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Guião do Aluno 
1) Contrastes no Desenvolvimento 
 
 
Abre a hiperligação Human mobility and development http://hdr.undp.org/en/statistics/data/mobility/
 
A. Selecciona o indicador Interactive world map / mapa mundo interactivo, na opção access the 

map. 

1. Selecciona a etiqueta . 

2. No menú Select an indicator, selecciona o indicador 
Migrants as share of population (%)/percentagem de 
imigrantes na populaçao total 

 

 

3. Analisa a distibuição patente no mapa. Passando o ponteiro do rato sobre cada país 
representado no mapa podes visualizar o valor do indicador em cada país, na região, no 
IDH e no mundo. Podes igualmente identificar a posição de cada país num mapa ordenado 
com os valores do indicador. Por sua vez, passando o ponteiro do rato sobre o gráfico é 
possível visualizar a localização no mapa de cada país representado. 

4. Regista os valores mais altos e mais baixos da distribuição e também o valor do indicador 
em Portugal. 

5. Utiliza a barra cronológica para consultar a distribuição em 1980 e 1960.  

6. Analisa os mapas e regista os valores mais altos e mais baixos da distribuição e também o 
valor do indicador em Portugal nessas datas. 

7. Escreve uma conclusão sobre a comparação da distribuição do indicador nesses 3 anos. 

B. Realiza as mesmas tarefas para os seguintes indicadores de fluxos migratórios: 

1. Migrants as share of world migrants/ imigrantes no total de imigrantes mundiais; 

2. Refugees as a share of total immigration/ refugiados no total da imigração; 

3. Refugees as a share of total emigration / refugiados no total da emigração. 

http://hdr.undp.org/en/statistics/data/mobility/
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4. Selecciona a etiqueta . Realiza as 
mesmas tarefas para os seguintes indicadores socioeconómicos: 

5. Female migrants / imigrantes do sexo feminino; 

6. Level of education of migrants/ grau de educação dos imigrantes. 

C. Selecciona a etiqueta . Realiza as mesmas tarefas para os seguintes 
indicadores económicos: 

1. Remmitances and economies / peso das remessas no PIB (%); 

2. Remmintance and total inflows / remessas em percentagem do total. 

D. Elabora uma conclusão que te permita relacionar os diferentes indicadores que analisaste.. 

E. Responde ao questionário/quiz sobre migraçãoes que encontras no endereço 
http://hdr.undp.org/en/statistics/data/mobility/quiz/ Regista o resultado que obtiveste. 

F.  

http://hdr.undp.org/en/statistics/data/mobility/quiz/

