
Conceitos  

 

Taxa de natalidade: 
                           

               
       

Taxa de mortalidade: 
                      

               
      

Taxa de mortalidade infantil:   
                       

                      
 x 1000 

Nados vivos -   crianças que nasceram vivas 

Esperança média de vida à nascença- Indica-nos o nº de anos que, em média, 

uma pessoa tem probabilidade de viver. 

Índice de substituição ou renovação das gerações – indica o nº médio de 

filhos que cada mulher deveria ter durante a sua vida para que as gerações 

pudessem ser renovadas ou substituídas. 

Índice de envelhecimento: População com 65 ou mais anos  x 100 

                                               População entre os 0 e os 14 anos 

 

Crescimento natural da população (ou Saldo Natural): número de 

nascimentos - número de mortes, ou seja, 

Saldo natural = Nascimentos – Mortes 

Taxa de crescimento natural: Taxa de Natalidade - taxa de Mortalidade 

Taxa Bruta de Crescimento Natural da população: Crescimento Natural da População x 1000  

                                                                                                                  População Total  

 

Crescimento efetivo da população: Saldo natural + Saldo migratório 

(ou acréscimo populacional) 

Taxa de crescimento efetivo da população:
                              

               
      

(ou taxa de crescimento populacional) 
Calcula o crescimento real verificado por cada mil habitantes num ano 

 

Saldo migratório = Nº de Imigrantes – nº de Emigrantes 



Movimentos migratórios: Emigração e Imigração 

 

População ativa: diz respeito ao conjunto de habitantes de um determinado 

país que se encontra a exercer uma profissão remunerada ou que procura 

emprego, ou seja, são aqueles que fazem parte da força de trabalho de um 

país ou que se encontram aptos para fazer parte do mesmo. Desta forma, na 

população ativa estão incluídos os empregados, os desempregados e também 

os que se encontram a prestar serviço militar. 

População inativa: é formada por aqueles indivíduos que se encontram fora 

da idade de trabalho oficial e, portanto, não podem exercer uma atividade de 

trabalho porque têm menos de 16 anos ou mais de 65 anos, ou seja, inclui as 

pessoas incapacitadas para o trabalho e ainda os que desistiram de procurar 

trabalho ou que não querem mesmo trabalhar. Inclui os reformados, bebés, 

crianças, jovens em idade escolar, os domésticos (donas de casa) e os 

incapacitados. 

População Total = População Ativa + População Inativa 

População Ativa = População empregada + população desempregada 

Taxa de atividade:  
               

               
      

Taxa de desemprego: 
             

               
x 100 

Taxa de 

variação:
                                                                 

                               
      

 

ou 

Taxa de variação:
                                 

                               
           

 
As taxas de variação representam a evolução (positiva ou negativa) , ou seja, a 

variação entre dois acontecimentos, mas em termos percentuais, ou seja, em 

% e não em valor absoluto. 

Variação (em valor absoluto) = valor de um acontecimento recente - valor do acontecimento anterior 



 

 

Setores de atividade económica: 

 Primário 

 Secundário 

 Terciário  

Importação/exportação 

Importação: é o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um bem, 

que pode ser um produto ou um serviço, do exterior para o país de 

referência.(compra de bens ou serviços ao exterior) 

Exportação: é a saída de bens, produtos e serviços do país de origem. (venda 

de bens ou serviços ao exterior) 

 


