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A POPULAÇÃO DE MACAU
(ESTRUTURA E DINÂMICA)
José Castro Pinto**

SUMÁRIO
As sociedades modernas necessitam cada vez mais de se debruçarem
sobre os fenómenos e problemas demográficos, colocando o homem como
meta última de todas as políticas e estratégias. Deste facto deriva a
prioridade e importância dos estudos sobre a população.
As limitações colocadas pela fraca dimensão da população de Macau e a
consequente escassez de mão-de-obra face ao grande surto de desenvolvimento económico, têm induzido uma política de abertura à imigração
apoiada em procedimentos legais, cujo caudal foi engrossado por um forte
movimento de imigrantes ilegais, muitos deles legalizados posteriormente.
Não é, pois, de admirar que a estrutura (etária e por sexos) da
população de Macau tenha sofrido profundas alterações nas últimas décadas,
devido aos elevados fluxos imigratórios, constituídos principalmente por
pessoas provenientes da República Popular da China. Estima-se que a taxa
de crescimento médio anual da população se situe à volta dos 4 por cento
pertencendo cerca de 2,5 por cento à componente imigratória.
Pretendeu-se partir da análise das pirâmides etárias baseadas nos
últimos quatro Recenseamentos da População e verificar da existência de
possíveis desequilíbrios de estrutura, assim como investigar as causas dos
mesmos e suas possíveis consequências.
Finalmente, é de referir que foi dedicado um capítulo a comparações com
países e territórios do Sueste Asiático, em que Macau se integra,
privilegiando Hong Hong pelas relações recíprocas e estreitas que vem
mantendo com o Território ao longo dos tempos.

* Trabalho apresentado no Seminário Internacional sobre a População em
Macau e no Delta do Rio das Pérolas, organizado pela Direcção de Serviços de
Estatística e Censos, de 20 a 22 de Outubro de 1993.
** Licenciado em Ciências Políticas e Sociais (I.S.C.S.P.U.). Técnico Assessor da
Direcção de Serviços de Estatística e Censos.
111

O conteúdo deste artigo está organizado nos capítulos seguintes:
1. Introdução
2. Estrutura da população
3. Dinâmica da população
3.1. Crescimento da população
3.2. Movimento natural e migratório
4. Comparação no sueste asiático
5. Conclusão
6. Anexos: Gráficos e quadros

