potencial
de desenvolvimento e analisa os vários caminhos
através dos quais as mudanças demográficas afetam a prosperidade dos países. O Capítulo 6 analisa a forma como as políticas podem influenciar
as mudanças demográficas a favor dos objetivos
de desenvolvimento. Examina as oportunidades ao
nível das políticas aos níveis mundial e de cada país.

Parte I: Monitoramento do
Progresso do Desenvolvimento
Mundial
Os progressos do desenvolvimento
ao longo do período dos ODM têm
sido impressionantes
Em muitos aspetos, o desenvolvimento tem avançado mais rapidamente ao longo dos 15 anos dos
ODM do que em qualquer outro momento da
história da humanidade. Desde o lançamento dos
ODM, o crescimento económico tem ocorrido
de forma acelerada, auxiliado pelos fortes preços
das mercadorias e pelas políticas macroeconómicas que, de uma maneira geral, têm vindo a ser
melhoradas. A redução da pobreza também tem
ocorrido de forma acelerada, particularmente na
Ásia Oriental e no Pacífico. Milhões de crianças
que tinham pouca probabilidade de sobreviver até
ao quinto aniversário ultrapassaram essa barreira
crítica e frequentaram a escola em números ainda
maiores, incluindo muito mais raparigas do que
há 15 anos. A incidência de doenças preveníveis,
como o síndrome da imunodeficiência adquirida
(SIDA), a malária e a tuberculose, está em declínio e a percentagem de pessoas com acesso a água
potável e a melhores condições de saneamento
aumentou significativamente. Os ODM ajudaram
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a moldar metas mais abrangentes do desenvolvimento e a construir uma aliança de parceiros que
trabalham com objetivos comuns.
Uma das conquistas mais notáveis durante a
era dos ODM foi o declínio significativo da percentagem da pobreza extrema na população mundial. O primeiro objetivo dos ODM — reduzir
para metade a taxa de pobreza extrema de 1990,
até ao ano de 2015 — foi concretizado cinco anos
antes do previsto. A pobreza estava em declínio
antes do período dos ODM, mas os progressos
foram mais rápidos na década de 2000 (figuras
0.1a e 0.1b). As reduções substanciais da pobreza
na Ásia Oriental e Pacífico e no Sul da Ásia são
FIGURA 0.1

particularmente notáveis, onde o rápido crescimento e desenvolvimento da China e da Índia ajudaram a tirar milhões de pessoas da pobreza (figuras 0.1c e 0.1d). Com a diminuição do número de
pessoas pobres, o défice médio de rendimentos
abaixo do limiar da pobreza também melhorou de
13,2 por cento, em 1990, para 3,7, em 2012.
Com base no limiar da pobreza atualizado de
1,90 USD por dia, a estimativa para 2012 coloca
o número de pessoas em pobreza extrema nos 900
milhões, 12,8 por cento da população mundial
(tabela 0.1). As estimativas da pobreza mundial
foram atualizadas para refletir o limiar internacional da pobreza atualizado de 1,90 USD por

A pobreza mundial diminuiu, mas a África Subsaariana ficou para trás

b. O nível de pobreza extrema é agora
menos de metade do que era em 1990
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Fonte: PovcalNet (2015).
Nota: Estimativas com base no limiar de pobreza de 1,90 USD/dia e nos preços PPC de 2011
a Devido aos atrasos na produção dos inquéritos demográficos, 2012 é o último ano para o qual o Banco Mundial pode apresentar estimativas de pobreza regional e mundial. Todos os valores

apresentados para 2015 e para os anos posteriores representam projeções estatísticas com base nos cenários de crescimento e em suposições da distribuição, devendo ser tratados com alguma
reserva.
b Os agregados regionais para o Médio Oriente e o Norte da África são omissos devido à falta de observações suficientes.
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A pobreza mundial é avaliada através da nova estimativa do limiar da pobreza
Histórico

Região

1990

1999

Percentagem da população que vive com menos de 1,9 USD/dia (PPC 2011)
Ásia Oriental e Pacífico
60.8
37.5
Europa e Ásia Central
1.9
7.8
América Latina e Caraíbas
17.7
14.1
—
—
Médio Oriente e Norte de Áfricab
Sul da Ásia
50.6
41.2
África Subsaariana
56.0
58.1
Mundo em desenvolvimento
44.3
34.2
Mundo
37.1
29.0

Objetivo

Projeção

2011

2012

2015a

8.5
2.7
6.5
—
22.3
44.3
16.6
14.2

7.2
2.5
6.2
—
18.8
42.6
15.0
12.8

4.1
1.7
5.6
—
13.5
35.2
11.9
9.6

173.1
12.7
37.7
—
362.3
393.5
987.4

147.2
12.0
37.1
—
309.2
388.5
902.0

82.6
4.4
29.7
—
231.3
347.1
702.1

Milhões de pessoas que vivem com menos de 1,9 USD/dia (PPC 2011)
Ásia Oriental e Pacífico
Europa e Ásia Central
América Latina e Caraíbas
Médio Oriente e Norte de Áfricab
Sul da Ásia
África Subsaariana
Mundo

999.3
9.0
78.0
—
574.5
284.0
1,958.5

689.7
36.6
72.2
—
560.1
375.4
1,746.6

Fonte: PovcalNet 2015.
Nota: Estimativas de pobreza com base no limiar de pobreza de 1,90 USD/dia e nos preços PPC de 2011. O Capítulo 1 explica o modo como as estimativas
de pobreza mundial foram calculadas. Os dados regionais agregados para a região MENA são omissos devido à falta de observações suficientes.
a. Devido aos atrasos na produção dos inquéritos demográficos, 2012 é o último ano para o qual o Banco Mundial pode apresentar estimativas de
pobreza regional e mundial. Todos os valores apresentados para 2015 e para os anos posteriores representam projeções estatísticas com base nos
cenários de crescimento e em suposições da distribuição, devendo ser tratados com alguma reserva.
b. Apesar de cinco países da região MENA serem omissos da base de dados das estimativas de pobreza ao nível dos países, as estimativas de pobreza
para esses países são calculadas para fins de estimativa da pobreza mundial (ver Capítulo 1). As estimativas da pobreza regional da região MENA de
2011 e 2012 implícitas nestas estimativas mundiais são de 2,4 e 2,3 por cento, respetivamente.

dia, os novos preços de paridade do poder de
compra (PPC) de 2011 e as revisões dos dados
complementares (caixa 0.1). A estimativa de 2012
representa um progresso contínuo na redução da
pobreza, uma vez que o número revisto em 2011
era de 987 milhões de pessoas (14,2 por cento
da população mundial). Uma comparação entre
2011 e 2012 revela uma modesta diminuição
do número de pessoas pobres na África Subsaariana, que potencialmente prenuncia uma era de
redução da pobreza, não apenas na percentagem
de pessoas pobres, mas também no seu número
absoluto.
Apesar de a recente estimativa de 2012 continuar a ser a mais fiável, as projeções do Banco
Mundial sugerem que a pobreza mundial pode ter
atingido 700 milhões ou 9,6 por cento da população mundial em 2015. Pela primeira vez, a taxa
de pobreza extrema no mundo se pode ter atingido a apenas um dígito. A diminuição prevista
entre 2012 e 2015 é de 200 milhões de pessoas
(cerca de 80 milhões no Sul da Ásia, cerca de 65
milhões na Ásia Oriental e no Pacífico, e perto de
40 milhões na África Subsaariana). Esta projeção
é extrapolada de 2012, com base em cenários de

crescimento e suposições da distribuição. Uma
vez que a recolha e o tratamento dos inquéritos
demográficos que representam cada país — nos
quais se baseiam as estimativas de pobreza — normalmente têm uma duração de dois a três anos,
o número de 2012 continua a ser a estimativa
recente mais fiável.
Tendo em vista segmentos mais amplos da
população, os rendimentos dos 40 por cento mais
pobres (40P) da distribuição de rendimentos têm
vindo a aumentar em muitos países na última
década, mas os progressos foram desiguais. Considerando períodos de cinco anos, começando em
2007 e terminando por volta de 2012, os rendimentos dos 40P cresceram em 65 dos 94 países
com dados demográficos adequados e comparáveis. Entre esses países, 47 registaram um “prémio
de prosperidade partilhada”, o que significa que
os rendimentos dos 40P cresceram mais rápido do
que os rendimentos da população média (figura
0.2). Este prêmio variou entre menos de 1 e mais
de 3 pontos percentuais, sugerindo que o crescimento de muitos países tem ocorrido consideravelmente a favor dos pobres. Os progressos na
prosperidade partilhada foram particularmente
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CAIXA 0.1

