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Resumo em Português 
 

Esta comunicação está estruturada em duas partes. Uma, relativa ao 

estabelecimento de algumas considerações sobre a importância e relevância 

da concepção e implementação de um sistema de informação e conhecimentos 

em matéria de População e Território1, capaz de gerar diversos cenários para a 

investigação sobre o futuro, e que recorre a um modelo de análise e 

perspectivas demográficas, orientado ao espaço territorial português, que 

compreende as NUTS III do continente e respectivos municípios. 

 

Outra, mais directamente relacionada com a apresentação dos módulos 

aplicacionais do sistema de informação, que nos permitirão dar a conhecer as 

tendências futuras da população residente em Portugal continental, o seu 

volume, a sua estrutura e a sua desagregação territorial. Aqui, daremos especial 

destaque à proposta de uma metodologia integrada de investigação para realizar 

as projecções populacionais, que englobará, numa primeira fase, a aplicação do 

método demográfico das componentes por cohortes e, numa segunda fase, a 

construção de um modelo de estimação dos totais populacionais por municípios, 
                                                 
1 Este, designado por SID, encontra-se ainda em processo de elaboração e insere-se num 
projecto mais vasto, que conduzirá à elaboração de um estudo de natureza académica, a 
dissertação de Doutoramento em Geografia e Planeamento Regional – Gestão do Território, na 
FCSH da UNL. 
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baseado num outro tradicionalmente utilizado em Ecologia, e mais conhecido 

por “modelo de Lotka-Volterra”, de competição interespecífica (Begon; Harper e 

Townsend, 1990: 247-248) e a aplicação da técnica de ajuste iterativo 

proporcional das tabelas de contingência (Shryock, Siegel e outros, 1976: 544-

549), para estimação da estrutura demográfica dos municípios. 
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Abstract 
 

This paper has two main parts. In the first part, some considerations will be 

made about the importance of the conception and implementation of an 

integrated information system on population and territory management. This 

system would be able of generating several different scenarios for the research 

about the future. The system recurs to a model of demographic analysis and 

demographic perspectives, oriented to the Portuguese territory, that includes 

the NUTS III of Portugal Continental and their administrative regions. 

 

The second part is more directly related with the presentation of the system 

applicational modulus that will give us the knowledge about the future 

tendencies of Portugal Continental resident population, their volume, structure, 

and territorial distribution. Special emphasis will be given to the proposal of an 

integrated research methodology able to perform population projections. This 

methodology will be put forward in two stages, both synoptically described in 

the paper. In the first stage, it will be implemented a software application able to 

perform the cohort-component demographic method; in the second stage, it will 

be implemented a software application able to perform a demographic version, 
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say, of the “Lotka-Volterra Model” – traditionally used in Ecology for interspecific 

competition (Begon, Harper and Towsend, 1990: 247-248), and that will be 

used here as a estimation model for the total population per small-

administrative areas (Portuguese “municípios”) – and an application of the 

proportional iterative adjust technique of the contingence tables (Shryock, 

Siegel et alt., 1976: 544-549) for the estimation of the demographic structure 

(sex and age groups) of small-administrative areas population. 

 

 

Key Words: 
 

Information systems;  

Demographic dynamics and perspectives; 

Territory Management; 

Sustainable development. 

 

 

1. Preâmbulo. 

 

É hoje em dia pacífico que a população de um país é o recurso mais importante 

e determinante para o seu futuro. Por esse facto, os estudos voltados para a 

análise da sua dinâmica e para a ‘previsão’ do seu comportamento, num 

horizonte de médio e longo prazos, assumem especial relevância, dada a sua 

utilidade, ao incidir sobre os futuros possível, provável e desejável, 

proporcionando uma base para concretizar pensamentos e atitudes pró-activos. 

Por outro lado, verifica-se, no País e no estrangeiro, a necessidade de dados 

populacionais relevantes, acessíveis e actualizados numa era em que se assiste 

a uma “explosão da informação”, devido tanto ao seu processo de 

informatização, como ao reconhecimento do valor e indiscutível utilidade dessas 

informações para todas as actividades de ordenamento do território.  