1. INTRODUÇÃO

O elemento humano é o factor mais importante na sociedade, independentemente do espaço e do tempo. Ele assume simultaneamente a
função de produtor e consumidor, ou seja, é o verdadeiro motor do
desenvolvimento económico e social. Assim, todas as realizações são
originadas no homem e devem ter o homem como meta última.
Convém, pois, ter sempre presente que não interessa objectivar um
crescimento económico a qualquer preço, descurando sistematicamente o
factor humano e o meio ambiente que lhe é habitual, hipotecando o futuro.
Pode afirmar-se, sem exagero, que o homem tem passado o seu ciclo
de vida a cometer erros, levando imenso tempo a verificar e confirmar que
os mesmos existem e outro tanto tempo a discuti-los, procurar soluções e
chegar a acordos institucionais para os tentar resolver, quantas vezes tarde
demais ou no limite do que seria desejável.
A concentração da riqueza, quer a nível de países quer de grupos ou
pessoas, não tem parado de crescer. Os grandes grupos económicos
dominam os mercados, continuando a esmagar os agentes económicos que
não apresentam dimensão de sobrevivência numa óptica meramente
economicista, desperdiçando-se as respectivas produções supletivas e os
postos de trabalho que envolvem.
A poluição de toda a espécie é cada vez mais nociva e com custos
induzidos elevados, não podendo já encarar-se como um ónus do desenvolvimento.
A justiça social tem sido um mito, pois os desequilíbrios regionais e as
desigualdades sociais e étnicas, em vez de se atenuarem, não deixam de
agravar-se. As multidões de seres humanos lançados para a pobreza têm
continuado a engrossar; os dados sobre a fome assustam, pese embora as
campanhas em contrário lançadas a nível mundial. Se por um lado baixam as
percentagens dos pobres, por outro lado tem aumentado o seu número,
acompanhando o grande crescimento populacional nas áreas do globo
menos desenvolvidas. As estatísticas da ONU são indesmentíveis.
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O rápido crescimento do consumo dos recursos naturais e a explosão
demográfica nas zonas de pobreza, agravando os problemas actuais,
constitui um pesadelo crescente que pode redundar em conflitos mais
acentuados e generalizados do que aqueles a que vamos assistindo com
certa passividade. Assim torna-se imprescindível e inadiável transformar
profundamente a sociedade, dar-lhe uma pintura de humanidade. Impõe-se
prosseguir um desenvolvimento económico assente no homem, nas suas
potencialidades, necessidades e aspirações. Tem de conseguir-se um
crescimento económico equilibrado, sustentado e socialmente justo, evitando a exploração do trabalho em épocas de alta e as multidões de
desempregados nas de baixa.
Neste contexto, tem de afirmar-se que nada se consegue quando se
desconhece, esquece ou descura a população envolvida no processo de
desenvolvimento sócio-económico e à qual ele se deve destinar.
Por isso, tem de realçar-se que os estudos demográficos são de
importância vital para o planeamento sócio-económico na medida em que
devem constituir a base de partida para a tomada de decisões dos governantes
e gestores. De facto, é a população, na sua vitalidade presente e
potencia-lidades futuras, que deve ser eleita para nortear as metas das
políticas de desenvolvimento global, a programação do investimento em
capacidade produtiva, nas infraestruturas comunitárias e em
equipamentos sociais.
Se bem que limitado na sua profundidade, pois tem de se reconhecer
que se trata de matéria onde a informação escasseia e a que existe nem
sempre reflecte fielmente os fenómenos, já de si complexos, assaz
incontrolados ainda num passado recente, o presente trabalho tem como
principal objectivo o de contribuir para o melhor conhecimento da população do Território nas suas características fundamentais e essencialmente
com base na informação estatística disponibilizada pelos Recenseamentos da
População e da Habitação.
2. ESTRUTURA DA POPULAÇÃO

Um dos temas que interessa abordar primeiramente é do comportamento temporal da estrutura etária e por sexos da população do Território e,
se possível, identificar as alterações verificadas e quais as razões das
mesmas.
Numa primeira reflexão e recorrendo aos gráficos com as pirâmides
etárias de 1960,1970,1981 e 1991 (Gráfico n.° 1), que figuram em anexo,
parece poder afirmar-se que a população do Território tem apresentado uma
estrutura pouco estável nas três últimas décadas.
Assim, as referidas pirâmides põem em relevo os aspectos seguintes:
— No final dos anos 50 e tendo por referência a década precedente,
era notória uma tendência para o envelhecimento da população compensada
por um alargamento da base da pirâmide etária, possivelmente como reacção
natural à retracção de nascimentos que se terá verificado no período da II
Guerra Mundial.
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— A partir de então e até 1970, tornam-se evidentes os efeitos da queda
da taxa de natalidade (redução do grupo 0-4 anos), assim como o
grande aumento de significado do grupo dos 10 aos 19 anos e ainda a
reduzida proporção da população idosa, facto este derivado essencialmente
do enorme crescimento da população (50 por cento) ao longo da década de
60.
— Até ao início dos anos 80 dá-se uma grande contracção relativa na
base da pirâmide, atribuível não só à menor taxa de natalidade mas também
ao grande peso relativo da população jovem (15-29 anos), como conse
quência directa da estrutura etária dos fluxos imigratórios de finais da
década de 70.
— Em 1991, os dados dos Censos revelam uma nova alteração
traduzida não só numa pirâmide etária com a base mais reduzida dos
últimos 40 anos, se bem que em recuperação no grupo etário com menos
de 10 anos, mas também através do notório agravamento do peso do grupo
dos 25-39 anos e ainda um grau de envelhecimento inferior ao de dez anos
antes.
[QUADRO N.°l]

