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Quando da independência a generalidade dos novos países africanos confrontou-se com múltiplas dificuldades financeiras e económicas.
Para além da descapitalização do Estado, com os Bancos Nacionais desprovidos de fundos, do desinvestimento dos grupos económicos instalados, da escassez de quadros qualificados, quer pela
retirada das empresas dos países colonizadores, quer pela raridade de nacionais qualificados,
fruto das políticas reducionistas de formação universitária, as mudanças políticas tiveram fortes
consequências económicas, expressas grosso modo por uma redução do produto per capita.
No entanto, a generalidade dos países deu uma particular atenção às políticas de saúde, tendo
optado muitos pela criação de serviços nacionais de saúde.
A evolução do PIB per capita e da esperança de vida à nascença (EVN) entre 1960 e 1990 em quatro países de colonização portuguesa (gráfico 1), em três outros de colonização francesa (gráfico
2) e em três de colonização inglesa (gráfico 3) é apresentada. Salienta-se que, apesar da recessão
observada nalguns quinquénios, a esperança de vida à nascença (EVN) se manteve crescente1.
PAÍSES DE COLONIZAÇÃO PORTUGUESA (gráfico 1)
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Consequentemente, um dos objectivos definidos como Objectivo do Desenvolvimento do Milénio, em 2000, é a redução da mortalidade das crianças. Esta tem sido muito inferior ao previsto
não apenas por sofrer do baixo investimento nas economias africanas, mas também pelo impacto fortemente negativo da epidemia de sida que tem em África uma elevada prevalência da infecção, a qual veio acrescentar uma nova e pesada causa de morte das crianças, fruto da transmissão
do vírus da sida da mãe ao filho.
Em Angola (AG), Cabo Verde (CV ), Guiné-Bissau (GB) e em Moçambique (MZ), na Costa do
Marfim (CM), no Mali (ML) e no Senegal (SN), no Gana (GN), no Quénia (KN) e na Tanzânia
(TZ), respectivamente de colonização portuguesa (gráfico 5 e 6), francesa (gráfico 7 e 8) e inglesa (gráfico 9 e 10) observaram-se progressos nítidos na melhoria da mortalidade infantil e da
mortalidade abaixo dos 5 anos, bem como uma crescente cobertura vacinal contra o sarampo,
doença fortemente letal em África3.
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PAÍSES DE COLONIZAÇÃO PORTUGUESA (gráfico 6)
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PAÍSES DE COLONIZAÇÃO INGLESA (gráfico 3)
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PAÍSES DE COLONIZAÇÃO PORTUGUESA (gráfico 5)

PAÍSES DE COLONIZAÇÃO FRANCESA (gráfico 2)
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TENDÊNCIA DA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL EM 33 PAÍSES AFRICANOS (gráfico 4)
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a mortalidade infantil ou abaixo dos cinco

A mortalidade infantil é um indicador de saúde comummente aceite como expressando de forma
sensível a qualidade da saúde de uma população e conotado com o grau de desenvolvimento de
um país ou uma comunidade.
Na Europa a sua diminuição ocorreu principalmente a partir dos anos 30 do século passado.
As mudanças demográficas que então se iniciaram vieram a acontecer em África muito posteriormente, em alguns países ainda se observam timidamente, particularmente no respeitante à
natalidade. Há, no entanto, claras mudanças, se bem que muito insuficientes para se atingir um
grau de desenvolvimento aceitável, no respeitante à evolução da mortalidade infantil.
O gráfico 4 evidencia a evolução em trinta e três países africanos, entre 1950 e 20002.
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PAÍSES DE COLONIZAÇÃO FRANCESA (gráfico 8)
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PAÍSES DE COLONIZAÇÃO INGLESA (gráfico 9)
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PAÍSES DE COLONIZAÇÃO INGLESA (gráfico 10)
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De notar o grau de desenvolvimento económico e da condição de saúde de Cabo Verde, que
partindo de uma situação económica semelhante à de outros países e malgrado a escassez de
recursos naturais, é merecedora do maior apreço e da melhor atenção.
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