 

Sob esta perspectiva, assume particular relevo a aposta num sistema de 

informação e conhecimentos em matéria de População e Território, capaz de 

gerar diversos cenários para a investigação sobre o futuro, e que recorre a um 
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modelo de análise e perspectivas demográficas. Orientado ao espaço territorial 

português, o sistema de informação aqui proposto compreende as NUTS III do 

continente e respectivos municípios, correspondentes à delimitação geográfica-

administrativa fixada pelo Decreto-lei n.º 244/2002, de 5 de Novembro, que 

regulamenta, juntamente com a Resolução do Conselho de Ministros de 29 de 

Agosto de 2002, o actual estabelecimento da Nomenclatura de Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos, NUTS, em Portugal.2 

 

 

2. SID - Um sistema de informação integrado para a elaboração de projecções populacionais. 

 

O sistema de informação que se propõe, designado por SID, é um sistema a 

implementar numa aplicação informática, que assentará em dois pressupostos 

fundamentais. O primeiro ligado ao facto de o elemento central de toda a análise 

ser a população residente, perspectivada esta de forma dinâmica. A filosofia de 

base que está por detrás desta abordagem é a de que o funcionamento do 

sistema demográfico e, portanto, o perfil dos territórios em geral dependem da 

concorrência de vários factores mais ou menos determinantes para a sua 

configuração. Estes devem ser compreendidos como um complexo de forças 

interactivas, em que as interacções centrais se verificam entre a acção das três 

variáveis microdemográficas, que definem a dinâmica da população (quer 

natural, quer migratória) e a inércia da estrutura etária e sexual herdada. Assim, 

o modelo conceptual do sistema a construir terá uma incidência 

fundamentalmente demográfica, partindo do pressuposto metodológico de que 

os aspectos demográficos poderão constituir a matriz de fundo, de natureza 

                                                 
2 Do ponto de vista da desagregação geográfica corresponde na Região Norte às NUTS III 
Minho-Lima (10 municípios), Cávado (6 municípios), Ave (8 municípios), Grande Porto (9 
municípios), Tâmega (15 municípios), Entre Douro e Vouga (5 municípios), Douro (19 
municípios) e Alto Trás-os-Montes (14 municípios); na Região Centro às NUTS III Baixo Vouga 
(12 municípios), Baixo Mondego (8 municípios), Pinhal Litoral (5 municípios), Pinhal Interior 
Norte (14 municípios), Pinhal Interior Sul (5 municípios), Dão-Lafões (15 municípios), Serra da 
Estrela (3 municípios), Beira Interior Norte (9 municípios), Beira Interior Sul (4 municípios), Cova 
da Beira (3 municípios), Oeste (12 municípios) e Médio Tejo (10 municípios); na Região Lisboa 
às NUTS III Grande Lisboa (9 municípios) e Península de Setúbal (9 municípios); na Região 
Alentejo às NUTS III Lezíria do Tejo (11 municípios), Alentejo Litoral (5 municípios), Alto Alentejo 
(15 municípios), Alentejo Central (14 municípios) e Baixo Alentejo (13 municípios); na Região 
Algarve à NUT III Algarve (16 municípios). 
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extensiva, onde as acções do tipo espacialmente mais pontual ou sectorial mais 

circunscrito se apoiam e viabilizam.  

 

O segundo pressuposto está mais directamente relacionado com a perspectiva 

da sua utilização no processo de planeamento, no sentido preconizado por 

Michel Godet de disponibilizar instrumentos para a reflexão prospectiva dirigida 

para a gestão pública, que, em Portugal, de todas as formas, necessita de ser 

atendida. Qualquer que seja a modalidade empregue no planeamento territorial, 

“planeamento como processo dinâmico de cognição de aprendizagem e de troca 

de informação”, ou “planeamento como processo de preparação e tomada de 

decisões”3, a sua legitimidade e o seu sucesso dependem, cremos, da 

prevalência do interesse público no ‘embate’ entre os agentes de política(s) e de 

uma boa base técnica para diagnóstico, monitorização e prospecção do 

crescimento populacional. 

 

Para detalhar um pouco a visão justificativa da construção de um sistema de 

informação integrado descrevem-se, de seguida, de forma sucinta, os objectivos 

a alcançar, bem como as principais características pretendidas para o sistema. 

Ele será desenvolvido com três objectivos específicos. Primeiro, organizar e 

armazenar dados populacionais numa Data Warehouse4, de modo a permitir a 

elaboração de análises retrospectivas da evolução demográfica, numa base de 

apreciação que respeita às unidades territoriais de nível III, em função tanto 

da(s) demografia(s) dos seus espaços integrantes, como do seu enquadramento 

na situação regional e nacional. Utilizaremos como principais fontes de dados as 

estatísticas oficiais que nos informam sobre o estado da população, tipicamente 

obtidas através dos Recenseamentos Gerais de População, realizados com 

intervalos de cerca de dez anos, onde a unidade de enumeração é o indivíduo, 

ou sobre o seu movimento obtidas, em geral, através das Estatísticas 

Demográficas, que apresentam uma periodicidade anual, onde a enumeração é 

o acontecimento demográfico. 