Alterações de Estrutura Etária

Por outro lado, o quadro atrás inserto, baseado no acompanhamento de
algumas gerações, mostra claramente o aumento da população na década de
60, assim como o decréscimo da mesma nos anos 70, devido à crise industrial
provocada pelo impacto da crise mundial do petróleo, que terá levado
bastantes jovens-adultos a emigrar para Hong Kong. Na década de 80, a
população teve um forte crescimento motivado pela imigração da RPC,
sobretudo a ilegal, em que pesam com cerca de 80 por cento as idades dos 15
aos 29 anos. Entre a imigração legal têm sido mais significativas as idades dos
25 aos 39 anos e também o grupo com menos de 15 anos, especialmente o
grupo etário 0-4 anos.
O desequilíbrio etário existente na população e a explicação do mesmo
ressalta bem da comparação para 1991 entre a pirâmide etária da
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população não natural de Macau e imigrada nos últimos 15 anos com
idêntica pirâmide da restante população (Gráfico n.° 2). Os desvios entre as
duas são enormes e no primeiro caso pesam muito os grupos etários dos 25
aos 39, sendo evidente a predominância das mulheres nos grupos dos 15
aos 29 anos.
[QUADRO N.º 2]

Relação de Masculinidade nos Anos Censitários

Em termos de sexos, é de realçar que nos anos 50, devido à crise
económica, terão emigrado bastantes pessoas do sexo masculino, o que
veio a originar uma relação de masculinidade favorável às mulheres em
1960. Entrou-se então numa época de desenvolvimento económico que
quase repôs a situação dez anos mais tarde, voltando aquela relação a ser
positiva para os homens em 1970. Os grandes fluxos imigratórios da
década de 80, em que predominaram as mulheres, vieram a traduzir-se
numa relação de masculinidade da população bastante baixa em 1991 (94
homens para 100 mulheres). Reportando somente as entradas recentes,
nota-se que, entre os trabalhadores não residentes, as mulheres
representam cerca de 70 por cento dos efectivos e para os imigrantes
legais provenientes da RPC essa percentagem é apenas um pouco
inferior.
[QUADRO N.º 3]

Relação de Masculinidade em 1991,
por Grupos Etários

Para além das idades mais altas, em que há bastante mais mulheres do
que homens, o desequilíbrio entre os sexos é particularmente notório, na
faixa etária dos 20 aos 29 anos, sendo favorável às mulheres (143 para 100
homens) e na dos 40 aos 49 anos, beneficiando aqui os homens (125
para 100 mulheres). De assinalar também que entre a população na situação
de viuvez a proporção é de um pouco mais de cinco mulheres para cada
homem.
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3. DINÂMICA DA POPULAÇÃO
3.1. CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO

Já foi vincado que a estrutura da população de Macau tem sofrido
grandes alterações ao longo das últimas décadas, as quais são atribuíveis
essencialmente à contínua queda da taxa de natalidade e mais ainda ao
comportamento dos fluxos migratórios. Interessa, pois, analisar e
compreender melhor este fenómeno através do crescimento demográfico
e suas componentes: movimento natural e migratório.
É indesmentível, por evidente, que a população do Território tem
sofrido um considerável acréscimo nas últimas décadas, se bem que
apresentando altos e baixos, verificando-se os primeiros nos anos 60 e
80, como atestam os Recenseamentos decenais da População e Habitação
realizados. O seu ritmo está bem patente na taxa de crescimento médio
anual da ordem dos 4 por cento verificada naquelas duas décadas.
Esse ritmo de crescimento tem sido marcado quase sempre pelos
fluxos migratórios, sendo de realçar o peso da imigração proveniente da
RPC. Assim, Macau tem sido tradicionalmente um território de imigração,
facto que é facilmente comprovado pela elevada percentagem da
população não natural do Território (50,3 por cento) e pelo facto de a
população total ser hoje quatro vezes e meia superior à do início dos
anos 20.
A década de 60 foi marcada pelo verdadeiro arranque da industriali[QUADRO N.º 4]

Evolução da População desde 1950

(1)

O Recenseamento precedente é do período anormal da II Guerra Mundial,
pelo que a variação não tem significado.