Estabelecimento dos limiares de pobreza mundiais

O Relatório de Monitoramento Global de 2015/2016
revela dados sobre a pobreza com base no novo limiar
de pobreza de 1,90 USD por dia, utilizando a paridade
do poder de compra (PPC) de 2011. Para serem comparáveis, as estimativas da pobreza mundial são baseadas num limiar de pobreza comum estabelecido entre
todos os países. Tal como aconteceu com o limiar anterior de 1,25 USD por dia, com os preços de 2005, o
novo limiar é estabelecido através do cálculo da média
dos limiares nacionais de pobreza dos 15 países em
desenvolvimento mais pobres. Representa um padrão
muito baixo de vida que se acredita corresponder aos
custos mínimos das necessidades básicas. Assim, as
alterações deste valor ao longo do tempo refletem o
aumento do custo dessas necessidades básicas.
Um dos principais fatores por detrás do aumento
do limiar de pobreza internacional para 1,90 USD é
o lançamento do índice de PPC de 2011. As comparações das taxas de pobreza entre diferentes países necessitam de índices de PPC, produzidos pelo Programa
de Comparação Internacional. A definição de novos

significativos nos países com rendimentos médios,
com cerca de 85 por cento dos países da amostra a
registarem um aumento nos rendimentos dos 40P.
Entre as regiões em desenvolvimento, a América
Latina e as Caraíbas tiveram um desempenho
excecionalmente positivo.
Os dados sugerem que a maioria da variação
no crescimento dos rendimentos dos 40P pode
ser explicada pelo crescimento dos rendimentos
médios para toda a população. Durante longos
períodos de tempo (várias décadas), o crescimento
dos rendimentos acompanha de perto o crescimento médio dos rendimentos. Os dados históricos para 151 países com rendimentos elevados e
países em desenvolvimento mostram que o crescimento médio dos rendimentos foi a principal
explicação para as variações no crescimento dos
rendimentos dos 40P entre os diferentes países e
ao longo do tempo. No entanto, o crescimento dos
rendimentos médios não representa a única explicação. As alterações nas parcelas de rendimentos
dos 40P desempenharam um papel importante,
especialmente durante a década de 2000, um
período em que o crescimento dos rendimentos
dos 40P foi particularmente rápido. É aparente
também que, para os países com rendimentos mais
baixos, assim como para os decis mais baixos da

índices de PPC calcula o custo de vida entre diferentes
países e fornece dados sobre os preços para os países
não abrangidos pelos índices anteriores. A introdução
de novos índices de PPC normalmente exige uma nova
estimativa do limiar de pobreza internacional e pode
significar, em alguns casos, mudanças significativas na
nossa compreensão dos níveis de pobreza em alguns
países ou da classificação relativa da pobreza entre os
diferentes países.
Incluindo a revisão deste ano, houve quatro alterações essenciais na estimativa do limar de pobreza internacional do Grupo do Banco Mundial, que refletem as
diferentes metodologias e índices de PPC. As revisões
dos índices de PPC em 1985, 1993 e 2005 corresponderam a limiares de pobreza de 1,01 USD, 1,08 USD e
1,25 USD, respetivamente. Foram utilizados diferentes
métodos para fazer a estimativa destes limiares. Começando pelo de 1,25 USD, este limiar de pobreza foi
obtido calculando a média dos 15 países mais pobres
(Chade, Etiópia, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Maláui,
Mali, Moçambique, Nepal, Níger, Ruanda, Serra Leoa,
Tajiquistão, Tanzânia e Uganda). Para a revisão de
1,90 USD foi utilizado o mesmo método.

distribuição dos rendimentos em todos os países,
o crescimento dos rendimentos médios tem um
poder explicativo mais reduzido.

Apesar dos avanços contínuos a nível de
desenvolvimento, ainda são necessários
esforços significativos.
Uma primeira dificuldade fundamental é a intensidade da pobreza, em particular na África Subsaariana. O declínio das taxas de pobreza tem sido
impressionante. Ainda assim, a pobreza extrema
continua a ser inaceitavelmente elevada — cerca
de 900 milhões de pessoas viviam em pobreza
extrema, em 2012, e estima-se que este número
seja de 700 milhões, em 2015. Tornou-se também mais concentrada na África Subsaariana.
Nas últimas décadas, a grande maioria (cerca de
95 por cento) da pobreza mundial concentra-se
em três regiões: Ásia Oriental e Pacífico, Sul da
Ásia e África Subsaariana (figura 0.1d). Ao longo
do tempo, a composição da pobreza mundial nestas três regiões mudou exponencialmente. A Ásia
Oriental e o Pacífico registaram uma redução
espantosa da pobreza. No Sul da Ásia, assistiu-se
a um aumento inicial, seguindo-se mais tarde uma
redução, com as taxas de pobreza a manterem-se
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FIGURA 0.2 As experiências da prosperidade compartilhada variam: Enquanto muitos países assistiram a um
crescimento contínuo dos rendimentos dos 40P, muitos outros países não registaram esse crescimento
Crescimento dos rendimentos dos 40P por ano (barras sem contornos preto) e crescimento dos rendimentos médios da população (barras com contornospreto)
durante um período de cinco anos, percentagem (aproximadamente 2007-12)
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40% mais pobres
Ásia Oriental e Pacífico

Europa e Ásia Central

Rendimentos elevados

América Latina e Caraíbas

Médio Oriente e Norte de África

Sul da Ásia

Todos os países disponíveis

África Subsaariana

Fonte: Base de Dados Global do Banco Mundial para a Prosperidade Partilhada.
Nota: Os dados disponíveis variam entre os países. As estimativas da prosperidade partilhada são fornecidas apenas para os anos em que existem inquéritos demográficos com dados

comparáveis. Na África Subsaariana, apenas 16 dos 48 países apresentam números de prosperidade partilhada, apesar de existirem mais anos em que foram realizados inquéritos demográficos.
Os pontos de partida são aproximadamente de 2007 e os pontos finais são aproximadamente de 2012. 40P = 40 por cento mais pobres.

elevadas. Na África Subsaariana, assistiu-se a um
aumento contínuo na sua percentagem, sendo
hoje em dia a casa de 43 por cento da população
pobre do mundo. A crescente percentagem global
na África Subsaariana reflete uma redução mais
lenta da pobreza nessa região quando ocorre um

crescimento populacional acelerado: a taxa de
pobreza na região era de 42,6 por cento em 2012,
apenas 13 pontos percentuais abaixo do valor
apresentado em 1990 (figura 0.1d).
O discurso a nível das políticas precisa de se
centrar inteiramente nos mais pobres entre os
pobres. As estatísticas de contagem de pobreza per
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capita apresentam visões distorcidas da distribuição espacial da pobreza e do ritmo do progresso
ao longo do tempo. Dois países podem obter a
mesma percentagem de contagem de pobreza
per capita, sendo a pobreza num país superficial
e no outro muito profunda. Do mesmo modo,
um país pode conseguir passar os seus cidadãos
mais pobres – os mais pobres entre os pobres –
da pobreza extrema para um nível próximo da
linha de pobreza. Tal melhoramento não apareceria numa medição de contagem de pobreza per
capita. Medidas que dão conta da profundidade,
tais como o “hiato da pobreza” (deficit da linha de
pobreza), não são tão simples de apreender como
medidas de contagem per capita. Para tornar a
“profundidade” um elemento mais central da
formulação de políticas, são necessárias medidas
fáceis de comunicar – e este relatório tenta ir nessa
direção, com a nova abordagem “equivalente por
pessoa”. O relatório conclui que, em termos de
equivalente por pessoa (um índice de referência
para uma pessoa pobre com típico deficit de rendimentos), a contagem per capita na África Subsaariana, para 2012, aumentou de 42,6 para 46,3

por cento, enquanto no Sul da Ásia diminuiu de
18,8 para 10,5 por cento.
Com a pobreza extrema a nível mundial em
declínio, uma segunda dificuldade essencial é a
desigualdade de partilha da prosperidade entre
os 40P. Os 40P podem incluir muitas populações.
Entre as regiões em desenvolvimento, os rendimentos da pessoa mais rica entre os 40P fazem dessa
pessoa extremamente ou moderadamente pobre,
em particular na África Subsaariana e em algumas
partes da Ásia Oriental, ou vulnerável, principalmente na América Latina e nas Caraíbas e em partes da Europa e da Ásia Central (Mapa 0.1). Em
países onde a redução da pobreza e da vulnerabilidade é crucial, a ênfase na prosperidade partilhada
dos 40 por cento mais pobres aumenta assim essa
ênfase. Entre os países mais ricos, os 40P podem
incluir os relativamente pobres. Promover o crescimento saudável dos rendimentos dos 40P representa um desafio contínuo, assim como uma oportunidade de tornar o processo de desenvolvimento
mais inclusivo e socialmente sustentável.
Em muitos países é necessário um aumento
do esforço para construir sustentadamente a