 
                                                 
3 Cf., Felisberto Marques Reigado (2000), Desenvolvimento e planeamento regional. Uma 
abordagem sistémica, 1ª edição, Editorial Estampa, Lda., Lisboa, pp. 47-89; pp. 91-125.  
4 Uma Data Warehouse é uma base de dados que agrupa um grande volume de dados. Numa 
tradução directa do termo inglês é um armazém de dados.  
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Segundo, articular, da melhor forma possível, a análise retrospectiva da 

evolução demográfica com um conjunto de elementos analíticos que, alheios à 

questão puramente demográfica, vão no sentido de valorizar no exercício 

prospectivo as variáveis de ajustamento aos fenómenos demográficos e 

tendências mais pesadas, a que chamaremos de “variáveis de enquadramento”. 

Do ponto de vista metodológico, essa articulação significa reter um conjunto de 

traços essenciais que traduzam, por um lado, a importância e o peso das 

condicionantes endógenas e exógenas que têm influenciado o passado e o 

presente do sistema demográfico considerado, e, por outro lado, as respectivas 

perspectivas de evolução futura, em termos de factores de risco e de mudança e 

de desafios expectáveis.  

 

Aqui, naturalmente que os mais importantes contributos para essa reflexão 

serão dados, por um lado, pela análise à bibliografia disponível, e, por outro 

lado, pela consulta quer a especialistas nas áreas de análise demográfica, 

prospectiva, planeamento estratégico e desenvolvimento sustentável, 

abrangendo as componentes social, económica e ambiental, quer a 

testemunhas-chave mais ligadas a estas áreas, que possam com o seu 

contributo auxiliar na definição de alguns pressupostos de partida, em ordem a 

formular para cada variável microdemográfica (mortalidade, fecundidade e 

migrações) um conjunto de possibilidades que irão fixar os limites e as 

tendências do crescimento populacional.  

 

Terceiro, em função destas análises e através de uma metodologia integrada de 

projecções demográficas, esquematicamente representada na figura 1, em 

anexo, produzir informações para o prognóstico do futuro, com base em 

cenários alternativos de referência e associados a estratégias e medidas de 

intervenção a concretizar, que nos permitirão, de um modo mais eficaz, analisar 

os respectivos impactos sobre o crescimento demográfico e a estrutura 

populacional a estudar, da mortalidade, da natalidade/fecundidade e das 

migrações nos próximos anos, nos âmbitos regional, sub-regional e municipal.5  

                                                 
5 Importa, aqui, relevar que, a projecção da população mediante a aplicação do método das 
componentes por cohortes, em cada uma das unidades territoriais que se escolheram, sub-
regiões, servirá de base para as restantes projecções, a estruturar em dois âmbitos distintos: o 
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O sistema visa idealmente incorporar toda a informação considerada necessária 

para a elaboração dos cenários demográficos, integrada através de um modelo 

conceptual coerente que define a sua estrutura. Esta característica supõe a 

utilização de uma única base de dados, pelo menos em termos abstractos, onde 

tudo é potencialmente relacional. O sistema deve, ainda, permitir a inserção de 

novos dados e, consequentemente, a actualização da base de dados. Na 

realidade, este requisito do sistema ligado ao horizonte temporal (retrospectivo, 

circunscrito ao período 1981-2001) da sua utilização é importante, porquanto a 

elaboração de análises demográficas referentes a um determinado período do 

tempo depende dos dados armazenados na base de dados, para o qual, hoje, a 

aplicação se mostra perfeitamente adequada, podendo amanhã deixar de o 

estar para qualquer outro período posterior àquele (ou anterior, caso se adopte 

para o passado um período mais distante). 

 

Especificamente, os elementos da base de dados estão dispostos em “tabelas 

de dados básicos”, sendo estes as informações quantitativas, brutas ou 

processadas, envolvidas na construção dos indicadores a utilizar na elaboração 

de análises demográficas; e em “tabelas de dados auxiliares”, que contêm 

informação proveniente do tratamento prévio dos dados estatísticos fornecidos 

pelo INE. A partir dessas tabelas, guardadas em ficheiros, são gerados relatórios 

(tabelas de indicadores retrospectivos e respectiva cartografia temática) com a 

informação pretendida, que constituem um referencial para se analisar o 

comportamento das variáveis demográficas tratadas.  

 

As “tabelas de dados básicos” contêm as estatísticas de população residente, 

em Portugal continental, por NUTS I, II, III e municípios segundo algumas 

características, consideradas relevantes para o nosso tema, extraídas dos 

                                                                                                                                               
regional e o municipal. O âmbito regional é concretizado num contexto onde o conhecimento do 
todo surge fundamentalmente através do estudo de cada uma das partes, permitindo-nos, em 
simultâneo, identificar comportamentos diversificados no interior dos territórios considerados. 
Assim, os valores perspectivados em cada uma das cinco regiões portuguesas, no continente, 
obtém-se pela adição dos resultados obtidos nas NUTS III que as compõem. O âmbito 
municipal, por desagregação. Combinando o rigor e a fiabilidade dos resultados obtidos através 
do método das componentes por cohortes, hoje considerado o mais adequado para se 
efectuarem as projecções demográficas, e a metodologia a utilizar para desagregar as 
populações sub-regionais projectadas na série de populações municipais que as compõem. 
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Recenseamentos Gerais de População, realizados em 15.XII de 1970 

