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Em que medida o desenvolvimento social
decorre directa e equilibradamente do desen-
volvimento económico? O método das compa-
rações internacionais permite obter alguns
elementos de resposta para esta interrogação
fundamental. Designadamente, verifica-se
que países com idênticos níveis de desenvol-
vimento económico apresentam níveis dife-
rentes de desenvolvimento social. O processo
de evolução dos indicadores sociais não está,
portanto, necessariamente associado, segundo
um padrão fixo, ao dos indicadores económi-
cos, provavelmente porque depende, quer das
condições naturais, demográficas e institucio-
nais dos diversos países, quer das vias de
desenvolvimento escolhidas.

1. Justificação duma análise empírica

É ponto assente que, apenas, através dum equilíbrio socio-
-económico se conseguirá a combinação de factores económicos
e sociais necessária para assegurar uma progressão contínua
e mais rápida do desenvolvimento global. A dificuldade reside na
definição dessa combinação óptima correspondente a uma situa-
ção de equilíbrio. Com efeito, no plano teórico é impossível, pelo
menos de momento, dizer-se até que ponto o desenvolvimento exis-
tente num determinado país corresponde ou não a um desenvol-
vimento equilibrado de sectores económicos e sociais. Isto, não só
por não se conhecer inteiramente a influência que os factores eco-
nómicos e sociais exercem uns sobre os outros, como também por

* Trabalho elaborado no Gabinete de Estudos Sociais da Direcção-Geral
da Assistência, a cuja Directora, Dr.a Maria Manuela da Silva, vivamente
se agradece a colaboração prestada.

406



não existir uma medida matemática comum ao desenvolvimento
económico e social que permita proceder a comparações.

Na prática, o processo usualmente seguido para verificar
a existência de situações de equilíbrio ou de desequilíbrio é o da
análise comparativa do montante de despesas destinadas a sectores
económicos e sociais, partindo do princípio de que a um determi-
nado estádio de desenvolvimento corresponderá uma repartição
óptima de gastos sectoriais. Simplesmente, não se pode ignorar
que os resultados desta análise virão falseados, visto que assentam
em dados que traduzem imperfeitamente a importância atribuída
a sectores económicos e sociais.

Com efeito, as isenções fiscais concedidas a organismos com
fins não lucrativos ou os empréstimos feitos pelos poderes públicos
a uma taxa artificialmente baixa, embora equivalentes na prática
a uma subvenção ou a um prémio, não figuram entre as despesas;
contrariamente, uma taxa cobrada sobre certos serviços sociais
prestados no domínio da medicina ou da educação pode implicar
uma sensível redução no montante líquido de despesas públicas
de carácter social.

Por outro lado, os dados sobre as despesas privadas, para
além de serem mais incompletamente conhecidos, não englobam
a parte de recursos destinados directamente ao consumo nacional
produtivo, sem que se verifique qualquer transacção monetária,
e que são particularmente importantes em países em vias de desen-
volvimento.

A maior crítica, porém, que há a fazer aos dados relativos
às despesas é o facto de não traduzirem efectivamente o programa
social de determinado país, pois que este não depende apenas do
montante de despesas consagradas a esse fim e da quantidade
de esforços despendidos, mas, igualmente, de factores de ordem
qualitativa \ Pode mesmo acontecer que certas medidas governa-
mentais de reforma agrária, de legislação de trabalho, de justiça
social, de pleno emprego, de planificação familiar, sejam em geral
pouco significativas no plano monetário, mas representem um im-
portante concurso para o desenvolvimento social .

Conclui-se, assim, que uma análise fundamentada apenas nas
despesas destinadas a fins sociais apresentaria o perigo de provo-
car um optimismo ou um pessimismo injustificado, nunca permi-
tindo tirar quaisquer conclusões sobre a existência de situações
de equilíbrio ou de desequilíbrio, quando comparadas com as des-
pesas destinadas a fins económicos.

O reconhecimento deste facto levou-nos a abandonar esta via
empírica e a optar por uma outra: a relacionação de indicadores

1 Para além do volume de recursos afectos a fins sociais, é necessário
saber se os programas sociais desses países são ou não suficientes em relação
às suas possibilidades, se estão bem organizados, se são eficazmente executados.



económicos e sociais. Tal permitirá, por um lado, um melhor
conhecimento dos níveis sociais que podem efectivamente ser
atingidos consoante os níveis de desenvolvimento económico e,
por outro, as comparações internacionais permitirão detectar
a existência de situações de equilíbrio ou de desequilíbrio, medidas
através de indicadores económicos e sociais.

O método das comparações internacionais permite a um país
não só determinar se o seu nível de desenvolvimento relativamente
aos sectores sociais se aproxima do que caracteriza países de nível
de desenvolvimento económico semelhante, como também, pen-
sando em termos de evolução futura, evidenciar se os objectivos
sociais se aproximam das realizações sociais dos países mais evo-
luídos economicamente. Tal permite-nos concluir que as compara-
ções internacionais podem ser consideradas como uma técnica
complementar de planeamento utilizada no domínio social.

2. Dados do problema

Justificada a realização duma análise empírica do equilíbrio
socio-económico, cabe, agora, introduzir o método utilizado, assim
como os indicadores económicos e sociais escolhidos e os países
considerados na amostra.

Foi seguido um método de análise quantitativa, que consis-
tiu em isolar um número limitado de factores económicos e sociais
mensuráveis e estudar as suas relações recíprocas, numa amostra
de países representativa de níveis de desenvolvimento muito dife-
rentes 2.

Os indicadores de desenvolvimento económico escolhidos foram
o Produto Interno Bruto (PIB) por habitante e o consumo de ener-
gia por habitante, permitindo este último indicador verificar tam-
bém o nível de industrialização.

Quanto aos indicadores sociais, foram seguidas, na medida
do possível, as recomendações da ONU no seu relatório sobre a defi-
nição e avaliação dos níveis de vida do ponto de vista internacio-
nal3. Consideraram-se os seguintes componentes do bem-estar
social: saúde, educação e nutrição, com particular relevo para
o primeiro aspecto, já que se procurou estudá-lo através de três
indicadores: taxa de mortalidade infantil, número de habitantes
por médico e esperança de vida à nascença. Como medida do desen-
volvimento dos sectores educação e nutrição, utilizaram-se, respec-

2 Foi este o método seguido pelas Nações Unidas, no estudo incluído
no Rapport sur Ia situation sociale dans le monde —1961.

3 ONU. Repport on international definition and measurement of stan-
dards and leveis of living, 1954.
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tivamente, os indicadores taxa de escolaridade e número de calo-
rias por habitantes e por dia.