Mapa 0.1 Os rendimentos da pessoa mais rica entre os 40 por cento mais pobres variam consideravelmente entre os países
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prosperidade partilhada. Os mais recentes dados
de comparação por agregado familiar apontam
para um declínio no crescimento dos rendimentos
dos 40P durante o período à volta de 2007−12.
Metade dos países de rendimentos mais elevados e mais de um terço dos países de rendimentos mais baixos viram um declínio imediato nos
rendimentos dos 40P. Os Estados Unidos viram
um declínio nos rendimentos dos 40P durante
os anos 2000, perpetuando uma tendência de
crescente desigualdade entre os 40P e o resto
da população – uma tendência observada em
diversos outros países de rendimentos elevados e exacerbada pela crise financeira mundial.
De facto, comparado com o período anterior, à
volta de 2006−11 - como relatado no Relatório
de Monitoramento Global de 2014/2015 -, os
dados mais recentes de prosperidade partilhada
sugerem uma deterioração significativa. Para
países com uma série cronológica consistente, a
média do crescimento dos rendimentos dos 40P
abrandou de 4,6 para 2,9 por cento, enquanto
o aumento dos rendimentos médios para o total
da população teve um declínio de 3,0 para 1,7
por cento.
Uma terceira dificuldade essencial relacionase com as persistentes disparidades nas vertentes
“não relacionadas com os rendimentos” do desenvolvimento. Comparados com a meta dos ODM
sobre pobreza dos rendimentos, os objetivos não
relacionados com os rendimentos obtiveram resultados variáveis. Os progressos foram particularmente pequenos para metas relacionadas com a
saúde (mortalidade materna e infantil), nutrição
(subnutrição e fome), e saneamento (Kenny e
Dykstra, 2013). Perto de um quinto de todas as
crianças com menos de cinco anos continua subnutrido, e 860 milhões de pessoas continuam
a viver em bairros de lata. O acesso à instrução
primária e os índices de literacia melhoraram,
no entanto, a qualidade da educação continua a
ser uma preocupação. Além disso, embora tenha
havido uma inflexão no que à incidência das principais doenças mortais diz respeito, ainda persiste
um elevado número de mortes evitáveis. Com o
desenvolvimento de novos medicamentos, os
doentes com vírus da imunodeficiência humana
(VIH) que recebem tratamento têm quase a
mesma esperança de vida do que quem não tem
VIH. No entanto, três quintos das pessoas que
vivem com o VIH, a maioria em países em desenvolvimento, não têm acesso a medicamentos
antirretrovirais. A tuberculose matou 1,5 milhões
de pessoas em 2013, muitas na flor da sua vida

produtiva. Estima-se que foram registados 198
milhões de casos de malária, em 2013, ceifando as
vidas de cerca de 453.000 crianças.
Além disso, foram feitos poucos progressos
no melhoramento a longo prazo da sustentabilidade ambiental do desenvolvimento. Apesar
de alguns países terem “desligado” com sucesso
tendências de degradação ambiental resultantes
do crescimento, a maioria não o fez. O custo da
degradação ambiental – externalidades ligadas à
poluição exterior e interior do ar, à poluição da
água, ao desflorestamento, às emissões de carbono, e a outros riscos ambientais – cresceu 50
por cento durante 1990−2010. Ademais, em
2013, mais de 5 mil milhões de pessoas em países em desenvolvimento respiram ar poluído (com
concentrações de material particulado (MP) 2,5
além dos níveis recomendados pela Organização
Mundial de Saúde, tendo aumentado 42 por cento
desde 1990) (Brauer et al., 2015), e 21 por cento
de todas as mortes nos países em desenvolvimento
deveram-se à poluição e a outros fatores de risco
ambiental. Só cerca de 25 por cento dos países do
mundo, principalmente países com rendimentos
elevados, conseguiram crescer economicamente
diminuindo simultaneamente as suas externalidades ambientais. Ainda menos conseguiram
desligar as emissões de carbono do crescimento,
dificultando a capacidade do mundo para conter
o impacto das mudanças climáticas futuras em
níveis previamente acordados de aceitabilidade.
Para um fim sustentado da pobreza e para a
promoção da prosperidade partilhada, é necessária mais atenção às vertentes do desenvolvimento
não relacionadas com os rendimentos. Em primeiro lugar, para “acabar com a pobreza em todas
as suas formas e em todos os lugares” é preciso
reconhecer que a pobreza é multidimensional. A
pobreza associada aos rendimentos é normalmente
acompanhada por acesso inadequado à educação,
à saúde, à habitação, e à segurança pessoal – áreas
onde as melhorias podem aumentar as probabilidades de fuga à pobreza. Em segundo lugar, os
40P têm consistentemente um desempenho aquém
do esperado em vertentes não relacionadas com
os rendimentos. As crianças dos agregados familiares dos 40P têm mais probabilidade de morrer
antes dos cinco anos do que as crianças dos 60
por cento dos agregados mais ricos e são mais propensas a terem peso a menos. O acesso a fontes de
água melhoradas (água canalizada) e à tecnologia
(internet) também é desigual. Apesar das crescentes taxas de matriculação, o acesso à instrução primária continua desigualmente baixo. Em terceiro
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lugar, são precisos maiores esforços para monitorar a sustentabilidade dos progressos do desenvolvimento nos seus aspetos económicos, ambientais
e sociais. As preocupações com a sustentabilidade
ambiental, em particular as relacionadas com os
recursos naturais, com a saúde ambiental e com
a sustentabilidade dos ecossistemas, precisam de
entrar plenamente nas decisões económicas.

No meio de um panorama incerto, é preciso
um maior esforço para crescer, investir
e proteger
O crescimento económico sustentável tem sido o
componente chave essencial em termos da redução
da pobreza e da prosperidade partilhada durante
a era dos ODM. Depois do lançamento dos
ODM, em 2000, até à crise financeira mundial,
em 2009, as economias em desenvolvimento cresceram em média 6,6 por cento por ano, por comparação com apenas 2 por cento nas economias
mais avançadas. Mesmo durante o momento mais
profundo da crise financeira e das suas consequências imediatas, as economias em desenvolvimento cresceram 5,5 por cento, enquanto as economias mais avançadas estagnaram. Além disso,
esta forte expansão económica foi acompanhada
por uma maior convergência de rendimentos. O
Índice de Gini mundial uma medida da desigualdade de distribuição do rendimento – decresceu. A
distribuição mundial do rendimento mostrou uma
maior convergência durante 2000−2015, em parte
graças ao rápido crescimento em grandes economias como a China e a Índia..
Espera-se que o crescimento económico seja
menos dinâmico no período subsequente. Esperase que a tendência de crescimento mundial
abrande, algures em 2016-30, comparativamente
ao período ODM. Este abrandamento pode refletir
níveis mais baixos de investimento e a diminuição
gradual dos dividendos do crescimento das tecnologias de informação e comunicação. Ademais, as
tendências demográficas nos grandes mercados
avançados e nos mercados emergentes podem ser
um entrave ao crescimento económico mais alargado – apesar de também apresentarem oportunidades significativas para elevar os padrões de
vida. Baixas perspetivas de crescimento ameaçam
a convergência dos rendimentos das economias em
desenvolvimento e com rendimentos elevados. As
economias em desenvolvimento requerem um crescimento forte para sustentar os ganhos duramente
alcançados durante a era dos ODM. Olhando
para o futuro, um determinado número de riscos

permanece pois as tensões geopolíticas, o apertar
das condições financeiras e os preços mais baixos
das mercadorias apresentam fontes de incerteza.
O crescimento económico pode não conduzir
tão facilmente à redução da pobreza como no passado. Em primeiro lugar, com a pobreza mundial
nos 37,1 por cento em 1990, muitas pessoas pobres
estavam apenas abaixo da linha de pobreza,
levando a que uma grande redução percentual
da pobreza para um dado (distribuição neutra)
aumento nos rendimentos familiares. Agora que a
taxa é de 12,8 por cento (de acordo com a estimativa recente mais fiável, de 2012), é improvável que
o mesmo aumento de distribuição neutra no PIB
leve a uma tão grande redução da pobreza dado
que, comparativamente, mais pessoas se situarão
na extremidade mais baixa da distribuição de rendimentos. Em segundo lugar, as bolsas mais profundas de pobreza poderão ser menos fáceis de
alcançar através do crescimento, dado que muitos
dos restantes pobres vivem em economias baseadas em recursos naturais reduzidos e em estados
frágeis e afetados por conflitos. Nessas economias,
a pobreza responde menos ao crescimento porque
a disponibilidade de empregos – o principal canal
através do qual o crescimento ergue os pobres, é
mais limitada. Setores de recursos naturais de capital intensivo podem gerar crescimento mas é provável que tenham ligações mais fracas com a criação
de emprego.
Dados os objetivos de desenvolvimento não
atingidos e o panorama incerto, são necessários
esforços adicionais para promover o crescimento
de base alargada, o investimento nas pessoas e
garantias contra os riscos. Estas três prioridades
exigem uma estratégia que promova economias
competitivas e ambientes de negócio estáveis,
assegurando assim o crescimento de base alargada e oportunidades de criação de rendimentos
para beneficiar os pobres e os 40P. Será necessário investir no desenvolvimento humano para
combater as carências não relacionadas com os
rendimentos e as desigualdades de oportunidades
de modo a que os mesmos grupos possam obter
a capacidade de beneficiar do e contribuir para o
crescimento económico e a prosperidade (Fryer e
Levitt 2014; Paxson e Schady 2007). E são necessários mecanismos robustos de proteção de modo
a que as pessoas – embora não necessariamente
os empregos, as empresas ou as indústrias - sejam
protegidas contra os riscos em evolução para os
indivíduos, as nações e o mundo, tudo no espírito
de criação de uma economia competitiva e do estímulo de uma sociedade inclusiva.
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FIGURA 0.3 Cinco características chave entre os países que
mantiveram um crescimento
Estabilidade Macroeconómica

Liderança e

Governação Eficazes

para os mercados poderem
funcionar

Orientação de Futuro

para ir de encontro às
necessidades
de investimento

Orientação Externa

para alavancagem e disciplina

Orientação de Mercados
para conduzir a mudança
estrutural

Fonte: Adaptado da Comissão de Crescimento e Desenvolvimento 2008 pela equipa do RMG.

