A agricultura em Portugal e na União Europeia
Descrição do Trabalho
Tarefa 1:
1. Para realizares este trabalho vais utilizar o site do gabinete de Estatísticas da
União Europeia, o EUROSTAT,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
2. O site do EUROSTAT está disponível em 3 línguas: alemão, francês e inglês. As
indicações seguintes estão preparadas para a versão inglesa.
3. Selecciona no frame da direita Country profiles.
4. Na janela Country profiles, na opção theme, seleccionar Agriculture and
fisheries.
5. Aguarda até surgir a lista de indicadores resultante.

6. Do lado esquerdo fica visível um mapa com a distribuição do primeiro indicador
da lista. Na coluna com a lista de indicadores do tema escolhido é possível
seleccionar:
a. O indicador visualizado no mapa, clicando no respectivo nome.
b.

Informação sobre o indicador.

c.

Tabela com os valores nos diferentes países.

d.
e.

Gráfico de colunas com a representação dos valores nos diferentes
países.
Mapa de maior dimensão que abre numa nova janela.

7. Surgem ainda duas colunas com dados, ambas com o título country. Em cada uma
delas é possível visualizar os dados relativos ao indicador seleccionado para
diferentes agrupamentos de países (UE27, UE25, etc.) ou para cada um dos
estados-membros ou outros países europeus. Desta forma é possível comparar a
distribuição na Europa e os dados individualizados para dois outros agrupamentos
ou países.
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8. Para cada um dos indicadores do tema Agriculture and fisheries deves elaborar
um relatório que inclua:
. [Caso
a. Uma definição da variável. Para tal deves consultar o botão
estejas a utilizar uma disciplina na plataforma MOODLE, podes ainda criar
uma entrada num glossário Termos sobre Agricultura].
b. Um comentário sobre a distribuição observada em cada um dos mapas.
Para tal deves clicar no botão para visualizar o mapa numa nova janela.
Podes completar a leitura da distribuição patente no mapa com a
visualização dos gráficos e das tabelas disponíveis nas etiquetas
respectivas (Table, Graph).
c. Uma conclusão que permita relacionar as distribuições observadas nos
diferentes mapas e caracterizar a agricultura portuguesa no contexto
europeu.

9. É a seguinte a tradução dos indicadores para esta tarefa:
Number of agricultural holdings

Número de explorações agrícolas

Total farm labour force

Mão-de-obra agrícola total

Family farm labour force

Mão-de-obra agrícola familiar

Full-time regular farm labour force

Mão-de-obra agrícola empregada
regularmente a tempo inteiro

Agricultural holders < 35 years old

Proprietários agrícolas < 35 anos

Agricultural holders > = 65 years old

Proprietários agrícolas >= 65 anos

Producer price indices, total agricultural
production - (2000 = 100)
Gross value added at basic prices of the
agricultural industry
Indicator A of the income from agricultural
activity

Índices de preços na produção para o total da
produção agrícola (2000 = 100)
Valor acrescentado bruto da indústria agrícola
a preços base
Indicador A do rendimento da actividade
agrícola

Collection of cows' milk

Recolha de leite de vaca

Cereals, production

Produção de cereais

Total roundwood production

Produção total de madeira

2

