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REVISANDO!

Crescimento vegetativo europeu

Atualmente a Europa têm um crescimento vegetativo muito 
abaixo da taxa de reposição da população.

Maior parte da população estão em redução ou estáveis.

Previsão de continuidade de continuidade da diminuição do 
crescimento vegetativo

Solução: recebimento de imigrantes



Migrações internacionais
Até a Primeira Guerra Mundial (1914-1918)  Altas taxas de emigração na Europa

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945)  fluxos populacionais se
inverteram – Europa passou a ter grande imigração atraídos pela recuperação
econômica do pós-Guerra: imigrantes das ex-colônias europeias

Últimas décadas do século XX: começa ocorrer migração interna  deslocamento 
de pessoas entre países da própria Europa (gregos, portugueses, espanhóis e 
irlandeses procurando trabalho no Reino Unido, França e Alemanha).

Após 1985  fluxo de migrantes do leste europeu para o ocidente.

Século XXI  Fluxos de imigrantes ilegais vindos de países da África e do Oriente 
Médio.





O CRESCIMENTO POPULACIONAL

Crescimento vegetativo europeu reduziu gradativamente nos
períodos analisados na tabela abaixo

Europa é o continente com menor crescimento populacional da
Europa

Regiões desenvolvidas: tendência de queda acentuada e
permanente do CV.

Recepção de imigrantes é a única forma para manter os níveis
produtivos e o crescimento populacional.



Imigração na Europa
Sofre resistências de parcelas da população de

partidos políticos de direita  manifestações
xenófobas.

Partidos criaram leis para dificultar a entrada de
imigrantes

Temem que aumente a taxa de desemprego
(sentimento explorado por políticos que de forma
preconceituosa dizem que os imigrantes são as
causas do desemprego, algo que não é
verdadeiro)

Automação na indústria e serviços provocará
redução ainda maior do uso da mão de obra e
aumentará o desemprego.

Imigrantes ilegais aceitam trabalhar por menores
salários e são marginalizados.



Padrão de vida na Europa

Elevação do padrão de vida

Progressivo aumento da expectativa
de vida (50 anos em 1900, pouco
mais de 80 em 2015)

Entre os 20 países do mundo com
maiores expectativas de vida, 10
eram europeus naquele ano.

Aumento da parcela de idosos:
diminuição do número de pessoas
em idade produtiva (dificuldades
para repor mão de obra)



Padrão de vida é analisado pelo PIB per capita



Urbanização do continente europeu

80% da população vive nas cidades.

Causas: desenvolvimento industrial
e comercial e mecanização do
campo.

Países mais ricos tem elevada
urbanização

Europa foi uma das primeiras
regiões do mundo a se urbanizar

Em 1900, dez das 18 maiores
cidades do mundo situavam-se na
Europa

Atualmente a Europa possui apenas
Moscou, Paris e Londres,
consideradas megacidades.



DIVERSIDADE ÉTNICA

Etnia agrupamentos humanos com as 
mesmas características culturais. 

Europa possui grande variedade de povos e 
diferentes etnias.

Diversidade é maior na região sudeste do 
continente.

Variedade de etnias é resultado:

Migrações que ocorreram no passado nos 
primeiros povoamentos

Surgimento e decadência de vários impérios

Invasões da Antiguidade e da Idade Média 
por povos de outros continentes

Imigração de povos de ex-colônias após a 
Segunda Guerra Mundial

Recente onda de imigrantes provenientes do 
Oriente Médio e do norte da África.