Um ambiente que fomenta o crescimento sustentável – a primeira grande prioridade – é complexo. Há cinco caraterísticas chave (figura 0.3)
entre as economias que tiveram um crescimento
contínuo durante períodos longos: liderança e
governação eficazes; estabilidade macroeconómica para os mercados poderem funcionar; uma
orientação de mercados para conduzir a mudança
estrutural; orientação externa para obter dimensão e impor disciplina; e uma orientação de futuro
para aumentar as poupanças e ir de encontro às
necessidades de investimento (Comissão de Crescimento e Desenvolvimento, 2008). O crescimento
sustentado pode penetrar fundo na pobreza e
contribuir para a prosperidade partilhada, mas
para que tal aconteça deve criar empregos (Gill e
Revenga, a ser lançado). O crescimento é mais eficaz a chegar às pessoas com baixos rendimentos
quando leva ao emprego produtivo. Os decisores
políticos devem estar cientes do impacto da criação de empregos e do aumento dos rendimentos
nos extremamente pobres e nos 40P. Isso exigirá
atenção não só ao ritmo do crescimento económico mas também ao seu padrão.
Para alavancar os recursos humanos ao seu
máximo potencial – a segunda prioridade –, é
necessário investimento centrado no desenvolvimento humano. A capacidade dos agregados
familiares para promoverem o seu bem-estar
depende dos ativos que controlam, do retorno
desses ativos e de quão intensamente esses ativos
podem ser usados. Os ativos de capital humano
têm tanto um valor intrínseco (que contribui
para o bem estar de uma pessoa) como um valor
essencial (aumentar a capacidade da pessoa de
receber um rendimento). A distribuição desigual

de ativos pode impedir os agregados familiares
mais pobres de pedir emprestado para acumular
capital humano, perpetuando assim a pobreza
e a desigualdade. As políticas que reduzem as
desigualdades são cruciais para permitirem aos
agregados familiares mais pobres investirem no
potencial humano. Como as mudanças tecnológicas afetam cada vez mais a estrutura das economias, as capacidades dos trabalhadores devem ser
aperfeiçoadas.
São precisos mecanismos robustos de segurança – a terceira prioridade – para proteger os
extremamente pobres da miséria e os vulneráveis contra os riscos em evolução, incluindo as
mudanças climáticas. Estes mecanismos podem
ajudar as famílias a evitar perdas irreversíveis e
impedi-las de tomarem decisões com implicações
a longo prazo muito dispendiosas. Programas de
assistência social que não requerem contribuição,
protegem da miséria as pessoas em condições de
pobreza crónica ou extremamente pobres e promovem o investimento no capital humano dos
seus filhos. Programas de proteção social impedem as pessoas de voltarem a cair na pobreza,
seja por doenças individuais, desemprego temporário, ou secas localizadas. Em geral, os pobres
nos países em desenvolvimento são desproporcionalmente mais afetados por choques. Uma das
razões deve-se ao facto de os pobres terem menor
acesso a recursos e a poupanças para absorver o
impacto dos choques, sejam eles provenientes das
mudanças climáticas ou da instabilidade política,
económica ou financeira. As mudanças climáticas
podem ter um maior impacto nos pobres relativamente a outros tipos de choques, porque os pobres
tendem a estar mais dependentes da agricultura
e a terem um acesso mais precário a água. São
necessários mecanismos de proteção para ajudar
os países a fazer face aos choques sistémicos.

Circunstâncias em evolução exigem uma nova
abordagem – entram em cena os ODS
Várias “mega-tendências” têm vindo a desempenhar um papel fundamental na formulação do
que será viável até 2030. As mesmas incluem o
aumento sem precedentes das ligações mundiais,
incluindo o movimento internacional do comércio, serviços, capital e pessoas; a mudança do centro de gravidade da economia mundial em direção
a Leste; o ritmo das mudanças tecnológicas e da
sua adoção; a mudança em direção à urbanização; a incapacidade geral de os países assegurarem a sustentabilidade ambiental a longo prazo;
e o impacto da atividade humana nas mudanças
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FIGURA 0.4

a. O comércio e a finança mundiais estão mais integrados
Percentagem em PIB, por cento
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b. O uso da internet e de telemóveis está a crescer
de forma exponencial
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Fonte: Kose e Ozturk 2014; Indicadores de Desenvolvimento Mundial, Banco Mundial Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial, Banco Mundial
Nota: A integração de mercados é o rácio entre as importações e as exportações

face ao PIB mundial. A integração financeira é o rácio entre os fluxos financeiros de
entrada e de saída (incluindo empréstimos bancários, investimentos diretos, obrigações e ações) em relação ao PIB mundial.

climáticas. O comércio, a finança, as comunicações e as migrações estão todos a expandir-se
rapidamente, tornando o mundo mais próximo e
aumentando a integração económica (figura 0.4).
Estas mega-tendências podem facilitar ou prejudicar os esforços de obtenção dos objetivos de
desenvolvimento. Pelo lado positivo, a mudança
do centro de gravidade da economia mundial para
os países em desenvolvimento cria oportunidades.
A intensificação das ligações do comércio e das
ligações mundiais pode ajudar a reverter a derrapagem do potencial de crescimento em alguns
países e as mudanças tecnológicas também estão a
ser uma ajuda no fator de crescimento da produtividade. Por outro lado, o aumento da interligação
permite a rápida disseminação de uma crise económica num país ao resto do mundo. A urbanização está associada ao crescimento económico, mas
isso também pode levar ao crescimento das favelas
urbanas e dos danos ambientais. Taxas de fertilidade mais baixas refletem uma melhoria na saúde
e nas oportunidades do mercado laboral para as
mulheres, no entanto, a queda da percentagem da
população em idade ativa pode criar obstáculos
ao crescimento e colocar em risco a sustentabilidade fiscal de muitos serviços públicos.
Conscientes destas tendências, os ODS representam um maior grau de ambição e uma visão
mais holística de desenvolvimento sustentável.
Ao deslocar a atenção para a qualidade, os ODS
procuram responder ao programa inacabado e

intensificar o impacto. Os ODS reconhecem que
a ação coletiva é necessária para responder aos
desafios mundiais como a necessidade de um
sistema financeiro internacional mais resistente,
a partilha dos recursos transfronteiriços e, mais
urgentemente, a desaceleração e a resolução das
mudanças climáticas. Ir de encontro às necessidades de investimento dos ODS requer uma passagem de “milhares de milhões” em apoios oficiais
ao desenvolvimento para “biliões” em investimentos para desbloquear, para alavancar e para
catalisar os recursos públicos internos e os fluxos
de capital privado. Num mundo em mudança, os
ODS precisam de ser implementados com novas
oportunidades e desafios criados pela evolução
mundial das mega-tendências que moldam as
perspetivas de desenvolvimento. Um desafio fundamental neste contexto consiste nas mudanças
demográficas.
Os ODS reconhecem as interligações entre
objetivos de desenvolvimento. Existem interações
importantes entre objetivos de desenvolvimento, e
não podem ser eficazmente seguidas em separado.
Por exemplo, nos objetivos de saúde, os progressos dependem dos investimentos em infraestruturas que permitam o acesso a água potável e a
melhor saneamento. Similarmente, limitar as
emissões de monóxido de carbono (CO2) para
abrandar o aquecimento global requer a modernização do fornecimento de energia. Daí, os
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objetivos explicitamente articulados dos ODS,
que são “integrados e indivisíveis e que equilibram
as três dimensões da sustentabilidade: a económica, a social e a ambiental”. (ONU 2015f. 3.) A
amplitude dos ODS levantou questões sobre se a
escala do programa diluiria o objetivo, em particular quando algumas exigências de desenvolvimento são mais prementes do que outras a nível
nacional. Apesar disso, os ODS não são apenas
um menu de objetivos de desenvolvimento, e apela-se aos decisores políticos e às outras partes interessadas para que cumpram os objetivos como um
todo integrado.
O Grupo do Banco Mundial (GBM) apoia o
programa de desenvolvimento sustentável para
2030. Em 2013, o GBM elaborou objetivos precisos para conduzir o seu próprio trabalho: acabar
com a pobreza extrema mundial até 2030, promover a prosperidade partilhada em todos os países,
e fazê-lo de uma maneira sustentável, que assegure
o futuro do planeta e dos seus recursos, promover
a inclusão social, e limitar os encargos económicos que as gerações futuras herdarão. Estes objetivos estão, conceptualmente e na prática, completamente alinhados com os ODS: acabar com
a pobreza, promover a prosperidade, melhorar o
bem-estar das pessoas e ao mesmo tempo proteger o ambiente. O GBM está empenhado em ter
uma parceria estreita com os governos seus clientes e com os parceiros de desenvolvimento para
estimular o programa para 2030. Construindo e
aprendendo com a experiência dos ODS, o GBM
ajudará a assegurar o financiamento, ajudará
a fornecer soluções de desenvolvimento a nível
mundial, regional e nacional, e trabalhará com os
parceiros para ajudar a reunir, ligar e coordenar.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) participou ativamente no debate sobre a nova agenda
de desenvolvimento mundial e está fortemente
empenhado no seu apoio aos ODS. O FMI ajudará os países membros a atingir os ODS fornecendo conselhos sobre o fortalecimento das
políticas macroeconómicas, assistência técnica à
construção de capacidade e recursos para aumentar a resistência das economias contra choques
adversos. As novas iniciativas do FMI de apoio
aos países membros nos seus esforços de desenvolvimento incluem aumentar o apoio a países que
estão a edificar a sua capacidade interna em políticas fiscais e administrativas, aumentar a assistência, através de um pacote de ferramentas, aos
países que procuram abordar grandes falhas estruturais sem colocar em perigo a sustentabilidade da
dívida pública, aumentar o acesso aos recursos

em condições especiais do FMI para fornecer aos
países uma maior rede de segurança caso estes se
deparem com pressões na balança de pagamentos,
e fortalecer a eficácia do envolvimento do Fundo
em países com situações frágeis ou de pós conflito.
O FMI também está a intensificar a sua atenção
sobre temas relacionados à inclusão económica,
social e de género, e de proteção ambiental, que
são os objetivos chave dos ODS.