Na escolha dos países, que constituem a amostra, houve
a preocupação de assegurar a representação, com peso tanto quanto
possível igual, dos diferentes níveis de desenvolvimento económico,
medido este através do PIB por habitante; no entanto, dada a ine-
xistência ou pouca exactidão de elementos estatísticos referentes
a muitos países, houve que excluir quase totalmente os do con-
tinente africano; em contrapartida, o continente europeu tem
maior representatividade na amostra4.

Uma primeira ideia da estrutura do desenvolvimento socio-
-económico é-nos dada através do Quadro I, que apresenta os níveis
atingidos pelos indicadores sociais dos diferentes países, agrupa-
dos estes em classes decrescentes de PIB por habitante. Os inter-
valos de cada classe foram escolhidos obedecendo ao critério de
assegurar a homogeneidade dentro de cada grupo e, na medida do
possível, uma distribuição de frequências equilibrada.

Constata-se, desde logo, que os níveis médios dos indicadores
sociais considerados melhoram constantemente, de uma classe
de PIB para a seguinte, com uma excepção apenas: a mortalidade
infantil média, dos países do V Grupo segundo o PIB é inferior
à do grupo anterior. Esta circunstância pode resultar, em parte,
de não se conhecerem os elementos sobre mortalidade infantil
em 2 dos 5 países do V Grupo: o Irão e o Brasil.

Ê evidente que a melhoria verificada, em regra, nas médias
dos indicadores sociais, não pode ser considerada como garantia
de um desenvolvimento equilibrado. Pode acontecer que a taxa de
crescimento daqueles indicadores ultrapasse, ou seja insuficiente,
perante o ritmo de acréscimo do PIB. Por outro lado, em alguns
países verificam-se situações de desequilíbrio mais ou menos acen-
tuado, sempre que os respectivos indicadores se situam a grande
distância da média do grupo a que pertencem: adiante se analisa
com certo pormenor estes casos de excepção.

4 Não será necessário sublinhar as reservas com que devem tomar-se
as conclusões da análise, já que é evidente a limitação de uma análise quan-
titativa, incidindo apenas sobre alguns dos elementos do bem estar social,
efectuada a partir nem sempre de dados rigorosos, para uma amostra do
universo de países.
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•fc Niveis médios dos indicadores económicos e sociais agrupados segundo
o PIB por habitante (1964)

QUADRO I

Grupos de países segundo o PIB por
habitante em dólares dos Estados

Unidos *

I — >1500

II —entre 850 e 1500

III — entre 500 e 850

IV— entre 250 e 500

V —entre 150 e 250

VI — < 150

PIB por habi-
tante em dóla-
res dos Esta-

dos Unidos

1942

1114

657

387

204

105

Consumo de
energia/habi-
tante em Kg

de equivalente
carvão

4398

2522

1466

691

301

186

Taxa de mor-
talidade infan-

til

19,8

26,9

37,8

77,0

66,5

90,7

Esperança
de vida à nas-

cença

71

70

68

57

47

47

N.° de habi-
tantes por mé-

dico

790

854

1259

1957

3793

7989

Consumo de
calorias por

habitante
e por dia

3128

3 054

2743

25-66

2302

2224

Taxa de esco-
laridade

93

89

76

66

64

51

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI

Estados Unidos
Canadá
Suíça
Suécia
Nova Zelândia
Noruega
Austrália
Alemanha Fed.
Reino Unido
Dinamarca
is lana ia
França

Fontes, Ver anexo.

Bélgica
Países Baixos
Israel
Áustria
Itália
Porto Rico
Finlândia
Irlanda

Checoslováquia
Venezuela
Japão
África do Sul
Argentina
Uruguai
Espanha
Jamaica

Panamá
Chile
Grécia
México
Portugal
Jugoslávia
Bulgária
Turquia
Guatemala
Colômbia

Malásia
Peru
Nicarágua
Ghana
Honduras
Equador
Ceilão
Irão
Brasil

Bolívia
Filipinas
Paraguai
Formosa
Tailândia
Quénia
Birmânia
Paquistão
índia
Rep. do Congo



Um outro aspecto deverá referir-se a propósito do Quadro I:
o ritmo de crescimento dos indicadores sociais médios não se man-
tém constante à medida que se passa de um grupo de PIB para
o imediatamente a seguir. Para melhor justificar esta afirmação,
construiu-se o Quadro II, de que constam os acréscimos (ou decrés-
cimos) sofridos pelos valores médios entre dois grupos, em per-
centagem do valor correspondente ao grupo imediatamente
superior.

Variações percentuais

QUADRO II

Grupos

I-II
II-III

III-IV
IV-V
V-VI

PIB
por habi-

tante

- 4 3
— 41
— 41
— 49
— 47

Taxas de
mortalidade

infantil

+ 36
+ 41
+ 104
— 14
+ 36

Esperança
de vida

à nascença

— 0,27
— 0,28
— 16
— 18

0

N.o de ha-
bitantes por

médico

+ 8
+ 47
+ 55
+ 135
+ 68

Consumo
calorias/hab.

— 24
— 13
— 3
— 10
— 3

Taxa de
escolari-

dade

— 4
— 15
— 13
— 0,31
— 20

Vê-se claramente que o PIB apresenta um crescimento regular
entre os grupos, pois que as respectivas percentagens apenas
variam entre 41 e 49 enquanto que as referentes aos vários aspec-
tos do desenvolvimento social apresentam disparidades muito mais
acentuadas.

Antes de procurar uma interpretação para a evolução dos
diferentes indicadores sociais, convém lembrar que aquelas percen-
tagens devem ser tomadas com reservas, já que por vezes não foi
possível obter elementos respeitantes a um ou outro país.

Quanto à mortalidade infantil, nota-se uma evolução muito
irregular entre os Grupos ITE-IV e IV-V, o que se deve, em parte,
ao facto de não se dispor de dados relativos a vários países, incluí-
dos naqueles grupos. Desta forma, apenas se pode constatar serem
ainda apreciáveis os progressos obtiveis no campo da mortalidade
infantil, nos grupos de países que se encontram em posição mais
vantajosa.

A esperança de vida à nascença, para além de um limiar de
possibilidades económicas, isto é, excluídos os países de menor PIB
por habitante, aumenta muito rapidamente; mas, uma vez atingido
um número médio razoável (68 anos), cessa praticamente de me-
lhorar.

O número de habitantes por médico revela a atenção pres-
tada pelos vários países ao sector saúde, a partir dos primeiros
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estádios de desenvolvimento, preocupação que, naturalmente, irá
decrescendo à medida que se atinge um número óptimo (caso dos
países que se encontram no I Grupo segundo o PIB).

Já o consumo de calorias por habitante é raramente objecto
de uma acção directa por parte dos planeadores como o demonstra
a inexistência de uma melhoria sensível de níveis médios entre os
grupos mais desfavorecidos. O acréscimo verificado terá resultado,
muito provavelmente, de uma elevação geral das condições de vida
que possibilitou uma melhoria de nível calórico.

