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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

AGRICULTURA 

Este APROFGEO@INFORMA reúne um conjunto de informações relacionadas com a agricultura de modo a apoiar os pro-

fessores na sua atual atividade letiva com propostas de recursos e de atividades, passíveis de serem exploradas com os 

alunos, nas aulas de Geografia e de Cidadania e Desenvolvimento.  

A informação aqui reunida é atualizada e traduz a visão multiescalar importante na abordagem à atividade agrícola 

(Mundo, Europa e Portugal). A utilização apropriada de Big data e de webSIG, permite uma visualização instantânea e 

interativa, gráfica e cartográfica pormenorizada e multifatorial dos fenómenos, visualmente é muito mais atrativa e apela-

tiva e representa uma mais valia na transposição didática dos conteúdos. Acresce a isto, o estimulo à utilização destas por 

iniciativa própria e autonomia em pesquisas futuras e outros contextos.  

Na última página estão identificadas as Atividades do Dia [disponíveis em www.aprofgeo.pt (MENU NOVIDADES-> ATIVI-

DADE DO DIA] e do GEORED  [disponíveis  em Recursos - Geored (mec.pt)] relacionadas com a temática desta edição.  

http://www.aprofgeo.pt/
https://geored.dge.mec.pt/recursos
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Aprendizagens Essenciais 

Ensino Básico 

1º Ciclo 

4º Ano: Relacionar a distribuição espacial de alguns fenómenos físicos (relevo, clima, rede hidrográfica, etc.) com a 

distribuição espacial de fenómenos humanos (população, atividades económicas, etc.) a diferentes escalas.  

2º Ciclo 

6º Ano: Caracterizar os principais setores de atividades económicas e a evolução da distribuição da população por 

setores de atividade, à escala local e nacional, usando gráficos e mapas. Utilizar diferentes formas de representa-

ção cartográfica (em suporte físico ou digital) na análise da distribuição das diferentes atividades económicas no 

país, à escala local e nacional. Mobilizar as TIC e as TIG para localizar e conhecer as características e a distribuição 

das atividades económicas.  

3º Ciclo 

8º Ano: Identificar as principais atividades económicas da comunidade local, recorrendo ao trabalho de campo. 

Caracterizar os principais processos de produção e equacionar a sua sustentabilidade (extração mineira, agricultu-

ra, pecuária, silvicultura, pesca, indústria, comércio, serviços e turismo). Identificar padrões na distribuição de dife-

rentes atividades económicas, a nível mundial, e em Portugal, enunciando fatores responsáveis pela sua distribui-

ção. Descrever exemplos de impactes da ação humana no território, apoiados em fontes fidedignas. Representar o 

levantamento funcional das atividades económicas da comunidade local, utilizando diferentes técnicas de expres-

são gráfica e cartografia.  

Ensino Secundário 

Geografia A—Ensino Regular 

11º Ano: Descrever a distribuição de diferentes variáveis que caracterizam as regiões agrárias, relacionando-as 

com fatores físicos e humanos. Analisar os principais constrangimentos ao desenvolvimento da agricultura portu-

guesa no domínio da produção, da transformação e da comercialização dos produtos, relatando exemplos concre-

tos de deficiências estruturais do setor. Equacionar os desafios que a concorrência internacional e a PAC colocam à 

modernização do setor.  Equacionar oportunidades de desenvolvimento rural, relacionando as potencialidades de 

aproveitamento de recursos endógenos com a criação de polos de atração e sua sustentabilidade. Divulgar exem-

plos concretos de ações que permitam a resolução de problemas ambientais e de sustentabilidade - no espaço ru-

ral ou urbano, próximo do aluno, revelando capacidade de argumentação e pensamento crítico.  
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Aprendizagens Essenciais 