(2)
Estimativa
(3)

para o final do ano.
Em relação a 31 de Dezembro de 1991.

zação do Território e consequente necessidade de mão-de-obra, tendo tido
alguma influência no crescimento demográfico omovimento de entrada de
dezenas de milhar de indivíduos de etnia chinesa até então imigrados em
países do Sueste Asiático. Na última década, o crescimento populacional
foi igualmente provocado pela carência de mão-de-obra resultante do
grande surto de desenvolvimento do Território, o que originou um elevado
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fluxo imigratório que tirou benefícios da maior política de abertura da RPC.
O saldo natural verificado ao longo da década contribuiu também de forma
importante para tal crescimento populacional, como verificaremos
seguidamente.
3.2. MOVIMENTO NATURAL E MIGRATÓRIO

A estatística de nascimentos desde os anos 60 apresenta uma série
muito irregular que não pode ser justificada apenas pela variação da taxa de
natalidade. Alguns dos desvios podem atribuir-se ao fenómeno dos
registos tardios verificado especialmente em meados de 80, com a obrigatoriedade do registo civil. Aliás, será de destacar o facto anómalo de o saldo
natural registado nos quinquénios de 1966-70,1971-75 e 1976-80 ser cerca
de metade ou menos do que em quinquénios anteriores e nos seguintes.
Assim, torna-se difícil chegar a conclusões seguras neste domínio.
Contudo, interessa realçar que nos últimos anos o saldo natural tem
sido da ordem dos 5 a 6 mil indivíduos o que, só por si, levaria a uma taxa
de acréscimo anual da população de cerca de 1,5 por cento, pelo que a
imigração terá contribuído em média com cerca de 2,5 por cento.
Como já se referiu, mais de metade da população do Território é
natural da RPC, o que evidencia o enorme peso imigratório ao longo dos
anos.
Se observarmos o quadro n.° 6, pode constatar-se existirem apenas
pequenos desvios entre a imigração registada oficialmente nos anos de
1988 a 1991 e o número de residentes no Território naturais da RPC que
declararam nos Censos-91 terem entrado naqueles anos. Assim, tomando
a série dos últimos 15 anos baseada nos Censos-91 como bastante aproxi[QUADRO N.º 5]

Movimento Natural da População

(l)

Estes valores estarão afectados pelo fenómeno dos registos tardios verificados
em meados da década de 80 e pela não obrigatoriedade dos registos em épocas
precedentes.
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mada da realidade e ainda pouco afectada pela ocorrência de óbitos ou
emigração, pode concluir-se que o fenómeno imigratório era pouco significativo em meados da década de 70 para vir a atingir o ponto mais
elevado nos anos de 1978-80 e ainda em 1981, tendo decrescido posteriormente. A partir de 1987 nota-se um novo aumento da imigração até 1991,
embora não tão significativa como no final dos anos 70, apresentando-se o
ano de 1990 como excepção no sentido da baixa devido ao saldo nulo de
entradas/saídas de trabalhadores não residentes.
Com base nos dados do referido quadro n.° 6, poder-se-á também
concluir que nos últimos 15 anos teriam entrado, permanecendo ainda no
Território, cerca de 160 mil pessoas provenientes da RPC, ou seja, um
quantitativo idêntico ao total da população existente em 1960. A este
número deveria ainda acrescentar-se a componente desconhecida daqueles
que também terão entrado nesse período e já tansferiram a sua residência para
o exterior, sobretudo para Hong Kong e zonas vizinhas da RPC. A este
[QUADRO N.° 6]

Avaliação dos Fluxos Migratórios

(1)