(estimativa a 20%), 16.III de 1981, 15.IV de 1991 e 12.III de 2001; os nados-

vivos por distribuição geográfica de residência da mãe e sexo, quer totais, quer 

classificados segundo o grupo de idades das mães, e os óbitos também por 

distribuição geográfica de residência, sexo e grupo de idades dos falecidos, 

retirados das Estatísticas Demográficas, anos de 1979 a 2001; as Estimativas de 

População Residente para 31.XII de 1981 a 31.XII de 2000, segundo o sexo e 

grupos etários, por NUTS I e II no continente; e, por fim, as Estimativas de 

População Residente em 31.XII de 1991 a 2000, segundo o sexo e grupos de 

idade, para os níveis de desagregação NUTS III e municípios.  

 

Tendo em conta a natureza deficitária dos dados estatísticos disponíveis em 

Portugal, foram ainda construídas as “tabelas de dados auxiliares”, como é o 

caso das tabelas “multiplicadores de Sprague”, onde aplicámos a “interpolation 

coefficients based on the Sprague fifth-difference formula” para estimação do 

número de efectivos nos grupos de idade “menos de 1 ano” e de “1 a 4 anos”, 

por concelho de residência, em 1981 e em 31.XII de 1991 a 2000, no primeiro 

caso tendo como referência os dados do XII Recenseamento Geral de 

População, Censos 1981, e no segundo caso com base nas Estimativas de 

População Residente em cada ano considerado; ou das tabelas “coeficientes de 

ponderação”, que derivam das tabelas de mortalidade infantil propostas por 

Shyrock, Siegel e outros [1976: 237], e, por nós, utilizados no cálculo da TMI 

(verdadeira); ou, ainda, das tabelas “retrocesso da população”, empregues no 

processo de ajustamento da população a 31.XII de 1980 (no caso das NUTS I, 

II, III e municípios) e a 31.XII de 1981 a 1990 (no caso dos dois últimos níveis de 

desagregação geográfica), que tiveram por base a estrutura demográfica 

fornecida pelos XI, XII e XIII Recenseamentos Gerais de População e a taxa 

média anual de crescimento geométrico, calculada para os períodos inter-

censitários de 1970/1981 e de 1981/1991.  

 

O sistema de informação contém não só um conjunto de dados integrados e 

acessíveis a uma comunidade de utilizadores como, também, diversos níveis 

aplicacionais (ou módulos) que, de uma forma ou de outra, mantêm relações 

entre si. Estes são soluções de software para certas funcionalidades desejáveis 
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e utilizáveis. Os exemplos já planeados são três. Um, relativo à análise 

retrospectiva da evolução demográfica, objecto do módulo aplicacional 

denominado “análise e diagnóstico”, e que Michel Godet já havia identificado, 

em 1991, na sua consagrada metodologia de cenarização6 como sendo a 

construção da base analítica e histórica. Ao permitir a caracterização do estado 

actual do sistema demográfico considerado e respectiva dinâmica, constituído 

pelos fenómenos estudados e pela sua envolvente, este módulo tem como 

finalidade reduzir a incerteza naturalmente associada aos cálculos envolvidos no 

projectar uma população e, simultaneamente, de estabelecer as principais 

tendências de base à construção dos diversos cenários a considerar nos 

cálculos perspectivos dos sobreviventes, nascimentos e migrantes, por sexo e 

grupos de idade7.  

 

Outro, a que chamaremos de exploração do campo das possíveis evoluções, 

que incorpora os dois módulos mais directamente relacionados com o trabalho 

prospectivo. O primeiro, designado por “projecções regionais”, permite realizar 

projecções de população residente, em Portugal continental, de 1 de Janeiro de 

2001 até 1 de Janeiro de 2021, pelo método demográfico das componentes por 

cohortes. O segundo, designado por “projecções municipais”, através de uma 

metodologia de análise integrada de projecções populacionais em nível regional 

e um sistema de equações diferenciais para a desagregação municipal dos 

resultados projectados, procura solucionar duas das principais dificuldades na 

aplicação do método das componentes por cohortes para projectar a população 

de pequenas áreas: estimar as funções de mortalidade, fecundidade e 

migrações; e formular hipóteses acerca do futuro dessas variáveis demográficas.  