Ensino Secundário 

Geografia—Cursos Profissionais 

B6: Descrever a distribuição das diferentes variáveis que caracterizam as regiões agrárias, comparando mapas 

com informação variada. Relacionar a heterogeneidade espacial das estruturas agrárias com fatores físicos e hu-

manos, nomeadamente através da análise da paisagem agrária (sistema de cultura, morfologia agrária e tipo de 

povoamento rural), da estrutura e da distribuição das explorações agrícolas e da estrutura e forma de exploração 

da SAU. Inventariar as principais produções agropecuárias e florestais, relacionando-as com a balança comercial 

e a capacidade de autoaprovisionamento do país, a partir da análise de informação estatística, gráfica e cartográ-

fica. Analisar os principais constrangimentos e potencialidades relativas ao desenvolvimento da agricultura portu-

guesa no domínio da produção, da transformação e da comercialização dos produtos, relatando exemplos con-

cretos de pontos fortes e fracos do sector. Equacionar os desafios que a concorrência internacional e a PAC 

(objetivos 2020 ou os mais recentes) colocam à modernização do sector, analisando fontes de informação diver-

sa.  Reconhecer o papel da PAC na certificação de qualidade de produtos portugueses e a sua importância na in-

ternacionalização de produtos e no turismo em espaço rural, utilizando terminologia adequada. Reconhecer a 

importância económica, social e ambiental das atividades económicas (turismo, indústria e serviços) e da floresta 

como ativos estratégicos, a partir de estudos de caso à escala local, regional ou nacional. Relacionar a pluriativi-

dade com a fixação de população e com o desenvolvimento das áreas rurais, a partir da análise de casos concre-

tos de sucesso. Debater a valorização dos recursos endógenos e a sustentabilidade das áreas rurais, evidenciando 

reflexão crítica e argumentação fundamentada. Discutir as questões relacionadas com a utilização e o ordena-

mento da floresta, enumerando os riscos e a forma de potenciar o desenvolvimento do espaço rural. Analisar 

exemplos concretos de ações que permitam a resolução de problemas ambientais e de sustentabilidade no espa-

ço rural, próximo do aluno, revelando capacidade de argumentação e pensamento crítico.  

 

 



 4 

Associação de Professores de Geografia -   www.aprofgeo.pt ;  aprofgeo@gmail.com;  Tel. 213861490; Tlm.  935117956 

Bairro da Liberdade, Lote 9 - Loja 13, 1070-023 Lisboa 

Associação de Professores de Geografia -   www.aprofgeo.pt ;  aprofgeo@gmail.com;  Tel. 213861490; Tlm.  935117956 

Bairro da Liberdade, Rua C2, Lote 9 - Loja 13, 1070-023 Lisboa 

#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

Descrição: Conjunto de publicações 
da FAO com estatísticas agrícolas. 

 

Fonte: FAO. Disponível em ESS Website ESS : 

Statistical Yearbooks (fao.org)  

AGRICULTURA - ESTATÍSTICAS/CARTOGRAFIA A NÍVEL MUNDIAL  

Descrição: Base de dados da FAO 

com informação sobre a agricultura. 

A pesquisa de informação pode ser 

efetuada por espécie agrícola, ano e 

país.  

Nota: Ver informação nos tópicos 

Database Updates, Selected Indicators 

e Rankings. 

Fonte: FAOSTAT. Disponível em FAOSTAT 

1) FAO 

http://www.fao.org/economic/ess/syb/en/#.X_yC8uj7SUk%C3%82%C2%A0
http://www.fao.org/economic/ess/syb/en/#.X_yC8uj7SUk%C3%82%C2%A0
http://www.fao.org/economic/ess/syb/en/#.X_yC8uj7SUk%C3%82%C2%A0
http://www.fao.org/faostat/en/
http://www.fao.org/faostat/en/
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Descrição: Mapa interativo com      

percentagem global de terras 

agrícolas e percentagem de  

terras agrícolas do país. 

Fonte: StatsMap. Disponível em Global Croplands  

Descrição: mapa intera-

tivo com produção agrí-

cola (Dados históricos 

1955-1999) e outras 

informações estatísticas 

agrícolas a nível euro-

peu. Permite gerar grá-

ficos de barras e de li-

nhas. 