Para os residentes no Território naturais da RPC determinou-se o ano de
entrada em função do tempo de residência declarado pelas pessoas nos
Censos-91.
(2)
Emigração registada com destino aos E.U.A., Canadá e Hong-Kong.
(3)
Estimativa com base no número de legalizações e sua distribuição por
tempo
de residência dos naturais da RPC declarada nos Censos-91.
(4)
Saldo de entradas/saídas.
(5)
Não existem informações relativamente a estes anos.
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respeito, é interessante notar que o significativo aumento do número de
autorizações de residência concedidas a estrangeiros nos anos 1991 e 1992
respeitam na sua grande maioria a pessoas anteriormente residentes em
Hong Kong.
É necessário esclarecer que nesta análise não se considerou, por se
desconhecer, a componente exacta dos imigrantes ilegais que anualmente
entram e permanecem em Macau, sabendo-se apenas que nos últimos 5
anos foram repatriados 59 mil, originários sobretudo de Kwong Tong
(Chong San, Kong Man e San Wui) e Fukien.
Em suma, pode considerar-se confirmado que o elevado fluxo
imigratório tem sido o principal responsável pelas contínuas e profundas
alterações na estrutura da população do Território.
4. COMPARAÇÃO NO SUESTE ASIÁTICO
Macau encontra-se enquadrado no Sueste Asiático e o seu futuro não se
poderá divorciar do de países e territórios desta zona, designadamente de
Hong Kong e da RPC, na qual se integrará como Região Administrativa
Especial. Assim, julga-se de interesse proceder a algumas comparações e
considerações gerais nesta matéria.
Em primeiro lugar, deve destacar-se que Macau é, em toda a zona, o
território que apresenta maior concentração de população nas idades dos
15-39 anos, atingindo 49,4 por cento, seguido por Singapura (47,3 por
cento) e República da Coreia (47,1 por cento). Em segundo lugar, excluindo o Japão em que a população é a mais envelhecida, Hong Kong, Macau e
Singapura detêm uma população mais envelhecida do que os restantes
países da área, fenómeno bastante ligado ao nível de desenvolvimento
económico e social dos mesmos. As populações mais rejuvenescidas respeitam às Filipinas, Indonésia e Malásia, onde as taxas de natalidade são
bastantes mais elevadas.
Por outro lado, em relação a tendências e recorrendo à significância do
índice de envelhecimento e da relação de substituição de gerações, pode
afirmar-se o seguinte:
— quanto ao primeiro, e no sentido negativo, Macau encontra-se
logo a seguir ao Japão e Hong Kong e ao nível de Singapura, apresentando
os quatros os índices mais elevados da zona;
— No que respeita à segunda, e no sentido positivo, é Macau que
apresenta maior capacidade de as gerações mais recentes poderem vir a
substituir as mais antigas, logo a seguir às Filipinas, sendo bastante mais
elevada do que em Hong Kong e Singapura, ambos com um nível idêntico.
Outro factor de sentido negativo é a relação de masculinidade da
população de Macau e em que se evidencia a menor relação entre homens e
mulheres (94 para 100), havendo normalmente mais homens na generalidade dos países e territórios da zona, com excepção do Japão, onde
mesmo assim o desequilíbrio é menor.
Também é de assinalar que, embora a taxa de mortalidade infantil se
encontre um pouco acima da do Japão, Hong Kong e Singapura, Macau
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apresenta a mais baixa taxa de mortalidade geral da zona, o que favorece
a tendência para o envelhecimento da população.
Será bom, pois, frisar que a tendência para o envelhecimento da
população do Território se apresenta, na verdade, como uma ameaça a prazo
e ela é confirmada pelo facto de a esperança de vida à nascença ser bastante
superior em Macau, assim como no Japão e Hong Kong, relativa-mente aos
restantes parceiros do Sueste Asiático. Esta situação é ainda corroborada
pelo índice de dependência dos idosos, neste caso um pouco menos
desfavorável para Macau relativamente a Hong Kong e Japão.
5. CONCLUSÃO
Uma primeira conclusão a tirar é que a estrutura da população de
Macau apresenta bastantes semelhanças com as de Hong Kong e Singapura,
territórios que têm estado igualmente abertos a grandes fluxos imigratórios da
RPC e em idade activa (jovens adultos).
As grandes diferenças serão: a maior taxa de crescimento anual em
Macau, devido à sua menor população e consequente escassez de mão-de-obra
face ao surto de desenvolvimento; assim como a desproporção entre
homens e mulheres, desfavorável àqueles, fenómeno que apenas afecta
Macau; e ainda a tendência mais acentuada para o envelhecimento da
população de Hong Kong.
Em relação a Macau deve destacar-se:
— A grande influência da imigração, que tem provocado profundas