Parte II. Desenvolvimento
numa Época de Mudanças
Demográficas
A demografia mundial está num ponto
de inflexão
A população mundial está a crescer mais devagar
e a envelhecer a uma velocidade sem precedentes.
Embora a população mundial tenha triplicado
desde a época “baby boom” do pós guerra (figura
0.5a), o crescimento populacional está agora a
abrandar acentuadamente (figura 0.5b). Depois
de aumentar durante cinco décadas, a proporção
de pessoas com idades entre os 15 e os 64 anos
– a população em idade ativa típica – atingiu um
pico em 2012 e está agora a começar a decrescer (figura 0.5c). O aumento na percentagem de
dependentes é impulsionado essencialmente por
um aumento da percentagem de idosos (figura
0.5d). Estas tendências mundiais – crescimento
da população mais lento e envelhecimento da
população – têm sido moldadas por um declínio
constante nas taxas de fertilidade e por um rápido
avanço da esperança de vida. Na década de 1950,
o total das taxas de fertilidade era de mais de 5
nascimentos por mulher, mas desde então tem
vindo a diminuir constantemente até 2,45 nascimentos por mulher, em 2015. Um declínio ainda
maior está projetado até 2050. Paralelamente, a
esperança média de vida à nascença subiu de 47
anos, em 1950, para 72 anos, em 2015, enquanto
a mortalidade infantil diminuiu. Espera-se que
nas próximas décadas haja mais avanços na esperança de vida, embora a um ritmo menor do que
no passado.
As dinâmicas da população mundial são
impulsionadas pela transição demográfica nos
países em desenvolvimento. As taxas de mortalidade em queda e as ainda elevadas taxas de
fertilidade levaram a uma “explosão de crianças” nos países em desenvolvimento durante as
décadas de 1960 e 1970, enquanto o crescimento
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A demografia mundial está num ponto de inflexão: Crescimento mais lento, envelhecimento mais rápido.
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populacional abrandava nos países com altos rendimentos. Na maioria dos países em desenvolvimento (fora os de baixa fertilidade da Europa e da
Ásia Central), o crescimento populacional atingiu
um pico e as estruturas de idade mudaram, com
a percentagem de crianças a crescer. Mais tarde,
com a queda da fertilidade, o crescimento populacional abrandou (figura 0.5e). A percentagem
em idade ativa aumentou e as populações começaram a envelhecer rapidamente, em parte graças ao
avanço da esperança de vida, em especial na Ásia
Oriental e no Pacífico. Por essa altura, as taxas de
fertilidade tinham diminuído drasticamente nas
regiões em desenvolvimento, em alguns casos para
níveis abaixo do da reposição de gerações. Seguiuse um aumento populacional mundial mais lento,
esperando-se agora que em vários países o nível
populacional se contraia. A África Subsaariana
é a exceção entre as regiões em desenvolvimento,
mantendo ainda taxas elevadas de fertilidade e
mortalidade, baixa esperança de vida, e com uma
menor incidência do VIH/SIDA.
As mudanças demográficas têm um impacto
profundo na percentagem da população mundial que vive nos países em desenvolvimento. Em
1950, 32 por cento da população mundial vivia em
países de rendimento elevado. A Ásia Oriental e
o Pacífico, zonas em desenvolvimento – a região
com alguns dos mais rápidos declínios de fertilidade e melhorias na esperança de vida nos últimos
anos –, representavam 29 por cento da população,
enquanto a África Subsaariana – a região com as
melhorias mais modestas – representava apenas
7 por cento. Até 2015, esta distribuição tinha-se
alterado substancialmente: os países de rendimento elevado representavam apenas 17 por cento
da população mundial e a África Subsaariana 14
por cento; a percentagem da Ásia Oriental e Pacífico, em desenvolvimento, permanecia sensivelmente a mesma. Numa perspetiva a mais longo
prazo, espera-se que a África Subsaariana represente quase um quarto da população mundial e
corresponda a metade do crescimento desta entre
2015 e 2050 (figura 0.5f).

As alterações demográficas podem alterar
a trajetória do desenvolvimento mundial
À medida que as taxas de fertilidade decrescem, é
oferecida aos países a oportunidade de dois tipos
de “dividendo demográfico” (Lee e Mason, 2006).
Os rácios de dependência infantil caem tanto entre
as famílias como na população, enquanto a percentagem da população em idade ativa aumenta e

permanece elevada durante algumas gerações. Um
“primeiro dividendo demográfico” é possível visto
que a crescente população ativa sustenta menos
crianças. À medida que as mudanças na estrutura
etária aumentam a produção e os recursos, pode
surgir um “segundo dividendo demográfico”,
uma vez que as poupanças crescem e se torna possível um maior investimento no capital humano
e físico. O bónus proporcionado pelo primeiro
dividendo é transitório, enquanto o segundo dividendo produz benefícios duradouros na forma de
um maior crescimento da produtividade e de um
maior desenvolvimento sustentável. No entanto,
estes resultados não são automáticos e dependem
de políticas eficazes. Os dois dividendos demográficos representam, assim, uma oportunidade
– e não uma garantia – de maior prosperidade e
melhoria do nível de vida.
Apresenta-se uma nova tipologia que distingue
os países quanto à sua capacidade de captar e tirar
partido dos dividendos demográficos. Sob a média
mundial e regional, existe uma considerável diversidade na direção e ritmo das mudanças demográficas entre países e mesmo dentro de países.
Consequentemente, as características e tendências
demográficas de um país podem em princípio ter
mais em comum com países de outro continente
do que com um vizinho na sua região. Apesar da
diversidade, existe muito em comum entre países
no que se refere à sua capacidade de captar o primeiro e o segundo dividendos demográficos. Estes
fatores comuns são registados numa nova tipologia mundial que relaciona as mudanças demográficas com o potencial de desenvolvimento e se
baseia na última revisão da estatística populacional da Organização das Nações Unidas (ONU)
datada de Julho de 2015.
Com base nesta tipologia, o mundo pode ser
dividido em quatro tipos de países (figura 0.6 e
mapa 0.2)
• Países em estágio anterior ao dividendo demográfico (pré-dividendo) são principalmente
países de baixos rendimentos, com atraso nos
indicadores fundamentais de desenvolvimento
humano e com níveis de fertilidade atuais acima
dos quatro partos por mulher. Enfrentam um
aumento populacional muito rápido. Espera-se,
contudo, que os seus elevados rácios de dependência decresçam à medida que cada vez mais
crianças atinjam a idade ativa. Estes países precisam de lançar as bases para a realização do
primeiro dividendo demográfico.
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Percentagem da população mundial em 2015 (%)

FIGURA 0.6 A maioria da população mundial vive
em países com dividendo inicial e com dividendo
avançado
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Fonte: Cálculos do Banco Mundial, com base em dados de 2015 da ONU.
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• Países em estágio inicial do dividendo demográfico (dividendo inicial) são principalmente
países com rendimento médio-baixo mais avançados na transição em termos de fertilidade. As
taxas de fertilidade caíram abaixo dos quatro
partos por mulher e a percentagem da população em idade ativa está a crescer consideravelmente. Estes países precisam de se concentrar
em captar o primeiro dividendo demográfico e
lançar as bases para a concretização do segundo
dividendo demográfico.
• Países em estágio avançado do dividendo
demográfico (dividendo avançado) são principalmente países com rendimento médio-alto
nos quais as taxas de fertilidade estão tipicamente acima dos níveis de substituição de gerações de 2,1 partos por mulher, mas a fertilidade
continua a diminuir. Embora tenham percentagens decrescentes de população em idade
ativa, as suas estruturas etárias globais ainda
são favoráveis ao primeiro dividendo demográfico. No entanto, estão a registar um envelhecimento muito rápido, pelo que é crucial colher o
segundo dividendo demográfico.

MAPA 0.2. O mundo à luz da demografia
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Fonte: Cálculos do Banco Mundial, com base em dados de 2015 da ONU.
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As características de desenvolvimento entre
estes tipos demográficos variam muito consideravelmente, em particular entre os países em
estágios anteriores e iniciais ao dividendo demográfico. Registam-se sucessos de desenvolvimento
sobretudo em países com um aumento populacional decrescente, com esperança de vida a aumentar e com decrescentes taxas de mortalidade
infantil e de fertilidade (figura 0.7). Infelizmente,
menos de um quinto dos países em pré-dividendo
e apenas um quarto dos países em estágio inicial
do dividendo foram capazes de reduzir as taxas
de mortalidade de crianças com menos de cinco
anos em três quartos, de 1990 a 2011. A urbanização pode desempenhar um papel na redução da
pobreza e em países com pré-dividendo tem sido
lenta, não tem proporcionado necessariamente
um melhor acesso aos serviços. Nestes países,
menos de um quarto da população vive em áreas

Taxa de fertilidade total (número de crianças)

FIGURA 0.7 Os países estão em estádios diferentes
na transição demográfica
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Fonte: Cálculos do Banco Mundial, com base em dados de 2015 da ONU.
Nota: A taxa de fertilidade total é o número médio de partos que uma mulher

tem num dado país, assumindo que ela vive até ao fim da sua vida reprodutiva.