Fonte: EUROSTAT.  Disponível em Statistics | Eurostat (europa.eu)  

Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

2) STATSMAP 

3) EUROSTAT 

https://croplands.org/app/map/statsMap
https://croplands.org/app/map/statsMap
https://croplands.org/app/map/statsMap
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/apro_cpnh1_h/default/map?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/apro_cpnh1_h/default/map?lang=en
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AGRICULTURA - ESTATÍSTICAS/CARTOGRAFIA A NÍVEL NACIONAL 

Descrição: Relatórios agrícolas. 

Fonte: INE. Estatísticas agrícolas. 
Disponível em  Portal do INE 

Descrição: Recenseamento agrícola 2019 (infografia). 

Fonte: INE. Recenseamento agrícola 2019.     Disponível 
em RA2019 (ine.pt) 

1) INE 

2) RECENSEAMENTO AGRÍCOLA 

Fonte: Vida Rural. Dados preliminares do Recensea-
mento Agrícola 2019 confirmam “tendências positi-
vas”. Disponível em Dados preliminares do Recense-
amento Agrícola 2019  co nfirm am “tendências posi-
tivas” (v idarural.pt)   

Descrição: Notícia sobre os dados preliminares 
do Recenseamento Agrícola 2019. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&amp;xpgid=ine_publicacoes&amp;PUBLICACOEStipo=ea&amp;PUBLICACOEScoleccao=107660&amp;xlang=pt
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&amp;xpgid=ine_publicacoes&amp;PUBLICACOEStipo=ea&amp;PUBLICACOEScoleccao=107660&amp;xlang=pt
https://ra2019.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ra2019_boas_vindas&amp;xpid=RA2019&amp;xlang=pt
https://ra2019.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ra2019_boas_vindas&amp;xpid=RA2019&amp;xlang=pt
https://www.vidarural.pt/producao/dados-preliminares-do-recenseamento-agricola-2019-confirmam-tendencias-positivas/
https://www.vidarural.pt/producao/dados-preliminares-do-recenseamento-agricola-2019-confirmam-tendencias-positivas/
https://www.vidarural.pt/producao/dados-preliminares-do-recenseamento-agricola-2019-confirmam-tendencias-positivas/
https://www.vidarural.pt/producao/dados-preliminares-do-recenseamento-agricola-2019-confirmam-tendencias-positivas/
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3) PORDATA 

Descrição: Base de dados 
sobre a produção vegetal. 

Fonte: PORDATA. Produção 
vegetal. Disponível em PORDA-
TA - Produção Vegetal 

Descrição: VAB da agricultura 

Fonte: PORDATA. VAB. 
Disponível em PORDATA 
- Valor acrescentado 
bruto da agricultura 

https://www.pordata.pt/Subtema/Municipios/Produ%c3%a7%c3%a3o%2BVegetal-436
https://www.pordata.pt/Subtema/Municipios/Produ%c3%a7%c3%a3o%2BVegetal-436
https://www.pordata.pt/Subtema/Municipios/Produ%c3%a7%c3%a3o%2BVegetal-436
https://www.pordata.pt/Portugal/Valor%2Bacrescentado%2Bbruto%2Bda%2Bagricultura-3374
https://www.pordata.pt/Portugal/Valor%2Bacrescentado%2Bbruto%2Bda%2Bagricultura-3374
https://www.pordata.pt/Portugal/Valor%2Bacrescentado%2Bbruto%2Bda%2Bagricultura-3374
https://www.pordata.pt/Portugal/Valor%2Bacrescentado%2Bbruto%2Bda%2Bagricultura-3374
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4) GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral  

Estrutura das explorações agrícolas – Diagnóstico, julho de 2019 (pdf) 

Descrição: Estrutura das explorações agrícolas – Diagnóstico, julho de 2019.  

https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
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Estrutura das explorações agrícolas – Diagnóstico, julho de 2019 (pdf) 

https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
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Estrutura das explorações agrícolas – Diagnóstico, julho de 2019 (pdf) 

https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
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https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
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Fonte: GPPAG. Disponível em https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf 

https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
https://www.gpp.pt/images/DiagnosticoEstruturalExploraesAgricolas.pdf
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Descrição: infografia com dados sobre 
a agricultura em Portugal. 