O crescimento mais acentuado da taxa de escolaridade verifi-
ca-se no grupo de rendimento inferior, o que corresponde certa-
mente a programas de educação de base. A partir daí, um pro-
gresso mais lento não significa necessariamente menor atenção
pelo sector, antes poderá traduzir um conteúdo de programas cada
vez mais exigente, mas que não se reflecte na taxa de escolari-
dade, dada a forma como esta é calculada.

3. Análise global das estruturas socio-económicas

Tendo em vista uma análise de conjunto da estrutura do desen-
volvimento socio-económico, ordenaram-se os países de acordo
com os diferentes indicadores e procedeu-se ao cálculo das correla-
ções ordinais5 que se julgaram significativas. Calculou-se, em
primeiro lugar, a correlação entre o PIB e o consumo de energia
por habitante, com o objectivo de fundamentar a classificação dos
países segundo o seu nível económico. Dado que se concluiu por
uma correlação muito elevada (0,92) entre aqueles dois indicadores,
foi escolhido apenas um deles, o PIB, para cálculo das correlações
seguintes.

Conhecida a interdependência entre o desenvolvimento econó-
mico e o social, procurou-se confirmá-la através da correlação entre

5 O coeficiente de correlação ordinal — r — é-nos dado pela fórmula:

6. % di

d% — exprime a diferente ordem a que um país pertence, quando é classificado
segundo os dois indicadores que se pretendem correlacionar.
n—é o número de países que constituem a amostra.

Se existir uma forte correlação entre dois indicadores, isto é, se os
países mantêm os mesmos lugares relativos quando classificados segundo os
dois indicadores, as diferenças d% vêm nulas, e portanto r será igual a 1.
Caso contrário, o quociente aproxima-se da unidade, logo virá r próximo de
zero, a significar uma correlação nula.

Quanto às correlações entre a mortalidade infantil e o número de habi-
tantes por médico e outros indicadores, já que se tomou a ordem inversa,
deve sempre considerar-se negativa a correlação encontrada salvo quando
correlacionada entre si.



o indicador económico, PIB por habitante, e os indicadores sociais
escolhidos.-A análise levada a cabo permitiu concluir serem em
geral elevadas aquelas correlações, designadamente as que se refe-
rem ao PIB e esperança de vida e PIB e número de habitantes
por médico.

Finalmente, calcularam-se as correlações entre alguns indi-
cadores sociais, pois que embora não exista uma relação causa-
-efeito entre eles, sabe-se que, historicamente, os países progridem
simultaneamente nos vários aspectos do bem-estar social. Desta
forma, os valores encontrados, se bem que inferiores às correlações
entre indicadores económicos e sociais, dão-nos uma ideia do
equilíbrio existente entre os diferentes sectores sociais.

Coeficientes de correlação ordinal entre os indicadores

QUADRO III

a) Indicadores económicos

PIB e consumo de energia por habitante

b) Indicadores económicos e soôlais

PIB por habitante e mortalidade infantil
PIB por habitante e taxa de escolaridade
PIB por habitante e esperança de yida à nascença
PIB por habitante e número de habitantes por médico
PIB e consumo de calorias por habitante

c) Indicadores sociais

Mortalidade infantil e número de habitantes por médico
Mortalidade infantil e consumo de calorias por habitante
Mortalidade infantil e esperança de vida à nascença
Esperança de vida à nascença e consumo de calorias por
habitante
Esperança de vida à nascença e n.Q de habitantes por
médico

0,92

-0,76
0,77
0,86

-0,80
0,77

0,66
- 0,67
-0,86

0,64

-0,74

Analisemos detalhadamente cada um dos coeficientes de
correlação calculados, os quais se encontram referidos no Qua-
dro III.

a) Indicadores económicos

Correlação entre o PIB e o consumo de energia por habi-
tante: 0,92.

A forte correlação existente entre o PIB e o consumo de ener-
gia por habitante justifica-se na medida em que este último indi-



cador traduz o nível de industrialização dum país, que, por sua
vez, é um dos factores que mais concorre para a existência dum
mais elevado PIB por habitante.

Existem, no entanto, alguns casos excepcionais em que, ou
o PIB excede largamente o consumo de energia por habitante ou
se verifica o contrário. Exemplo do primeiro caso é a Nova Zelân-
dia, em que o sector agrícola tem uma elevada contribuição na
formação do PIB. Exemplos do segundo caso são a Checoslová-
quia e a Bulgária16 cuja situação talvez se possa justificar pelo
facto de os países socialistas utilizarem diferentes processos de
cálculo do PIB, o que pode levar a classificar estes países numa1

posição superior de acordo com o indicador consumo de energia
do que segundo aquele indicador. E, ainda, o caso da Formosa
e da Venezuela, países em que existe uma importante indústria
extractiva e da Bélgica em que o nível de industrialização parece
justificar também a situação.

b) Indicadores económicos e sociais

Correlação entre o PIB por habitante e a taxa de esco-
laridade: 0,77

Pode considerar-se elevada a correlação de 0,77 encontrada
para estes dois indicadores, embora um grupo de países pouco
numeroso, com posições muito dispares quanto ao PIB por habi-
tante e taxa de escolaridade venha subestimar aquele valor.
Assim,i a Suíça, a África do Sul e o Chile ocupam respectiva-
mente o 4.°, 24.° e 30.° lugares quanto ao PIB e o 22.°, 40.° e 51.°
quanto à taxa de escolaridade. Em situação oposta, isto é, com
uma taxa de escolaridade muito superior à que corresponderia
aos seus níveis de desenvolvimento económico, encontramos
o Ceilão, a Bulgária e a Formosa, com desvios de sinal contrário
aos primeiros de respectivamente 30, 18 e 18 pontos. E possível
que os processos de cálculo seguidos nestes países sejam respon-
sáveis, em parte, pela sua classificação; admite-se, contudo, que
aqueles desvios sejam também reflexo de um diferente grau de
preocupação dos governos pelo desenvolvimento do sector da
educação.

Finalmente, deve lembrar-se que, apesar da taxa de esco-
laridade ter sido calculada por forma a abranger os mesmos
graus de ensino nos diferentes países, é um indicador insufi-
ciente, dado que não entra em linha de conta com o conteúdo
dos programas, como já foi referido.

6 Era já esta a situação no estudo da ONU citado quanto a todos os
países da Europa Oriental.
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Correlação entre o PIB por habitante e a taxa de morta-
lidade infantil: — 0,76

São frequentes os exemplos de países que se classificam
de forma muito diferente segundo os dois indicadores, o que
justifica a correlação encontrada. Em posição excepcionalmente
favorável quanto à mortalidade infantil, encontram-se o Japão,
a Formosa e a Tailândia7. Em situação oposta, a Argentina, o
Chile e os Estados Unidos. Esta disparidade de classificação vem
ao encontro da ideia de que a mortalidade infantil sofre, além
do PIB, a influência directa de um certo número de factores, não
necessariamente relacionados com este (como sejam a organi-
zação dos serviços médicos e de assistência materno-infantil).