FIGURA 0.8 Os países com pré-dividendo e
dividendo inicial são responsáveis pela maioria
da pobreza mundial
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• Países em estágio posterior ao dividendo demográfico (pós-dividendo) são principalmente países com elevado rendimento nos quais a fertilidade desceu abaixo dos níveis de substituição de
gerações. Estes países continuam a registar uma
percentagem decrescente da população em idade
ativa e contam com algumas das mais elevadas
percentagens de idosos no mundo. Apesar de já
não poderem colher mais benefícios do primeiro
dividendo demográfico, ainda podem colher o
segundo dividendo aumentando as poupanças e
os investimentos.
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Fonte: Staff do Banco Mundial.
Nota: Os dados referem-se a 2012 baseiam-se no limiar da pobreza de

1,90 USD/dia e aos preços do poder de compra de 2011. O índice médio de
pobreza é a média não ponderada entre os países num dado grupo.

urbanas, do qual mais de dois terços vivem em
favelas. Em contraste, os países com dividendo
inicial urbanizaram-se rapidamente, quase duplicando a percentagem urbana para metade nesse
período, com cerca de um terço a viver em bairros de lata urbanos. A educação é outro fator.
Enquanto as taxas de conclusão do primeiro ciclo
do ensino secundário são de 72 por cento para
países com dividendo inicial, são apenas metade
dessa percentagem em países com pré-dividendo.
Isto coloca um desafio em caso de um crescimento
populacional rápido.
Os países em estágios anteriores e iniciais do
dividendo demográfico são atualmente responsáveis por cerca de 90 por cento da pobreza mundial
(figura 0.8). Nos países com pré-dividendo, quase
metade da população vive abaixo do limiar da
pobreza. Embora os países com dividendo inicial
tenham uma taxa de pobreza muito mais baixa,
ainda são responsáveis por metade dos pobres
a nível mundial, em grande medida porque este
grupo inclui o Bangladeche e a Índia. Muitos países com pré-dividendo têm conseguido reduzir as
taxas do índice da pobreza, mas o rápido aumento
populacional tem limitado a redução do número
de pobres. Embora a pobreza seja dominada por
países com pré-dividendo e dividendo inicial, não
deve ser ignorada em países em estágio avançado
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Políticas efetivas podem influenciar
mudanças demográficas dentro dos países
A dinâmica demográfica pode alavancar o
desenvolvimento se os governos implementarem
políticas que tenham em conta a demografia
(tabela 0.2). Os países que transitam de elevada
para baixa fertilidade podem beneficiar de uma
percentagem crescente de população em idade
ativa. Estes países podem originar o primeiro
e o segundo dividendos demográficos, que são

FIGURA 0.9 Países envelhecidos foram responsáveis pelo maior
crescimento a nível mundial entre 2000−14
Contribuições para o crescimento mundial do PIB,
percentagem

do dividendo como a China, que representam um
décimo da pobreza mundial.
Os países em estágio avançado do dividendo
demográfico estão a registar mudanças demográficas a um ritmo muito mais rápido do que muitos países em pós-dividendo, o que pode resultar
em obstáculos ao crescimento económico. No fim
dos anos 1950, os países em estágio avançado do
dividendo demográfico tinham o dobro das taxas
de fertilidade dos países com pós-dividendo, e a
esperança de vida tinha sido reduzida nove anos.
Desde então, os países em estádio de dividendo
avançado têm feito melhorias substanciais nestes
indicadores, com melhorias extremamente rápidas na esperança de vida. Em consequência, os
países com dividendo avançado terão a mesma
estrutura etária dos países com pós-dividendo até
2050. Esta evolução deverá colocar desafios ao
crescimento. As mudanças demográficas em curso
deverão abrandar mais o crescimento nestas economias, em particular na ausência de ajustamentos políticos.
As contribuições dos países em estágio posterior ao dividendo demográfico para o crescimento mundial também têm estado a abrandar,
com repercussões noutros países. Estes países são
atualmente responsáveis por 42 por cento do crescimento do PIB mundial, entre 2000 e 2014, e por
60 por cento da atividade económica mundial, em
2014 (figura 0.9). As economias em pós-dividendo
também são o maior destino de exportação para
os países em pré-dividendo e estágio inicial de
dividendo e representam dois terços da procura
mundial de importações. Se o crescimento dos
países com pós-dividendo abrandar, os países em
estágio inicial de dividendo e pré-dividendo terão
de encontrar mercados de exportação alternativos. Além disso, à medida que as economias com
pós-dividendo envelhecem, é expectável que a sua
taxa de poupança nacional caia, conduzindo a um
possível abrandamento nos fluxos de capital para
o resto do mundo.
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Fonte: Staff do Banco Mundial.

benéficos para a redução da pobreza e a prosperidade partilhada assim como para o crescimento e desenvolvimento mundiais. Metade da
população mundial – e a maioria dos pobres do
mundo – vive em países onde a percentagem da
população em idade ativa está a crescer. Uma percentagem crescente da população em idade ativa
pode ou não ser benéfica consoante os governos
garantam ou não que as políticas e as instituições aproveitam esta evolução. A outra metade
da população mundial vive em países nos quais
a população está a envelhecer e as percentagens
da população em idade ativa a decrescer. Nestes
países, torna-se necessário adaptar as políticas às
mudanças demográficas. As políticas que têm em
conta a demografia podem cobrir uma vasta gama
de domínios, incluindo o setor humano, privado
e o desenvolvimento financeiro, assim como uma
governação melhorada. Sem qualquer dúvida, as
mudanças demográficas não são nem universalmente boas nem más, e oferecem oportunidades
bem como desafios em toda a parte. As políticas
podem ser cruciais para direcionar o impacto das
mudanças demográficas a favor dos objetivos de
desenvolvimento.
Conduzir esta dinâmica requer políticas sólidas especificamente adaptadas ao contexto demográfico. Em países em pré-dividendo, as políticas
precisam de desencadear a transição demográfica
enfrentando desafios de desenvolvimento humano
e acelerando o decréscimo de fertilidade necessário para aumentar a percentagem da população

18  C O M P Ê N D I O 

Tabela 0.2

R e l a t ó rio de M oni t oramen t o G l o b a l de 2 0 1 5 / 2 0 1 6

Prioridades ao nível das políticas podem influenciar mudanças demográficas ao nível do país

Tipo de país
Pré-dividendo

Prioridades ao nível das políticas
Desencadear a transição demográfica
Melhorar os resultados a nível do desenvolvimento
humano para reduzir as taxas de fertilidade.

Recomendações
Melhorar a saúde materna e infantil fortalecendo a oferta de serviços básicos de
cuidados de saúde.
Alargar a educação sem deixar as raparigas ficarem para trás.
Capacitar as mulheres e dar-lhes acesso a serviços abrangentes de planeamento
familiar.

Estágio Inicial do
Dividendo

Estágio Avançado do
Dividendo

Pós-dividendo

Acelerar a criação de emprego
Criar empregos produtivos para uma população
em idade ativa em expansão, para colher o primeiro
dividendo demográfico

Investir no capital humano, incluindo a formação vocacional e técnica.

Manter o aumento da produtividade
Criar as condições necessárias para colher o segundo
dividendo demográfico e começar a fazer a preparação
para o envelhecimento.

Mobilização continuada de poupanças para investimento produtivo.

Adaptação ao envelhecimento
Manter e melhorar o bem-estar social no contexto
de uma percentagem decrescente da população
em idade ativa e de uma percentagem crescente da
população mais velha.

Completar as reformas dos sistemas de bem-estar social – incluindo
pensões, cuidados de saúde e cuidados continuados – para assegurar a
sustentabilidade fiscal e a proteção dos idosos, dos vulneráveis e outros, e
incentivar ao trabalho aqueles que estejam aptos.

Fomentar a mobilidade do mercado de trabalho.
Reduzir os obstáculos à participação da população ativa feminina.
Fortalecer as condições conducentes à poupança e à criação de emprego
(serviços públicos apoiando a atividade do setor privado), à execução dos
contratos, à inclusão financeira e à proteção dos direitos do trabalho).

Garantir que as políticas públicas em todos os domínios encorajam a
participação da população ativa de ambos os sexos.
Conceber sistemas economicamente viáveis e sustentáveis para o bem-estar
social e o desenvolvimento humano que satisfaçam as necessidades atuais
(incluindo saúde, cuidados infantis, educação e apoio aos idosos vulneráveis)
e que possam ser adaptados à satisfação de necessidades que surjam à
medida que o envelhecimento avance.

Aumentar a participação e a produtividade da população ativa (incluindo
incentivos à participação direcionados às mulheres e a faixas etárias mais
velhas, e aprendizagem ao longo da vida para todos).
Aplicar políticas que estimulem um maior número de nascimentos, facilitando a
mulheres e homens a combinação da educação dos filhos com a participação
no mercado de trabalho.