 

Finalmente, um outro que consistirá na construção de uma visão estratégica e 

prospectiva do modelo territorial de Portugal continental, até 2020. Essa visão 

decorrerá da apresentação dos resultados da aplicação do modelo de análise e 

perspectivas demográficas em combinação com um conjunto de estratégias e 

medidas de intervenção de curto prazo julgadas imprescindíveis para a 

                                                 
6 Michel Godet (1991), De l`antecipation à l`action. Manuel de prospective et de stratégique, (trad. portuguesa: 
Manual de prospectiva estratégica. Da antecipação à acção), Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1993.  
7 Em que a idade é definida como os anos completos ao último aniversário. 
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problemática em causa. Estas últimas devem ser debatidas e construtivamente 

argumentadas à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável. Por isso, o 

sistema de informação deve suportar o melhor possível não apenas o 

armazenamento e a consulta de dados mas também a interacção entre os 

utilizadores, através do serviço de e-mail, da existência de fóruns de discussão, 

etc. Outra forma de interacção potencialmente interessante é a possibilidade de, 

utilizando a tecnologia Internet/Intranet, divulgar dados e/ou informações 

resultantes da utilização das várias funcionalidades que integram os diversos 

módulos do sistema, entre os diversos organismos regionais e locais da 

administração pública que se preocupam com as questões associadas à(s) 

política(s) de estruturação do espaço e do território, incluindo a divulgação à 

sociedade civil. Muito mais aplicações podem e devem ser contempladas no 

futuro.  

 

Cada utilizador do sistema de informação deve obter uma visão pessoal do 

sistema. Esta característica, a de individualidade, que inclui exactamente a 

definição dos módulos a que está autorizado a aceder, é obtida mediante a 

autenticação do utilizador, que permite o estabelecimento de uma sessão com o 

acesso a cada um dos níveis aplicacionais e, por consequência, à multiplicidade 

de funcionalidades oferecidas pelo sistema.  

 

Foram já apresentadas algumas das vantagens do sistema. No entanto, o 

sistema apresenta algumas desvantagens que poderão dificultar a sua 

generalização imediata. Entre elas, o facto de ser uma aplicação informática que 

impõe a necessidade de formar os utilizadores finais na utilização dos seus 

módulos. Estes nem sempre são facilmente perceptíveis, para um utilizador não 

familiarizado com os conceitos lógicos dos módulos e a sua aplicabilidade, que 

utilizam instrumentos, técnicas e métodos que a análise demográfica 

proporciona. A existência de maiores impactos em caso de erros ou falhas, visto 

que um sistema que se baseia numa linguagem de bases de dados relacionais é 

mais abrangente (embora existam mecanismos e procedimentos que minimizam 

esses impactos); ou, ainda, o esforço necessário para realizar modificações, tais 

como correcções, melhoramentos ou adaptações do sistema devido a alterações 

do ambiente ou dos requisitos especificados, quando tal se torna necessário. 
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3. A metodologia de investigação a utilizar. 

 

A metodologia de investigação a utilizar na construção das projecções de 

população será composta por duas etapas essenciais. A primeira consistirá na 

aplicação do método demográfico das componentes por cohortes, que possibilita 

a análise detalhada da composição do crescimento populacional não por si só, 

mas como resultado da combinação da evolução de cada um dos elementos que 

o constituem. Uma das características mais importantes desta metodologia é o 

acompanhamento temporal das tendências demográficas para as distintas 

gerações8 que constituem a população de base das projecções.  

 

Assim, resulta que este método demográfico parte da decomposição da 

população em cohortes e a cada cohorte é aplicada, durante o período futuro 

considerado, as taxas específicas projectadas de mortalidade (se quisermos 

estimar o número de mortes) ou de sobrevivência (se quisermos calcular 

directamente o número de sobreviventes), de fecundidade e de migração. A 

projecção populacional resultante9 é uma medida exacta da evolução do volume 

e da estrutura etária de uma população, segundo as condições futuras 

estabelecidas para as variáveis demográficas consideradas e suas inter-

relações.  

 

Na segunda etapa propomos desenvolver um conjunto de procedimentos 

metodológicos, cujo objectivo é a integração das projecções populacionais em 

nível sub-regional e um sistema de equações diferenciais para a desagregação 

municipal dos resultados projectados. Assim, depois de projectada a população 

das NUTS III do continente, para cada quinquénio do horizonte de projecção, 

pelo método das componentes por cohortes, iremos construir um modelo de 

estimação de população residente nos municípios que integram cada uma 

                                                 
8 Entende-se por geração o conjunto de indivíduos que nasceram no mesmo ano de calendário. 
E adopta-se o conceito de cohorte – uma extensão do conceito de geração - para designar o 
conjunto de pessoas que durante o mesmo período temporal foram submetidas a um mesmo 
acontecimento de origem. No presente caso, cinco anos.  
9 Que, por sua vez, será a população de partida do novo período a ser projectado.  
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daquelas unidades territoriais. Este último modelo será baseado num outro 

tradicionalmente utilizado em Ecologia, e mais conhecido por “modelo de Lotka-

Volterra”, de competição interespecífica.  