Correlação entre o PIB por habitante e o número de habi-
tantes por médico: — 0,80

A correlação negativa de 0,80 entre o PIB e o número de habi-
tantes por médico parece justificável pelo facto de serem, precisa-
mente, os países em que o PIB por habitante é mais elevado aque-
les em que existem mais facilidades na formação de médicos.

Há, no entanto, alguns casos excepcionais que convém refe-
rir mesmo que aqui não fique expressa qualquer justificação.
É o caso de dois países socialistas, a Bulgária e a Checoslováquia,
e ainda, da Grécia, Filipinas e Paraguai, em que a posição ocupada
de acordo com o segundo indicador é, sensivelmente, superior
à ocupada de acordo com o PIB. As observações, atrás feitas,
quanto ao cálculo do PIB nos países socialistas têm, ainda, aqui
cabimento mas parecem, no entanto, não ser só por si justi-
ficativas desta diferença.

Em situação contrária estão a Suíça e o Canadá em que
a classificação segundo o indicador «número de habitantes por
médico» é muito inferior ao PIB. Há, no entanto, que notar que
existe um número óptimo de habitantes por médico, abaixo do
qual não haverá muita vantagem em descer, o que pode justificar
o facto dos países mais desenvolvidos começarem a apresentar
grandes diferenças entre a posição em que são classificados de
acordo com os dois indicadores.

Correlação entre o PIB por habitante e a esperança de vida
à nascença: 0,86

Como é natural, existe uma forte correlação entre os dois indi-
cadores ; de facto, é de esperar que uma política social rudimentar

7 A taxa de mortalidade infantil apresentada pela Formosa, parece-nos



em matéria de saúde, desde que haja um nível económico mínimo,
determine uma esperança de vida à nascença mais elevada. Como
excepções, referem-se os casos da Austrália e dos Estados Uni-
dos com um desvio de classificação da ordem dos 13 e 11 pontos,
respectivamente, desfavorável ao indicador esperança de vida e os
casos contrários da Bulgária e Países Baixos, com desvios positivos
de, respectivamente, 14 e 10 pontos.

Correlação entre o PIB por habitante o número de calorias
por habitante: 0,11

A correlação existente entre estes dois indicadores, embora
possa ser considerada significativa, seria, com certeza, mais ele-
vada se excluíssemos os casos extremos. Entre estes destacam-se
os da Venezuela em que a posição ocupada de acordo com o PIB
é muito superior à ocupada segundo o indicador «número de calo-
rias», a evidenciar o facto da sua industrialização não ter sido
acompanhada de melhoria no nível social da população, da Suécia
e do Japão. Situações contrárias são as da Irlanda e da Jugos-
lávia. Finalmente, há a assinalar o caso do Brasil, que faz duvidar
da veracidade dos dados. Com efeito, ocupando a 35.a posição
quanto ao PIB está situado em 19.° lugar quanto ao consumo de
calorias. Pode admitir-se que o critério adoptado para o cálculo
do «número de calorias por habitante» haja sido diferente do utili-
zado noutros países ou ainda que este indicador tenha sido apenas
calculado em relação a determinada categoria da população. Mas
também pode pôr-se a hipótese da presença, no regime alimentar
brasileiro, de artigos-base de alto poder calórico.

c) Indicadores sociais

Correlação entre a mortalidade infantil e o número
de habitantes por médico: 0,66

A correlação existente entre estes indicadores sociais con-
firma a ideia de que a mortalidade infantil, se bem que depen-
dente do número de habitantes por médico, está mais fortemente
correlacionada com o nível socio-económico.

A tendência registada em países subdesenvolvidos ou em vias
de desenvolvimento para uma concentração dos médicos nos gran-
des centros e uma extrema carência nas restantes regiões do país,

pouco comparável com as restantes: a Formosa ocupa o 45.° lugar quanto
ao PIB e o 14.° quanto à mortalidade infantil, o que significa estar em melhor
situação, quanto a este indicador, do que os E. Unidos, Canadá, Bélgica, etc.
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justifica que o indicador número de habitantes por médico não
traduza perfeitamente o grau de assistência médica a determinada
população.

A forma pouco precisa pela qual este indicador nos traduz
a influência sobre a mortalidade infantil dum país é ilustrada
pelo facto de os países que ocupam os quatro lugares mais favo-
ráveis quanto à taxa de mortalidade infantil, a Suíça, os Países
Baixos, a Noruega e a Finlândia, ocuparem, quanto ao «número
de habitantes por médico», respectivamente o 29.°, o 17.°, o 18.°
e o 26.° lugares da escala.

Correlação entre a mortalidade infantil e o consumo
de calorias: —0,67

Entre a taxa de mortalidade infantil e o consumo de calorias
existe a correlação negativa de 0,67, a ilustrar a relação existente
entre o nível calórico duma população e o seu nível sanitário.

Verificam-se, no entanto, alguns casos extremos. É o caso da
Suécia e do Japão, em que a posição ocupada quanto à taxa de
mortalidade infantil é muito superior à ocupada de acordo com
o «consumo de calorias». Fenómeno oposto se verifica para
a Irlanda e para a Jugoslávia.

Estes casos extremos e a não muito forte correlação existente
apoiam a ideia de que a mortalidade infantil está intimamente
relacionada com outros factores e não, apenas, com o nível caló-
rico da população.

Correlação entre a mortalidade infantil e a esperança
de vida: — 0,83

Esta forte correlação serve, apenas, para confirmar o que
a priori já se sabia verdadeiro: o facto de a diminuição na taxa
de mortalidade infantil ser um dos fenómenos influentes no
aumento da esperança de vida à nascença. Aliás, a classificação
dos países segundo estes dois indicadores é geralmente coinci-
dente, com excepção dos casos da Finlândia e da Formosa, que
ocupam posições bastante melhores de acordo com a mortalidade
infantil do que segundo a esperança de vida. Em relação à For-
mosa há, porém, que recordar as reservas postas quanto valor da
taxa de mortalidade infantil, que parece demasiado baixo. O caso
da Finlândia poderá ser justificado pelo facto de a diminuição na
taxa de mortalidade infantil ser, apenas, um dos fenómenos influen-
tes no aumento da esperança de vida à nascença.



Correlação entre esperança de vida e número de habitantes
por médico: — 0,7-4

O cálculo desta correlação fez sobressair o facto de serem
praticamente inexistentes os desvios de classificação entre os dois
indicadores nos países em que a esperança de vida é mais reduzida,
o que implica para estes países uma correlação negativa supe-
rior a 0,74.