alterações na estrutura, etária e por sexos, da população nas últimas
décadas;
— A estrutura etária da população desequilibrada, com grande peso
do grupo das idades dos 20 aos 39 anos e uma base da pirâmide (idades
jovens) reduzida, sendo proporcionalmente a menor dos últimos 40 anos;
— A existência de 106 mulheres para cada 100 homens, relação entre
sexos que é inversa e menos exagerada para a generalidade dos países e
territórios, fenómeno agravado pela enorme desproporção nos grupos dos
20-29 anos (143 mulheres para 100 homens) e dos 40-49 anos (125 homens
para 100 mulheres);
— Uma certa tendência para o envelhecimento da população, em
parte devido à queda da taxa de natalidade, compensada por uma conside
rável capacidade de as gerações mais recentes poderem vir a substituir as
mais antigas;
— Uma baixa taxa de mortalidade geral e elevada esperança de vida
à nascença, no quadro dos países e territórios do Sueste Asiático.
Realçando, uma vez mais, a tendência para o envelhecimento da
população, esta apresenta duas facetas bastante evidentes. A curto e médio
prazo poderá ser contrariada naturalmente pela boa capacidade de substituição de gerações já referida, em resultado da excepcional percentagem de
população com idades entre os 15 e 39 anos, ou seja, em idade propícia à
procriação. Tudo vai depender de não se verificarem grandes flutuações
demográficas e do comportamento daquele estrato populacional, o qual
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andará muito ligado à criação das condições sócio-económicas que propiciam a
constituição de família. Pelo contrário, numa visão de longo prazo, é de
recear que o problema possa ser agudo dentro de quatro décadas com o
envelhecimento das gerações do actual expressivo grupo etário dos 20--39
anos.
Relativamente à relação de masculinidade, o problema não é menor.
Deve referir-se que, a não ser atenuada rapidamente a actual desproporção
numérica entre os sexos, poderão surgir sérias dificuldades na medida em
que haverá um número significativo de mulheres com fracas hipóteses de
contraírem matrimónio. Além disso, é de notar que o desequilíbrio é muito
elevado no grupo dos 20-29 anos (70 homens para 100 mulheres), só
parcialmente compensado pelo grupo dos 40-49 anos (125 homens para
100 mulheres), constatando-se que 19 porcento das mulheres solteiras
com idades dos 15 aos 24 anos não têm parceiro masculino deste grupo de
idades para contraírem matrimónio; e que um terço destas não terão sequer
probalidade de encontrarem um parceiro com idade compreendida entre
os 25 e 40 anos.
Assim, como conclusão final, afigura-se vantajosa uma política
demográfica que tenha em consideração os aspectos seguintes:
l.° — Redução da componente externa do crescimento demográfico,
compensada pelo aproveitamento dos recursos humanos efectiva ou
potencialmente disponíveis, o que exige uma aposta forte na formação;
2.° — Inverter a tendência actual, privilegiando a entrada de
mão-de-obra qualificada constituída por jovens-adultos do sexo masculino;
3.° — É altura de alargar e consolidar o acesso aos benefícios do
progresso (melhoria de alimentação, habitação, ensino, saúde, etc) como
condição indispensável à consecução de melhor capacidade e nível qualitativo
da população activa e de elevação da qualidade de vida da população em geral.
4.° — Aproveitar o enorme potencial de trabalho que representam as
mulheres inactivas, não estudantes, com idades dos 20 aos 40 anos, que
atingiam cerca de 19 mil nos Censos/91.
[QUADRO N.º 7]
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ANEXOS ANEXOS
(Gráficos e quadros)
[GRÁFICO N.° 1]

Pirâmides etárias da população de Macau, em
1960,1970,1981 e 199
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[GRÁFICO N.° 2]

Pirâmides etárias de estratos
da população de Macau, em 1991
Total da população
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Poulação nascida fora e
residente há menos de 15 anos

Restante população
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[GRÁFICO N.º 3]

Evolução da Estrutura Etária da População de Macau
entre 1950 e 1991

125

[GRÁFICO N.°4]

Estrutura Etária da População: Macau,
Hong Kong, Singapura
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[GRÁFICO N.º 5]

Participação das componentes do crescimento da população
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[QUADRO I]

População nalguns países e territórios do sueste
asiático, por grupos de idade

[QUADRO II]

Relação de Masculinidade
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[[QUADRO III]

Indicadores demográficos para alguns países e territórios asiáticos
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