 

De um modo geral, no modelo teórico de Lotka-Volterra, se o crescimento de 

uma espécie pode ser representado e descrito por uma equação10, a influência 

de outra população pode ser expressa por um termo que modifica o crescimento 

da primeira população. Em termos de representação da dinâmica populacional 

de espécies competitivas num habitat fechado, com capacidade de suporte 

limitada, onde cada população tem um nível de equilíbrio definido, K, as 

equações de crescimento simultâneo podem escrever-se nos seguintes termos 

(Begon; Harper e Townsend, 1990: 247-248):  

 

dN1/dt = r1 N1 ((K1 – N1 – αN2) / K1)  

dN2/dt = r2 N2 ((K2 – N2 – βN1) / K2)  

 

onde, N1 e N2 são as espécies 1 e 2, respectivamente; α o coeficiente de 

competição que indica o efeito inibidor da espécie 2 sobre a espécie 1; β o 

coeficiente de competição correspondente à inibição da espécie 2 pela 1. Na 

adaptação deste modelo para representar a dinâmica demográfica do sistema 

territorial português no continente, as populações municipais representam as 

“espécies” e as NUTS III, o “habitat”. Assim,  

 

                                                 
10 Ilustra-se a forma logística de escrever essa equação: dN/dt = rN  (K - N) / K , onde dN/dt é a 
notação para a taxa de crescimento instantânea da população (a variação do número com o 
tempo num instante particular), em que N é o tamanho da população (número) e t o tempo; r a 
taxa intrínseca de crescimento, isto é, a taxa de crescimento na ausência de qualquer factor 
limitador; K o máximo tamanho possível da população ou assimptota superior. Para taxas 
médias da alteração da população a notação é ∆N/∆t. Cf., Michael Begon; John Harper e Clin 
Townsend (1990), Ecology. Individuals, populations and communities, 2ª edição, Blackwell 
Scientific Publications, Londres, pp. 224-225. 
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d N 1/d t  =  α 1 .  N 1 

(t) +  β 1 .  N 1 
(t ) .  N U T III  

(t) 

 
d N 2/d t  =  α 2 .  N 2 

(t) +  β 2 .  N 2 
(t ) .  N U T III  

(t) 

 
d N 3/d t  =  α 3 .  N 3 

(t) +  β 3 .  N 3 
(t ) .  N U T  III  

(t) 
.  
.  
.  

 
d N n/d t  =  α n .  N n 

(t) +  β n .  N n 
(t ) .  N U T III  

(t) 
 
 

re tu rn :  ∑  N i 
(t) =  N U T  III  

(t) 
i =  1 , 2, 3 … , n  

 

Q u a d ro  1 : S is te m a  d e e q ua ç õ e s d ife re n cia is  

 
onde, N1, N2, N3, ..., Nn corresponde à população residente nos municípios 1, 2, 

3, ..., n, no tempo t; NUT III é o total populacional da NUT III, do continente, a 

que pertencem os municípios considerados, no tempo t.  

 

Como é possível observar no quadro 1, a taxa ou índice de crescimento de um 

município depende da sua taxa específica de crescimento natural (uma função 

de α) e, consequentemente, dos níveis de fecundidade e mortalidade nele 

observados, mas também do seu grau de atracção (uma função de β), em 

função das entradas e saídas de migrantes. Trata-se de um modelo de 

estimação de população residente nos municípios que discriminará para cada 

um deles a contribuição não só dos acontecimentos responsáveis pelo 

crescimento natural das populações, mas também do comportamento dos 

movimentos migratórios.  

 

Tomando como variável exógena a população das NUTS III e supondo 

comportamentos específicos para as taxas municipais de natalidade, 

mortalidade e saldos migratórios, é possível encontrar uma solução algébrica 

recursiva para este sistema de equações diferenciais. 

 



 
 14

 

 

S e  a  p o p u la çã o  d o  m un icíp io  1  n o  tem p o  t,  N 1
(t),  m u d a r p a ra  N 1+∆N 1 n o  in te rva lo  d e  

te m p o [t ,t+∆ t ],  en tã o  a  ta x a  d e  c re s c im e nto  d e s sa  p o p u la çã o  se rá  d a d a  p o r:  ∆N 1 /  N 1
(t).  