Dado que a amostra de países não pode ser considerada equili-
brada, predominando os de mais elevado PIB por habitante e con-
sequentemente de mais elevada esperança de vida, a correlação
encontrada vem desta forma subestimada.

Correlação entre esperança de vida e consumo de calorias
por habitante: OfiJf

A amostra de países para a qual se calculou esta correlação
vem, por falta de dados, reduzida a 30, nos quais pesam bastante
os países de maior PIB por habitante e portanto de maior espe-
rança de vida. Os desvios encontrados nestes países, entre a sua
classificação segundo a esperança de vida e o consumo de calorias,
mesmo quando negativos, não traduzem propriamente níveis caló-
ricos insuficientes. É de supor que uma amostra mais equilibrada
conduziria a uma correlação positiva mais forte.

4. Análise das estruturas socio-económicas por países

Para além da análise global das estruturas socio-económicas,
interessará conhecer a posição de cada país no que respeita a indi-
cadores económicos e sociais, evidenciando-se a existência de
situações de equilíbrio ou de desequilíbrio. Para isso, ir-se-á pro-
ceder sucessivamente:

— a uma classificação dos países de acordo com os diversos
indicadores escolhidos;

— a uma relacionação do indicador económico PIB, com os
dois indicadores sociais: taxa de mortalidade infantil e
taxa de escolaridade; e, finalmente,

— à representação gráfica dos indicadores respeitantes a gru-
pos de países pertencentes às diferentes regiões do mundo
e que foram considerados como amostras suficientemente
representativas dessas regiões.



Limites de indicadores económicos e sociais utilizados na definição dos grupos

QUADRO IV

N . INDICADORES

GRUPOS ^ V

I

II

III

IV

V

VI

PIB por
habitante

> 1500

850-1500

500-850

250-500

150-250

<150

Consumo de
energia

por habitante

> 3000

1500-3000

800-1500

300-800

150-300

<150

Taxa de mor-
talidade infantil

< 2 0

20-30

30-45

45-75

75-110

>110

Taxa de
escolaridade

> 9 4

88-94

75-88

68-75

50-68

< 5 0

Esperança
de vida

à nascença

> 7 1

70-71

67-70

60-67

45-60

< 4 5

Número de
habitantes
por médico

<800

800-1000

1000-1500

1500-2500

2500-4000

>4000

Consumo de calo-
rias por habi-

tante e por dia

>3000

2900-3000

2700-2900

2500-2700

2000-2500

<2000



4.1. Classificação dos países segundo os diversos indicadores

Para realizar esta classificação, levantou-se uma primeira
dificuldade, a do critério a seguir para estabelecer os limites entre
os diversos grupos representativos dos diferentes níveis de desen-
volvimento socio-económico.

Tal como se procedera em relação ao PIB por habitante, o cri-
tério utilizado foi, basicamente, o de uma distribuição de frequên-
cias equilibrada e simultaneamente de ajustamento às médias cal-
culadas para os diferentes indicadores, apresentadas no Quadro I,
não desprezando a homogeneidade dos valores correspondentes aos
países incluídos em cada grupo. Adoptaram-se, assim, os limites
indicados no Quadro IV. A classificação dos países segundo os
diversos grupos figura no Quadro IV-A.

4.2. Relacionação dum indicador económico com dois dos
indicadores sociais

Na impossibilidade de realizar uma análise de pormenor do
Quadro IV, que apenas serve para dar uma ideia de conjunto da
classificação em grupos dos países da amostra, de acordo com
os diversos indicadores, construiram-se os Quadros V e VI que
permitem uma análise mais detalhada. Neles se relaciona o PIB
com os dois indicadores sociais mais representativos: a taxa de
mortalidade infantil, a assinalar o nível sanitário da população,
e a taxa de escolaridade, tradutora do seu nível cultural8.

Através deles se verifica quais os países em que as estruturas
socio-económicas se encontram em desequilíbrio, subentendendo-se
a existência deste sempre que um país difira em mais de um grupo,
quando classificado de acordo com o indicador económico e o indi-
cador social9.

Há que notar, porém, que este critério de definição de dese-
quilíbrio é imensamente falível, quer em virtude dos limites esco-
lhidos para os indicadores, quer devido à veracidade dos dados.

4.2.1. Relação entre o PIB por habitante e a taxa de mor-
talidade infantil

Através da análise do Quadro V, constata-se que a maioria dos
países apresenta equilíbrio entre as estruturas económicas e sociais,

8 Incluiram-se na análise, apenas, aqueles países para os quais se pos-
suiam dados simultaneamente para os dois indicadores considerados.

9 Foi também este o critério seguido no estudo da ONU anteriormente
referido.
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Relação entre o P.I.B. por habitante e a taxa de mortalidade infantil

QUADRO V

\ . Grupos
\ . segundo

\ o P.I.B.
\ . por

\ habitante
Grupos \
segundo a N,
taxa de \ .
mortalidade ^^
infantil \ ^

I —<20

II —. 20-30

III—30-45

IV — 45-75

V —75-110

VI — > 110

I — > 1500

Austrália, Dina-
marca, Norue-
ga , R e i n o
Unido, Suíça,
Suécia, Nova
Zelândia e Is-
lândia

Alemanha Fede-
ral, Canadá,
Estados Uni-
dos e França

II _ 850-1500

Finlândia e Paí-
ses Baixos

Áustria, Bélgi-
ca, Irlanda e
Israel

Itália e Porto
Rico

III — 500-850

Japão

Checoslováquia

Espanha e Ja-
maica

Argentina e Ve-
nezuela

IV — 250-500

Bulgária, Gré-
cia e Panamá

Jugoslávia, Mé-
xico e Portu-
gal

Colômbia e Gua-
temala

Chile e Turquia

V —150-250

Nicarágua, Ma-
lásia e Hon-
duras

Equador, Ghana
e Peru

VI — < 150

Formosa

Quénia e Tai-
lândia

Ceilão e Filipi-
nas

índia e Repú-
blica do Congo



se considerarmos o critério atrás referido. Existem, no entanto,
algumas excepções. Assim acontece para o Chile e para a Turquia,
em que a classificação de acordo com o PIB excede em mais de
um grupo a classificação segundo a taxa de mortalidade infantil.
Caso contrário é o do Japão, da Formosa, da Tailândia, do Quénia,
do Ceilão e das Filipinas, em que a posição ocupada segundo o indi-
cador social é superior àquela que corresponde ao indicador econó-
mico.

Se, em relação ao Japão, Formosa, Ceilão e Filipinas, tal situa-
ção parece verídica, é de levantar dúvidas quanto aos restantes
países. Com efeito, os valores da taxa de mortalidade infantil vêm
assinalados na estatística como deficientes tanto no caso do Qué-
nia como no da Tailândia. No primeiro país, por apenas dizerem
respeito à população não africana (europeia, asiática e árabe)
que representa uma pequena percentagem do total e, no último,
pòr se reconhecer que os dados apresentados estão incompletos.