Fonte: elaboração da equipe do relatório.

em idade ativa e impulsionar o desenvolvimento
económico. Em países em estágio inicial de dividendo demográfico, a prioridade é acelerar a criação de emprego investindo no capital humano e
assegurar um ambiente propício ao desenvolvimento do setor privado para ajudar a obter o
primeiro dividendo demográfico e estabelecer as
bases para o segundo dividendo. Nos países em
estágio avançado do dividendo demográfico, nos
quais as taxas de fertilidade são baixas e a percentagem da população em idade ativa elevada (mas
a diminuir), o principal desafio é manter o crescimento da produtividade mobilizando as poupanças para investimento produtivo, enquanto se
faz também a preparação para o envelhecimento.
Finalmente, nos países em estágio posterior ao
dividendo demográfico, a prioridade política
dominante é a adaptação ao envelhecimento através de esforços para manter o bem-estar e satisfazer a evolução na procura de serviços, ao mesmo
tempo que se encoraja o aumento das taxas de

fertilidade tendo em vista o nível de substituição
de gerações.
As políticas focadas no desenvolvimento
humano podem ajudar os países em pré-dividendo
a progredir para o estágio seguinte da transição
demográfica. Estas políticas incluem: melhorar
a saúde materna e infantil; alargar a educação,
particularmente para raparigas; e capacitar as
mulheres na família, no trabalho e, mais genericamente, na economia (Bloom e outros, 2009;
Soares e Falcão, 2008, Banco Mundial, 2015a).
Dado o seu potencial para reduzir as taxas totais
de fertilidade e para reduzir a mortalidade infantil, estas três áreas de políticas podem ser consideradas “aceleradores interativos” que impulsionam
a transição demográfica, além de serem objetivos
importantes de desenvolvimento por direito próprio. A conclusão do programa incompleto dos
ODM relacionado com estas políticas devia ser
considerada uma das prioridades para os países
com pré-dividendo.
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Para maximizar os dividendos demográficos,
os países em estágio inicial do dividendo demográfico precisam de se concentrar em intervenções que ajudem a absorver novos trabalhadores
para empregos produtivos. O primeiro dividendo
demográfico só surge na medida em que uma economia for capaz de criar empregos produtivos
para a crescente população em idade ativa. Além
disso, os países com dividendo inicial precisam de
lançar as bases para o segundo dividendo demográfico. Há a necessidade de acelerar a criação de
emprego, assegurando que tanto o lado da oferta
(particularmente o desenvolvimento do capital
humano) como o lado da procura (crescimento
económico que gere mais emprego) da criação de
emprego sejam suficientes para absorver a população ativa de todos os escalões de rendimentos (Fox e Sohensen, 2012; Lee e Mason, 2006;
Troiano, 2015; Banco Mundial 2013b). Estas
políticas incluiriam também a remoção de obstáculos à participação da população ativa feminina,
dadas as persistentes disparidades entre homens e
mulheres no mercado de trabalho.
Países em estágio avançado do dividendo
enfrentam o desafio de fazer a passagem do primeiro para o segundo dividendo demográfico,
mais duradouro. Se estes países podem obter
muito ou pouco do segundo dividendo demográfico dependerá da acumulação de capital humano
e físico. A acumulação de capital é, por sua vez,
afetada pelas políticas. Por exemplo, os países em
estágio avançado do dividendo precisam de implementar sólidas políticas financeiras para ajudar a
mobilizar as poupanças privadas para apoio ao
investimento. Dados os declínios projetados na
percentagem da população em idade ativa, tornase muitas vezes necessário um caminho de desenvolvimento mais intensivo em termos de capital
para apoiar o crescimento. As políticas que estimulam a expansão geográfica do setor financeiro
e alargam o acesso a bancos e a outras instituições
intermédias podem ajudar a canalizar as poupanças para investimentos em pequenas e médias
empresas, bem como em regiões deficientemente
servidas.
Nos países pós-dividendo, o desafio é manter e
melhorar os padrões de vida em face da diminuição da oferta de trabalho e do aumento da percentagem de idosos. O declínio da percentagem da
população ativa pode ser parcialmente compensado por medidas de cariz familiar que facilitem
uma recuperação das taxas de fertilidade a níveis
de substituição próximos. O aumento da participação da força de trabalho e das perspetivas de

emprego das pessoas mais idosas vai-se tornar
cada vez mais importante, à medida que o envelhecimento da população avança. Um mercado
de trabalho mais inclusivo requer incentivos adequados para sustentar o investimento no capital
humano ao longo do ciclo da vida, condições de
trabalho mais flexíveis, programas de aprendizagem ao longo da vida e a melhoria dos incentivos nos sistemas de proteção social para motivar
o trabalho em idades mais avançadas (Bussolo,
Koettl e Sinnott, 2015)
Além disso, serão necessários ajustamentos a
sistemas de proteção fiscal e social para enfrentar os desafios colocados pelas mudanças demográficas nos países envelhecidos (particularmente
naqueles que se encontram em fase avançada ou
posterior do dividendo demográfico). Dada a
necessidade crescente de gastos com os idosos, o
aumento de impostos pode não ser uma opção viável, tendo em conta prováveis distorções de preços
e desincentivos. Os governos deviam esforçar-se
por promover a eficácia e a viabilidade económica
dos gastos gerais e relacionados com o envelhecimento. As pensões de reforma têm de garantir um
nível mínimo de proteção aos idosos vulneráveis.
Baixar a cobertura e a adequação dos sistemas de
pensões pode fazer aumentar a vulnerabilidade
entre as gerações idosas atuais e futuras, cujas
poupanças são limitadas. Os sistemas de pensões,
os cuidados de saúde e os cuidados continuados
terão de seguir um rumo sustentável do ponto de
vista fiscal sem negligenciar as redes de segurança
social que todos esses serviços representam. Em
particular, o envelhecimento da população causará naturalmente um aumento nos gastos com as
pensões e a saúde.

Existem oportunidades para arbitrar a
diversidade demográfica nos vários países.
Prosseguindo as suas agendas de políticas internas, os países podem também arbitrar e, nesse
processo, influenciar as mudanças demográficas
ao nível mundial através de fluxos de capital, da
migração internacional e do comércio global. As
diferenças na dinâmica demográfica a nível nacional estão a produzir repercussões importantes
noutros países, contribuindo para mudanças nas
vantagens comparadas subjacentes ao comércio e
nos lucros obtidos pela mão-de-obra e pelo capital.
Estas mudanças exigem a implementação de políticas que apoiem um comércio melhorado de bens
e serviços, assim como uma maior mobilidade de
fatores. Isto instaria a produção com mão-de-obra
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Prioridades políticas que influenciam as diferenças de alterações demográficas segundo os países

Área de especial
interesse

Prioridades ao nível das políticas

Recomendações

Comércio
internacional

Promover a prestação de serviços de educação por
estrangeiros para fomentar oportunidades educativas
em países com elevada percentagem de população
jovem, ou para facilitar a aprendizagem ao longo da
vida em países em envelhecimento.
Utilizar fornecedores estrangeiros para responder
à procura de serviços de saúde em países em
envelhecimento.
Apoiar a vantagem comparada na produção de produtos
provenientes de mão-de-obra intensiva em países com
abundância de população ativa.

Facilitar a obrigação de visto para a livre circulação de estudantes e
académicos internacionais, abordar as questões de reconhecimento de
habilitações, reduzir as restrições à propriedade estrangeira e aumentar
a transparência das regulamentações governamentais em matéria de
educação.
Enfrentar as restrições que afetam a presença física de fornecedores
estrangeiros, as limitações à igualdade de estrangeiros ou os obstáculos à
deslocação de profissionais de cuidados de saúde entre países.
Simplificar os procedimentos aduaneiros; melhorar a logística e os serviços
de transportes e alargar as infraestruturas físicas; e eliminar os restantes
obstáculos pautais e não pautais ao comércio de bens..

Migração

Promover os fluxos legais de migração para
contrabalançar o declínio das populações em idade
ativa nos países em envelhecimento e mitigar as
pressões do mercado de trabalho nos países com
abundância de população ativa.
Reduzir as consequências de uma fuga de cérebros nos
países de origem.

Formular políticas claras de migração, impor leis de salário mínimo,
fornecer informação adequada aos migrantes quanto aos seus direitos
e obrigações, facilitar a sua contribuição para - e a sua obtenção de
benefícios de - planos de segurança social e serviços públicos, e penalizar
potenciais abusos das empresas.
Desenvolver políticas abrangentes e mais orientadas para reter e atrair
talentos; encorajar a migração de retorno

Finança internacional Atrair fluxos de capital internacional para países jovens,
com população ativa abundante.
Responder aos desafios colocados por grandes fluxos de
capital voláteis para países em desenvolvimento.
Apoiar as oportunidades de os países com abundância
de capital aumentarem ganhos e diversificarem as
carteiras de investimento.

Criar um clima favorável ao investimento fortalecendo a estabilidade
macroeconómica e o setor financeiro, e promovendo a governação.
Empreender medidas para simplificar obstáculos ao investimento a nível
interno, regional e mundial.
Introduzir políticas macroeconómicas para abordar os riscos associadas aos
fluxos de capital inconstanes, à supervisão, à regulação e às instituições
mais poderosas.
Fornecer garantias de investimento ou assistência técnica.