∆ t ,  
 

c o m  N 1
(t) =  N 1

(0 ) +  ∆N 1 
 

o n d e , N 1
(t) é  a  p o p u la ç ã o  m u n ic ip a l p ro je c tad a  p a ra  o   in te rv a lo  d e  te m p o  [ t, t+∆ t] ; e  N 1

(0) o  

v a lo r in ic ia l d a  p o p u la çã o  m u n ic ip a l em  t  =  0 . P a ra  o  cá lc u lo  de  ∆N 1 u t i liz a re m o s  a 

s e g u in te  e q u a ç ã o :  
 

∆N 1  =   ∆N f1 
(t ) .  N 1 

(0 )  /  ∑  f1  
(t) .  N 1

(0) 
 

c o m   f1  
(t) =  e xp  (α1 +  β 1  (In  (N U T

III
 ( t) / N U T

III
 (0 ) ) . (N U T

I II
 (t )  –  N U T

II I
 (0 )) –  1  

Q u a d ro  2 : S o lu ç ão  re c u rs iv a  d o  s is tem a  d e  eq u a ç õ e s d ife re n c ia is  

 

O parâmetro α1 = In (1 + taxa de natalidade – taxa de mortalidade), diz respeito à 

taxa média de crescimento natural no município 1; e o parâmetro β1 = 

((Imigrantes no concelho provenientes de outro concelho + Imigrantes no 

concelho provenientes do estrangeiro) – Emigrantes do concelho para outro 

concelho), refere-se ao grau de atracção média ou competitividade migratória do 

município 1 relativamente aos demais. 

 

Por fim, depois de computar as estimativas de população total para cada 

município, resta encontrar a sua estrutura por grupos de idade e sexo. Aqui, o 

procedimento metodológico proposto baseia-se na técnica de ajuste iterativo 

proporcional das tabelas de contingência. (Shryock, Siegel e outros, 1976: 544-

549) A estrutura etária da população municipal no futuro é obtida mediante o 

ajuste iterativo de uma tabela de contingência (grupos etários vs. município), 

tendo como solução inicial a estrutura obtida para cada município no momento 

anterior e como marginais da tabela os totais populacionais estimados pelo 

sistema dinâmico, (Ni – totais linha), e a estrutura das NUTS III, (NUTIII (0-4 anos), 

NUTIII (5-9 anos), ..., NUTIII (70 e + anos) - totais coluna), como é possível observar na 

figura 1, em anexo. 

 

 

4. Conclusões. 
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A reflexão prospectiva11 tem como objectivo principal apoiar o aparecimento de 

uma cultura criadora de condições, que permitam reagir aos sinais de mudança 

no presente e antecipar situações através da análise das tendências passadas e 

da percepção das perspectivas futuras, em que sobressai a importância de 

circunscrever as principais incertezas e de listar as possíveis rupturas, ou ainda 

de sugerir as possíveis surpresas. Porém, esta reflexão não procura nem 

pretende eliminar o encanto do imprevisível. De um ponto de vista estritamente 

demográfico, a prospectiva procura, sim, observar e analisar as implicações de 

futuros possíveis, assumindo como base determinadas tendências no que se 

refere à mortalidade, fecundidade e migrações, associadas ao conhecimento 

rigoroso do passado, e usando informação disponível sobre as perspectivas de 

evolução futura da população, fruto de hipóteses sobre trajectos plausíveis dos 

comportamentos demográficos.  

 

Contudo, o evoluir da população, quer em termos de crescimento natural quer 

em termos da componente migratória, é o resultado de um amplo conjunto de 

causas de ordem social, política, económica e histórico-cultural, que actuam 

entre si com diferente intensidade e inclusive com consequências também 

díspares. Acrescente-se a isto o facto de as estatísticas não apreenderem as 

“ondas” de cunho mais ou menos ideológico que emergem e desaparecem 

rapidamente, mas que influem decisivamente no comportamento humano12 e 

                                                 
11 Cf., entre outros, os trabalhos de Gaston Berger, Phénoménologie du temps et prospective, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1964; Bertrand de Jouvenel, L’art de la conjecture, 
Éditions du Rocher, Paris, 1964; Gaston Berger, L’attitude prospective, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1967; André Decouflé, La prospective, Presses Universitaires de France, Paris, 
1972; Michel Godet, De l’antecipation à l’action. Manuel de prospective et de stratégie, Dunod 
Ed., Paris, 1991 (trad. portuguesa: Manual de prospectiva estratégica. Da antecipação à acção), 
Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1993; Eleanora Barbieri Masini, Why futures studies?, Grey 
Seal Books, Londres, 1993; Fabrice Hatem, La prospective. Pratiques et méthodes, Ed. 
Economica, Paris, 1993; Peter Schwartz, The art of long view. Planning for the future in an 
uncertain world, Currency Doubleday Editors, Nova Iorque, 1996; Raul Grumbach, Prospectiva. 
Ciência do futuro, Casnav, Rio de Janeiro, 1997; Wendell Bell, Foundations of future studies: 
human science for a new era, Transaction Publishers, New Brunswich, USA, 1997; Kees van der 
Heijden, Scenarios, the art of strategic conversation, John Wiley and Sons, Londres, 1997. 
12 Efectivamente “o que é moderno hoje torna-se facilmente antiquado amanhã”. Para verificar 
esta assertiva basta pensar numa tendência relativamente recente nos países desenvolvidos, a 
de retardar o nascimento do primeiro filho. Enquanto que no passado não muito distante ter 
filhos logo após o matrimónio e, preferivelmente, uma família numerosa era motivo de orgulho, 
nos dias de hoje tal opção é considerada pela maioria das sociedades industrializadas, como 
uma manifestação de irresponsabilidade. 
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perceber-se-á que fazer diagnósticos prospectivos de âmbito demográfico, ainda 

que seja algo necessário, comporta sempre um risco. 