As conclusões tiradas deste quadro deverão, portanto, tomar
em conta estas observações.

4.2.2. Relação entre o PIB e a taxa de escolaridade

Tal como para o quadro anterior, a maioria dos países apre-
senta uma identidade de posições de acordo com ambos os indica-
dores, embora se verifiquem mais casos de excepção. Com efeito,
a Itália, a Venezuela, a África do Sul, o Chile e a Suíça, são países
em que a situação segundo o PIB excede a taxa de escolaridade
em mais de um grupo. Se tal parece compreensível em relação
aos quatro primeiros países, levanta dúvidas quanto ao último. Tal,
já se verificava, no entanto, no estudo da ONU referido, e pode
talvez ser justificado pelo facto de existir um diferente critério no
estabelecimento das estatísticas de educação naquele país.

O indicador social excede o económico nos casos da República
do Congo, Ceilão, Japão, Bulgária, Malásia, Peru e Formosa. Tam-
bém em relação a alguns destes países, e tal como para o Qua-
dro V, se põe o problema da veracidade dos dados. Assim, quanto
a República do Congo parece pouco provável que a taxa de esco-
laridade possa classificar este país no grupo IV; não sabemos jus-
tificá-lo, mas é de admitir que tenha sido calculada, apenas, para
determinada categoria da população. Quanto ao caso de Ceilão,
talvez possa ser, em parte, justificado pelo facto de a estatística
incluir também os alunos inscritos no ensino pré-primário10.

A análise conjunta dos Quadros V e VI possibilita-nos veri-
ficar quais aqueles países em que se regista um desequilíbrio em

10 Ver em anexo, a forma como foi calculada a taxa de escolaridade.



Relação entre o P.I.B. por habitante e a taxa de escolaridade

QUADRO VI

•fc-

St

"Nv Grupos
\ segundo o

\ . P.I.B.
tírupos \.
segundo a N.
taxa de \.
escolaridade \

I — > 9 4

H — 88-94

Hl — 75-88

IV —68-75

V — 50-68

VI — <50

I — > 1500

Alemanha Fede-
ral, Austrália,
Canadá, Esta-
dos Unidos ,
Nova Zelân-
dia e Reino
Unido

D i n a m a r c a ,
França, No-
ruega, Islân-
dia e Suécia

Suíça

II _ 850-1500

Bélgica e Irlan-
da

Áustria, Países
Baixos e Por-
to Rico

Finlândia e Is-
rael

Itália

III —500-850

Japão

Checoslováquia

Jamaica e Uru-
guai

Argentina e Es-
panha

África do Sul e
Venezuela

IV — 250-500

Bulgária

Jugoslávia

Grécia, Panamá
e México

Portugal e Tur-
quia

Chile

V —150-250

Malásia e Peru

Brasil^ Equador
e Ghana

Honduras e Irão

VI — < 150

Ceilão

Formosa e Re-
púb l i ca do
Congo

Filipinas, Para-
guai e Tailân-
dia

índia, Paquistão
e Quénia



relação ao PIB por habitante, tanto quanto ao nível sanitário da
população, como quanto ao seu nível cultural. Conjugando os casos
extremos dum e doutro quadro, podemos concluir que apenas o
Chile se encontra em situação de desequilíbrio desfavorável simul-
taneamente quanto aos dois indicadores sociais e que em situação
contrária se encontra o Japão, a Formosa e Ceilão que apresentam
uma posição melhor segundo os indicadores sociais do que se-
gundo o PIB.

4.3. Representação gráfica das estruturas por regiões

Analisemos, agora, a estrutura sócio-económica dos países da
amostra, através da representação gráfica dos quatro principais
elementos identificadores dessa estrutura: o PIB e o consumo de
energia por habitante, a taxa de mortalidade infantil e a taxa de
escolaridade.

A análise foi feita por grandes regiões do globo pois que em
cada uma delas pareceu possível encontrar um denominador comum
entre os diversos países, para além das inevitáveis diferenças exis-
tentes de caso para caso.

Distinguimos, assim, quatro regiões: a América Latina, a
Ãsia, a Europa e a América do Norte, juntamente com a Austrália
e Nova ZelândialtL, as duas últimas caracterizadas por um desen-
volvimento maior (embora na Europa coexistam, a par de países
mais evoluídos, os em vias de desenvolvimento) e as duas pri-
meiras, em que vamos encontrar, não só um maior atraso, como
principalmente um maior desequilíbrio de estruturas.

Convém referir, antes de iniciar a análise dos gráficos, as
dificuldades surgidas na sua construção. Tais dificuldades foram
suscitadas, essencialmente, pela fixação dos limites superiores do
I grupo, quanto aos dois indicadores económicos, e do limite
inferior do VI grupo, quanto à mortalidade infantil, já que o indi-
cador social taxa de escolaridade, sendo uma percentagem, não
levantou problemas 12.

Resolvêmo-las arbitrariamente, fixando os limites de 3000
dólares por habitante para o PIB e de 9000 Kg de equivalente
carvão para o consumo de energia por habitante. Para o caso
da taxa de mortalidade infantil, considerou-se o limite inferior de
180, número já bastante elevado, apenas atingido pela República
do Congo.

11 Não se englobaram na análise países africanos devido à inexistência
de dados que merecessem confiança simultaneamente para os quatro indi-
cadores escolhidos

12 Ver, em anexo, o processo de cálculo da taxa de escolaridade.



4.3.1. América Latina

Ao analisarmos o Gráfico I, em que se encontram repre-
sentados alguns países da América Latina, considerados como
suficientemente identificadores da situação dessa região, várias
observações se nos apresentam:

— em geral, os indicadores económicos apresentam um nível
superior ao dos indicadores sociais. Exceptuam-se os casos de
Porto Rico, em que ambos os indicadores sociais têm uma posição
superior à dos económicos, e do Peru, em que a taxa de escola-
ridade é excepcionalmente elevada quando comparada com os res-
tantes indicadores,

— Com excepção, novamente, do caso de Porto Rico, em que
se pode falar em equilíbrio perfeito de estruturas, todos os países
evidenciam disparidades entre os indicadores económicos e sociais.
Esta disparidade transforma-se em desequilíbrio no caso da Vene-
zuela, em que a rápida industrialização parece não ter sido acom-
panhada por um paralelo desenvolvimento sócio-cultural, em par-
ticular no sector da educação. É esta, ainda, a situação do Chile,
agravada pelo facto de ser mais baixa a taxa de escolaridade e
elevadíssima a taxa de mortalidade infantil, o que leva a incluir
este país, quanto a ambos os indicadores sociais, no VI grupo.