Fonte: elaboração da equipe do relatório.

FIGURA 0.10 Os países em estágio inicial do dividendo são mais
especializados em exportações provenientes de mão-de-obra intensiva
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por cento (2015)
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Fonte: Estimativas do Banco Mundial.

intensiva a mudar dos países em processo de
envelhecimento para sociedades mais jovens, ou
à migração de países com crescentes populações
em idade ativa para países onde o número de trabalhadores está a cair, prestando, assim, serviços

não transacionáveis, como os cuidados com idosos
(ver tabela 0.3). A cooperação internacional – além
das medidas internas – torna-se necessária para
facilitar o comércio, a migração legal e os fluxos
de capital, no sentido de garantir um ajustamento
suave às mudanças demográficas.
Nas próximas décadas, prevê-se que os fluxos
comerciais mundiais continuem a deslocar-se para
países que se encontram num estádio mais atrasado da sua transição demográfica, possivelmente
trazendo benefícios para países mais pobres. As
diferenças nas mudanças demográficas podem
conduzir a vantagens comparadas que influenciam os padrões comerciais. Os países com um
crescimento populacional mais lento tendem a ter
maior abundância de capital ao longo do tempo,
enquanto os países com um crescimento populacional mais rápido ganham maior abundância de
população ativa (figura 0.10). O comércio pode
reduzir a pobreza através de um desenvolvimento
mais rápido, maior diversificação económica e
maior estabilidade macroeconómica. Também
pode facilitar as transferências de tecnologia através do conhecimento materializado na produção
de bens e serviços, impulsionando a produtividade
e o crescimento. As transferências de conhecimento a partir do comércio de produtos de saúde
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FIGURA 0.11 Os países em pós-dividendo tendem a
receber a maioria dos migrantes
140
Total de migrantes por destino em 2013 (milhões)

e educação, por exemplo, têm contribuído significativamente para o desenvolvimento, enquanto as
importações médicas estão associadas a taxas de
mortalidade mais baixas.
As medidas de política comercial podem
ser instrumentos poderosos para tornar os países capazes de se adaptarem às oportunidades e
desafios das mudanças demográficas. O comércio
agrícola ainda está distorcido por elevadas taxas
aduaneiras, subsídios à exportação e apoio nacional. Embora as taxas aduaneiras médias sobre
bens manufaturados tenham vindo a decrescer ao
longo dos anos, as taxas aduaneiras substanciais
e barreiras pautais ainda afetam a livre circulação de bens entre países (UNCTAD 2013; OMC
2012). Reduções a esses obstáculos, associadas
a uma maior facilitação do comércio, poderiam
estimular as empresas a deslocar a produção para
países com maior abundância de população ativa
e permitir aos países em desenvolvimento aproveitar plenamente a sua crescente população ativa.
Em países pré-dividendo e naqueles em estágio
inicial do dividendo demográfico, medidas adicionais para facilitar o comércio podem contribuir
para a sua vantagem comparada em produtos de
mão-de-obra intensiva e ajudar a criar empregos.
O comércio pode também ajudar a responder à
procura de serviços de saúde em países em processo de envelhecimento e à procura de serviços
de educação em países mais jovens. Tanto os cuidados de saúde como a educação são apenas ligeiramente comercializados transfronteiras devido a
grandes entraves, pelo que liberalizar o comércio
nessas áreas podia potencialmente trazer benefícios substanciais.
A migração pode ajudar os países no ajustamento a nível mundial das mudanças demográficas desiguais. Dado o nível geralmente elevado de
restrições às deslocações de pessoas entre países,
os ganhos potenciais do alargamento da migração
legal e segura são grandes (Borgy e outros, 2010;
Tyers e Shi, 2007; Walmsley, Winters e Ahmed,
2011; Banco Mundial, 2006). As disparidades
demográficas podem amplificar esses ganhos.
Embora os fluxos de migração Sul-Sul tenham
crescido rapidamente, ocorre uma migração substancial de países em desenvolvimento, mais jovens,
para países de rendimento elevado em processo
de envelhecimento (figura 0.11). Os fluxos internacionais de migração podem mitigar o declínio
das percentagens da população em idade ativa em
países em envelhecimento. Imigrantes mais jovens
podem ajudar a atenuar as pressões das populações envelhecidas em países com dividendo avançado ou pós-dividendo, a melhorar as perspetivas
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Fonte: Estimativas do Banco Mundial, baseadas nos dados da ONU de 2013.

de crescimento e a garantir a sustentabilidade das
finanças públicas nos países de destino. Mas o
impacto da migração tanto nos países de origem
como nos países de destino depende das habilitações dos migrantes, e é preciso gerir os desafios
sociopolíticos.
Uma vasta gama de políticas podia vir a promover a migração legal, com benefícios tanto para
os países de origem como para os de destino. Nos
últimos 10 anos, muitos países reviram as suas leis
de migração em resposta a mudanças na demografia, nas condições do mercado de trabalho e nos
contextos políticos (OCDE 2013). Dar orientação
e formação antes da partida, proteger os direitos
e impedir a exploração dos migrantes, baixar os
custos de transferência e remover obstáculos regulatórios e burocráticos à migração de retorno são
ações que podem aumentar os benefícios de desenvolvimento líquido. A migração beneficia não só
os países de origem através das transferências, mas
também apresenta desafios (tais como os efeitos da
fuga de cérebros ou da “doença holandesa”) que
podem ser geridos ativamente. É essencial atacar
os fatores subjacentes de atração e repulsão da
migração e orientar intervenções para reter, atrair
ou voltar a atrair talentos.
Diferentes trajetórias de mudanças demográficas têm implicações importantes para os
fluxos de capital. Os países que fizeram cedo a
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sua transição demográfica precisam de impulsionar o investimento e os que a fizeram mais tarde
devem procurar retornos mais elevados do que
os que podem estar disponíveis a nível nacional.
Portanto, a demografia pode aumentar o ímpeto
de fluxos internacionais de capital. A facilitação
desses fluxos permitiria aos países mais jovens,
com população ativa abundante, atrair o capital
tão necessário. Nos estádios iniciais da transição
demográfica, a procura de investimento excede
as poupanças, estimulando os défices da balança
de transações correntes. O fluxo de capital podia
gerar um aumento na produtividade do trabalho
e dos salários, contribuindo para um crescimento
mais rápido nos países jovens, com população ativa
abundante. Para os países de origem, o aumento
do investimento nas economias jovens pode dar
oportunidades para aumentar o retorno do capital
e diversificar as carteiras de investimento, especialmente se os países com população ativa abundante
criarem ambientes favoráveis ao investimento,
assegurarem estabilidade macroeconómica, aprofundarem os seus setores financeiros e fortalecerem a governação (Banco Mundial, 2013a).
Melhorar a qualidade institucional e desenvolver o setor financeiro vai atrair fluxos de capital
para países em pré-dividendo e aqueles em estágio
inicial do dividendo demográfico. Os países que
fizeram cedo a sua transição demográfica podem
promover o investimento estrangeiro direto reduzindo os riscos económicos, políticos e legais que
os investidores enfrentam. Os países de acolhimento podem atenuar os obstáculos ao investimento, tais como limitações à propriedade estrangeira e requisitos para joint ventures. Os países de
origem podem facilitar saídas de dinheiro através
de garantias de investimento e assistência técnica. A nível mundial, são necessárias reformas
para permitir aos países aproveitar plenamente os
acordos internacionais de investimento, incluindo
a reforma da resolução de litígios sobre investimentos. As políticas macroeconómicas têm de
atacar os riscos de entradas de capital voláteis
juntamente com uma sólida supervisão e regulação financeira. São necessários níveis mínimos de
desenvolvimento financeiro e institucional para
reduzir o grau de risco da liberalização financeira
(Sahay e outros, 2015). A coordenação regulatória internacional pode trazer benefícios bilaterais
e multilaterais, nomeadamente através do fortalecimento e institucionalização de linhas de swap
que forneçam liquidez para moedas que não estão
entre as principais.

*  *  *
As estratégias para acabar com a pobreza de
forma sustentável e construir prosperidade partilhada precisam de ter em mente a demografia, à
medida que os países procuram um crescimento
de base alargada, investem em desenvolvimento
humano e se protegem contra riscos que evoluem
constantemente. O contexto demográfico de cada
país é de extrema importância na definição de
prioridades nestas três áreas, definindo as oportunidades e os desafios para acabar com a pobreza
e partilhar a prosperidade. Os centros da pobreza
mundial têm de desencadear a transição para uma
fertilidade mais baixa e acelerar o desenvolvimento, aproveitando as mudanças demográficas
e absorvendo a explosão juvenil no mercado de
trabalho. Os motores do crescimento mundial têm
de enfrentar os obstáculos ao crescimento e adaptar as instituições e políticas às populações que
estão a envelhecer. Como os centros da pobreza
mundial continuam a enfrentar desafios significativos de redução da pobreza e os motores do
crescimento mundial estão a enfraquecer, todos
os países deverão aproveitar as oportunidades
provenientes dos fluxos de capital, da migração
internacional e do comércio mundial. Com estas
estratégias a funcionar, o mundo tem mais oportunidades de conseguir acabar com a pobreza
extrema até 2030 e de elevar o bem-estar das pessoas de baixos rendimentos em todo o mundo.