 

Daí que a abordagem do(s) futuro(s), na base do conhecimento disponível e 

organizado, possa servir de importante suporte a um processo de planeamento 

e gestão do território melhor fundamentado que permita preservar valores e 

interesses que não queremos ver inviabilizados. Sendo deste modo, também, 

possível actuar com antecedência em função das expectativas futuras. A esta 

questão do interesse de antecipar o(s) futuro(s) acresce imediatamente uma 

outra: como realizar essa abordagem? Na vasta literatura prospectiva coexistem 

múltiplos “caminhos” de aproximação ao futuro, embora nenhum resolva várias 

das incertezas sobre os factores determinantes do futuro e menos ainda sobre a 

sua importância. Não podemos pois falar de metodologias completamente 

consolidadas para este tipo de análise. Estamos, antes, perante procedimentos 

metodológicos de ‘banda larga’ cuja aplicação é da maior importância pois 

conduzem à estruturação de ideias sobre os assuntos a abordar.  

 

Nas palavras de Eleanora Barbieri Masini, existem várias maneiras de perscrutar 

o futuro: "extrapolando a partir do passado e do presente; imaginando um 

mundo que releva da utopia e por relação com a realidade presente; por fim, 

interrogando essa realidade para aí encontrar indicações que dizem respeito à 

realização ou à não realização de hipóteses acerca das quais se espera ou se 

teme que se venham a concretizar.” (Masini, 1993: 388) Na nossa perspectiva 

de prospectiva, os trabalhos desta índole valerão tanto mais quanto os 

diagnósticos prospectivos das matérias alvo de apreciação se constituírem como 

referência para o estabelecimento de procedimentos que valorizem “uma 

reflexão para iluminar a acção presente à luz dos futuros possíveis.” (Godet, 

1993: 22) O valor intrínseco dos trabalhos de análise prospectiva decorre, assim, 

da detecção e identificação adequadas dos factores-chave ou, como outros 

designarão, dos factores estratégicos, que são aquele conjunto de variáveis que, 

com elevada probabilidade, vão influenciar de forma determinante o 

comportamento futuro dos fenómenos em estudo e, nesse contexto, constituem 

o núcleo de variáveis suporte da configuração de cenários futuros.  
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Num tempo em que aprendemos a desconfiar de grandes utopias, mas em que, 

ao mesmo tempo, vamos sentido os movimentos presos por consensos 

pragmáticos, insinuados ou outorgados em silêncio, julgamos que o principal 

instrumento de simulação da prospectiva – os cenários – pode ser o lugar certo 

para o germinar de pequenas, mas mobilizadoras utopias. Porque não acreditar 

que está ao alcance de quem prospectiva a evolução futura da população 

contribuir para a emergência dessas ‘utopias realistas’? A proposta aqui 

exposta, de construção de um sistema de informação com as características 

enunciadas, e que pretendemos desenvolver pode ser de considerável utilidade 

nesse sentido. 
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6. Anexos. 
 

 

 

Projecção demográfica – NUTS III 
 

de Portugal continental, por quinquénios: 
 

2001-2005; 2006-2010; 2011-2015; 2016-2020 

 
Figura 1: Metodologia de investigação a utilizar na construção das projecções de população residente, em Portugal continental 

 

Cálculo das taxas de mortalidade,  
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Estrutura etária/sexo, por NUTS III, de “t” a “t+n” 

 

Escolha de valores futuros  
para os parâmetros do sistema dinâmico 

 

Integração numérica 
 

do sistema de equações diferenciais 
 

Quadros 1 e 2 

 

Estimação dos totais populacionais 
 

por municípios e por quinquénios 
 

2001-2005; 2006-2010; 2011-2015; 2016-2020 

 

Aplicação do método iterativo proporcional 

 

Estrutura etária/sexo, por municípios das NUTS III de Portugal continental, de “t” a “t+n” 
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Projecção demográfica – NUTS II 
 

de Portugal continental, por quinquénios: 
 

2001-2005; 2006-2010; 2011-2015; 2016-2020 

 

Estrutura etária/sexo, por NUTS II, de “t” a “t+n” 

 
 


