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Guião do Aluno 

Hoje vais estudar os indicadores demográficos de uma forma diferente! 
Na aula, vais construir um mapa da taxa de crescimento populacional, em 2005, recorrendo a um 
Web-SIG e analisar a sua distribuição a nível mundial. 
Depois, vais consultar uma base de indicadores demográficos existente on-line, de onde vais retirar 
dados sobre a evolução da taxa de crescimento populacional entre 1990 e 2010 para o Mundo, o 
continente Europeu e Portugal.  
No final deverás ser capaz de indicar as razões para a evolução das taxas de crescimento 
populacional e os impactos futuros na sociedade. 
Mão à obra! 
 
Nota: Grava todo o teu trabalho numa pasta com o nome População. 

 
1) Mapa da taxa de crescimento populacional anual realizado num 

Web-Sig 
 
Construção do Mapa numa plataforma Web-Sig: 
 

a. Acede ao seguinte endereço electrónico: http://globalis.gvu.unu.edu/; 
b. Seleciona a opção statistics no canto superior esquerdo, escolhe a categoria Population e o 

indicador Annual growth rate (% em 2005), conforme o exemplo da figura: 

 
c. Selecciona no map layer a opção de Country names e clica em update map; 
d. Explora os resultados do indicador recorrendo às ferramentas de zoom e de consulta de dados 

estatísticos; 
e. Ajusta o zoom do mapa para se visualizar o planisfério completo; 
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http://globalis.gvu.unu.edu/
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f. Selecciona a opção imprimir mapa e imprime para pdf com uma resolução mínima de 300 dpi. 
 
Análise do mapa elaborado numa plataforma Web-Sig: 
 

a. Analisa a distribuição da taxa de crescimento populacional anual (2005) a nível mundial por 
continente. 

b. Consulta o gráfico de barras do indicador seleccionado e identifica os 5 países com a taxa de 
crescimento populacional anual médio (2000-2005) mais elevada e mais baixa e refere os 
valores das respectivas taxas. 
 

 
 

2) Gráfico com dados demográficos retirados on-line 
 
Construção de um gráfico no Excel recorrendo a dados disponíveis on-line: 
 

a. Acede ao seguinte endereço electrónico: 
http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php; 

b. Selecciona a opção de Data Acess Region, a tabela Crude Birth & Death, Net Migration & 
Growth rates, Births, Deaths & Migrants e no Country seleccionar Portugal, conforme o exemplo 
da figura. 

 
c. Selecciona os anos de 1990 a 2010 utilizando a tecla de ctrl e a seta de selecção do rato. 
d. Seleccionar a opção de Show individual country data only nas Aggregation options e clica em 

submit, conforme o exemplo da figura que se segue. 
 
 

http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php
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e. Exporta os dados da tabel para excel, conforme o exemplo da figura que se segue, e grava o 

ficheiro numa pasta com o nome População. 

 
f. Repetir o passo b, mas seleccionar World na opção de Region. 
g. Repetir o passo c, mas nas Aggregation options selecciona show aggregated data for each 

region or group of countries selected e clica em submit. 
h. Exportar os dados da tabela para excel e grava o ficheiro na pasta População. 
i. Repetir o passo b, c, g e h com dados relativos ao continente europeu. 
j. Constrói uma tabela no excell conforme o exemplo do ficheiro modelo anexo. 
k. Copia os dados da coluna grow rate (percent) das tabelas de excel, previamente guardadas 

com os dados para Portugal, Europa e Mundo, e cola nas colunas respectivas do ficheiro 
modelo, conforme o exemplo. 
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l. Seleccionar a opção de inserir Gráfico de Linhas no Excell (versão 2007). 

 
m. Selecciona o eixo do Y, clicar no botão do lado direito do rato e seleccionar formatar eixo. 
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n. Configurar as opções do eixo do Y, no conforme o seguinte exemplo. No final clica em fechar. 

 
o. Selecciona o eixo do X no gráfico, clica no botão do lado direito do rato e selecciona dados e 

depois em editar. 
 

 
 

p. Seleccionar o intervalo do rótulo do eixo (anos), conforme na figura e no final clica em ok. 
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q. Insere o título no gráfico e formata o texto para tipo de letra Arial, tamanho 14. 
r. Indica o título dos eixos X (anos) e Y (taxa de crescimento populacional em %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s. Insere a legenda em baixo do gráfico. 

 
t. Reduz a espessura das linhas dos valores para 1,5 pto, seleccionando a linha, clicando no 

botão do lado direiro do rato e escolhendo a opção formatar série de dados, conforme o 
exemplo da figura. Na mesma janela é possível alterar a cor da linha e o estiulo da linha. 
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u. Selecciona a área do gráfico e faz copiar. Cola o gráfico num documento de word. 

 
Análise do gráfico da taxa de crescimento populacional comparativo entre Portugal, o 
continente Europeu e o Mundo: 

 
a. Analisa a evolução temporal da taxa de crescimento populacional de Portugal, em relação à 

Europa e ao Mundo. 
b. Explicar os factores justificativos da evolução das taxas de crescimento populacional nas três 

áreas geográficas. 
c. Indica 2 consequências sociais resultantes das taxas de crescimento populacional em Portugal, 

na Europa e Mundo em 2010. 
 
 
 
 
 

Bom Trabalho ☺!!!! 
 