Da análise dos países escolhidos como representativos da
América Latina, parece poder concluir-se ser uma região em que
o esforço de industrialização, notório através do gráfico, não foi
acompanhado por idêntico esforço de evolução dos sectores sociais,
ressalvando-se, naturalmente, os casos citados como excepções.

4.3.2. Ásia

Três observações nos suscita o Gráfico II, em que se encon-
tram representados alguns países asiáticos:

— Para além do caso do Japão e de Israel, em todos os outros
países o indicador económico, PIB, encontra-se a nível excepcio-
nalmente baixo, situando quatro dos países no VI grupo e dois
outros nò V.

— Contrariamente ao que se verificava para os países da
América Latina, em que o nível económico excedia, em quase todos
os países, o nível social, a maioria dos países deste quadro encon-
tra-se classificado num grupo mais elevado de acordo com os indi-
cadores sociais do que segundo os económicos, embora se excep-
tuem os casos das Filipinas, quanto à taxa de escolaridade, e de
Israel e da índia quanto a ambos os indicadores. Se tal parecia
a priori de admitir num país como o Japão, em que tradicional-
mente os aspectos sociais têm merecido atenção, é interessante
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notá-lo em relação ao Ceilão, à Tailândia, à Malásia e à Formosa,
em que os indicadores sociais excedem em muito o baixo nível
dós económicos.

— Quase todos os países apresentados neste gráfico eviden-
ciam um desequilíbrio de estruturas económico-sociais, Exceptua-
-se o caso de Israel, país evoluído, classificado quanto a três dos
seus indicadores no II grupo. Não assinalamos como excepção o
caso da Índia, porque o baixo nível de todos os indicadores leva-
-nos a pensar mais num subdesenvolvimento generalizado, do que
num equilíbrio de estruturas. Em todos os outros países, encon-
tramos situações de desequilíbrio, atenuado no caso do Japão,
acentuado nos outros casos, em que ou a taxa de mortalidade infan-
til (Filipinas, Formosa, Tailândia) ou a taxa de escolaridade
(Ceilão, Malásia) classificam esses países num grupo muito supe-
rior àquele que corresponde a qualquer dos indicadores econó-
micos 13.

4.3.3. Europa

A análise gráfica que temos vindo a fazer tr^nsforma-se
totalmente ao abordarmos os dois últimos quadros. ,'

No Gráfico III, encontram-se representados alguns países
europeus, escolhidos por forma a evidenciarem a existência duma
Europa desenvolvida e duma Europa em vias de desenvolvimento.

O elevado nível económico dos países europeus ressalta do
facto de, no que respeita aos respectivos indicadores, ser o IV
grupo o último em que estes se situam, o qúe aliás só acontece
para três países: Portugal, Grécia e Jugoslávia.

Embora os indicadores económicos e sociais dos países da
Europa desenvolvida excedam os dos países em vias de desenvol-
vimento, tanto num caso como noutro não se verificam grandes
disparidades entre esses indicadores. Regista-se apenas como
excepção o caso da Itália que quanto à taxa de escolaridade se
classifica no IV grupo, quando o grupo correspondente a ambos
os indicadores económicos é o segundo. Apesar desta excepção,
parece contudo possível falar-se em equilíbrio de estruturas ao
nível europeu.

13 Há que notar, porém, que as elevadas taxas de escolaridade existentes
nestes países se encontram falseadas pelo número de alunos1 repetentes, por
aqueles que se inscrevem e que saem a meio do ano, pelos que não frequentam
a escola durante tempo suficiente para aprenderem a ler e a escrever e ainda
por aqueles que não tiram proveito do ensino por os seus próprios: professores
não possuírem senão uns rudimentos de instrução. Cfr. ONU — Rapport sur
Ia sitwation sodiale dans le monc(e —1961.
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4.3.4. América do Norte, Austrália e Nova Zelândia

Analisemos, finalmente, os dois países da América do Norte,
a Austrália e a Nova Zelândia representados no Gráfico IV.

O primeiro comentário que o gráfico suscita é a homogenei-
dade destes países quanto aos diversos indicadores económicos e
sociais, com uma excepção no caso dos Estados-Unidos, que se
situa a um nível um pouco mais elevado quanto ao nível econó-

i

Países da América do Norte e Oceania

P. I. B.

CAXADA AUSTRÁLIA

g Consumo de energia ^

BBgBB Taxa de escolaridade

Fig. IV

NOVA ZELAMHA

= Taxa cie mortalidade
= infantil (inverso da taxa)

Ê de assinalar, além disso, a situação quase idêntica dos dois
países da Oceania, com excepção apenas do indicador consumo
de energia que se encontra a um nível mais baixo no caso da
Nova Zelândia, o que se justifica, aliás, por ser um país em que
a agricultura tem bastante peso.



Finalmente, em relação à taxa de mortalidade infantil, os
dois países da América do Norte encontram-se situados no II
grupo a um nível inferior ao dos países da Oceania, facto que é
particularmente chocante no caso dos Estados-Unidos, em que o
elevado nível de ambos os indicadores económicos o não faria pre-
ver. A justificação deste facto pode assentar na existência de
certos grupos de baixo rendimento em regiões agrícolas e entre
a população de raça negra. Apesar de tudo, pode ainda concluir-se
estarmos perante um grupo de países em que o equilíbrio de estru-
turas é um facto.

5. Conclusões
Como se assinalou logo de início, os dois objectivos essenciais

da análise empírica realizada eram, por um lado, conhecer as
estruturas do desenvolvimento socio-económico, de modo a evi-
denciar situações de equilíbrio ou de desequilíbrio e, por outro,
encontrar uma linha de evolução comum dos indicadores sociais,
à medida que o progresso económico se realiza.

Em relação ao primeiro objectivo, assinalámos a existência
de desequilíbrios na maioria dos países da Ásia e nalguns países
da América Latina, enquanto que nos países mais evoluídos da
Europa, da América do Norte e da Oceania, deparámos quase sem-
pre com situações de equilíbrio.

Parece, pois, poder concluir-se que o desequilíbrio de estru-
turas socio-económicas se verifica essencialmente em países sub-
desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento. Não podemos, no
entanto, assinalá-lo como característica intrínseca a estes países.
A justificá-lo temos, entre os países da amostra, o caso do Japão,
em que se verifica um desequilíbrio de estruturas e o caso da
índia, país onde existe equilíbrio entre indicadores económicos e
sociais.

Quanto ao segundo objectivo, apenas em parte o pudemos
atingir. Com efeito, os coeficientes de correlação calculados, em-
bora evidenciassem uma interdependência entre indicadores so-
ciais e económicos, não nos permitem concluir, devido aos grandes
desequilíbrios de estruturas demonstrados por alguns países da
amostra, que exista uma evolução nos indicadores sociais neces-
sariamente paralela ao progresso económico. Esta convicção afir-
ma-se quando passamos a uma análise regional.

Para além das características gerais comuns às diversas
regiões, deparámos com casos particulares de países em que a
idênticos níveis de desenvolvimento económico não correspondem
idênticos padrões de desenvolvimento social.

Conclui-se, assim, que o processo de evolução dos indicadores
sociais, paralelamente à evolução dos económicos, varia de país



£ara pais, por vezes dentro duma meáma região, provavelmente
por estar intimamente ligado, por um lado, às características demo-
gráficas e às riquezas naturais dos diferentes países e, por outro,
às suas condições políticas e às vias de desenvolvimento escolhidas.

Não esquecendo, por conseguinte, as características específicas
de cada país, a técnica de comparações internacionais utilizada ao
longo deste estudo é uma técnica de planeamento que traduz a
preocupação dos governos de concorrerem para um equilíbrio
socio-económico indispensável à realização dum crescimento glo-
bal.

Lisboa^ Outubro de 1967.
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ANEXO

Registam-se em anexo algumas observações acerca dos dados
relativos aos indicadores económicos e sociais, com que foram
caracterizadas as estruturas socio-económicas dos países da
amostra.

Far-se-á especial referência às fontes desses dados, assim
como aos processos de cálculo a que houve que recorrer por vezes.

Na sua maioria, os dados respeitam ao ano de 1964, último
ano para o qual foi possível obtê-los; no entanto, para alguns
países foram utilizados dados relativos a anos anteriores: o
último ano disponível.

1. PIB por habitante, expresso em dólares dos Estados
Unidos

Os valores foram obtidos directamente do Yearbook of Natio-
nal Accounts Statistics de 1965, Nações Unidas, que fornece esti-
mativas de PIB por habitante em dólares dos Estados-Unidos.

Conforme notas explicativas dessa estatística, as conversões
em dólares foram feitas na base de taxas de paridade, calculadas
para cada país, em regra pelo ajustamento das cotações oficiais
ou de mercado livre de 1938, de acordo com a variação relativa do
nível de preços, entre os Estados-Unidos e o país considerado, no
período que vai de 1938 ao ano para que se dispunha de dados.
Quando os dados não vinham referidos a 1964, mas a anos ante-
riores, foram utilizados os seguintes processos de cálculo:

1.° — Aplicaram-se as taxas de acréscimo médio anual do PIB,
ao custo dos factores ou a preços de mercado, mas sempre a pre-
ços constantes, para actualizar as capitações do PIB. Estas taxas
de acréscimo foram obtidas do Statistical Yearbook de 1965, das
Nações Unidas.

Os países em relação aos quais se utilizou este método, foram
os seguintes: Índia, Irão, Malásia, Tailândia, Formosa, Paquistão,
Brasil, Colômbia, Honduras, Paraguai e Uruguai.



2.° — Em relação aos países para os quais se não possuíam
taxas de acréscimo que tornassem possível o cálculo do PIB por
habitante em 1964, foi o seguinte o processo de cálculo utilizado:
através do Statistical Yearbook 1965 das Nações Unidas, obtive-
ram-se estimativas do PIB nesses países, dividindo-o em seguida
pelas estimativas da população que essa estatística assinalava
para o mesmo ano. Dado que assim se obtinha o PIB por habitante,
mas na moeda nacional de cada um dos países, fez-se em seguida
a sua conversão em dólares dos Estados-Unidos mediante utiliza-
ção de taxas de câmbio igualmente fornecidas pela citada estatís-
tica.

Foi este o processo de cálculo utilizado para os seguintes
países: Austrália, Islândia, Israel, Nova Zelândia, Bulgária, Che-
coslováquia e Jugoslávia. Há que pôr, ainda, mais uma ressalva
em relação aos três últimos países em que em vez do PIB o valor
fornecido pela estatística é o Produto Material Líquido aos pre-
ços do mercado.

2. Consumo de energia por habitante expresso em quilo-
gramas de equivalente carvão

Os dados foram recolhidos directamente do Statistical Year-
book das Nações Unidas 1965.

3. Taxa de mortalidade infantil

Assinalamos aqueles casos apontados no Statistical Year-
book das Nações Unidas, 1965, como excepções por os métodos
utilizados serem distintos dos outros países:

índia — a taxa de mortalidade infantil é uma taxa anual média
estimada para o período 1951-1961 e que foi obtida aplicando o
método do inverso da «taxa de sobrevivência» aos resultados dos
recenseamentos da população de 1951 e de 1961.

República do Congo — A taxa apresentada é uma média anual
estimativa baseada na análise dos dados provenientes do inqué-
rito por sondagem de 1960-61. Não compreende cerca de 251% da
população total sobre a qual o inquérito não incidiu.

4. Esperança de vida à nascença

Foi considerado relativamente a este indicador o valor médio
da esperança de vida do sexo masculino e feminino, dado que não
nos interessava fazer a distinção e o Demographic Yearbook das



Nações Unidas, 1965, não indicava o valor para o conjunto da
população.

Há, ainda, a assinalar alguns casos de países que constituem
excepção:

República do Congo — Os dados dizem apenas respeito à popu-
lação africana e baseiam-se nos resultados do inquérito por son-
dagem.

Ghana — O valor apresentado na estatítstica foi provavel-
mente estimado com base nos resultados do recenseamento de 1948
respeitante à população africana.

Reino Unido — dado que a estatística apresenta a subdivisão
de Inglaterra e Gales, Irlanda do Norte e Escócia, não nos foi pos-
sível considerar na análise o valor da esperança de vida deste país.

5. Número de habitantes por médico

Os dados foram recolhidos directamente do Statistical Year-
book das Nações Unidas, 1965.

Em relação ao Reino Unido, a subdivisão da estatística em
Inglaterra e Gales, Irlanda do Norte e Escócia não possibilitou
conhecer o valor para o conjunto, já que não pareceu legítimo efec-
tuar uma média dos valores apresentados para cada uma das
regiões.

6. Consumo de calorias por habitante e por dia

Foi igualmente o Statistical Yearbook das Nações Unidas,
1965, que forneceu directamente os dados.

7. Taxa de escolaridade

O processo de cálculo seguido foi o mesmo utilizado no estudo
da ONU incluído no Rapport sur Ia situation sociale dans le monde,
1961.

Partiu-se da hipótese de que o período normal de escolaridade
primária e pós-primária (com exclusão do ensino pré-primário e
superior) cobre 12 anos. A taxa foi calculada efectuando-se o quo-
ciente entre o número de alunos inscritos no ensino primário, se-

4
cundário e técnico e da população entre os 5 e os 19 anos

o
(o que que equivale a considerar o dito período de 12 anos), para
cada um dos países da amostra.