Fonte: VISÃO. Os novos agricultores que estão a mudar 
Portugal. Disponível em Visão | Os  novos agricultores 
que estão a mudar Portugal (sapo.pt) 

Fonte: Agricultura e mar actual. A agricultura 

portuguesa em números. Disponível em Novos  

dados sobre a agricultura na UE. Produção 

agrícola portuguesa atinge valor recorde -  

AGRICULTURA E MAR ACTUAL 

Descrição: infografia sobre os novos agricultores 

que estão a mudar Portugal. 

https://agriculturaemar.com/novos-dados-sobre-a-agricultura-na-ue-producao-agricola-portuguesa-atinge-valor-recorde/
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2017-05-14-os-novos-agricultores-que-estao-a-mudar-portugal/
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2017-05-14-os-novos-agricultores-que-estao-a-mudar-portugal/
https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2017-05-14-os-novos-agricultores-que-estao-a-mudar-portugal/
https://agriculturaemar.com/novos-dados-sobre-a-agricultura-na-ue-producao-agricola-portuguesa-atinge-valor-recorde/
https://agriculturaemar.com/novos-dados-sobre-a-agricultura-na-ue-producao-agricola-portuguesa-atinge-valor-recorde/
https://agriculturaemar.com/novos-dados-sobre-a-agricultura-na-ue-producao-agricola-portuguesa-atinge-valor-recorde/
https://agriculturaemar.com/novos-dados-sobre-a-agricultura-na-ue-producao-agricola-portuguesa-atinge-valor-recorde/
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5) DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO  

SIG | DRAPC  

Descrição: WebSIG da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro que permite aceder a um 

conjunto diverso de informação: 

1) Ortofotocartas da região centro e sobreposição no território, à escala escolhida, das 

divisões administrativas por freguesia, concelho, distrito e NUT I, NUT II e NUT III 

2) Cartografia do uso do solo a nível nacional (categorias: tecido urbano contínuo e descontínuo, 
indústria, comércio e equipamentos, redes viárias e ferroviárias, áreas portuárias, aeroportos, espa-
ços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de lazer, culturas agrícolas (temporárias  
de sequeiro e regadio, arrozais, vinhas, pomares, olivais, pastagens permanentes, etc.), florestas 
(folhosas, resinosas, mistas, vegetação herbácea, matos, etc.), praias, dunas, areias, lagoas, sapais, oce-
anos, etc. 

http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
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3) Identificação da altimetria no território. 

4) Dados meteorológicos de temperatura, precipitação, humidade, intensidade do vento 
através da consulta dos ícones representativos das estações meteorológicas. 

http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
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5) Zonas de Proteção Especial, Áreas protegidas, Zonas de conservação e Zonas vulneráveis 

6) Processos licenciados-atividades (bovinos, caprinos, ovinos, coelhos, suínos, equídeos, aves, etc.) 

http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
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7) Produtos tradicionais de qualidade (denominação de origem protegida - DOP, indicação 

geográfica protegida - IGP) 

8) Massas de água subterrâneas 

http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
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9) Regiões hidrográficas 

10)  Zonas vulneráveis a nitratos 

11)  Albufeiras e barragens  

http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
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O SIG dispõe de um conjunto de ferramentas que permitem colocar um indicador de local com 

descrição, medir distâncias, medir áreas de polígonos, conhecer o raio de influência/dispersão 

de um determinado fenómeno. 

Atividade/Desafio/Estudo de caso 

Propor ao aluno que faça uma pesquisa sobre a sua área de residência (concelho, NUT III, outro), 

explorando o SIG no que diz respeito às variáveis cartografadas. 

Estabelecer possíveis correlações entre: 

- a altimetria e o uso do solo; 

- a altimetria e o tipo de povoamento; 

- os dados meteorológicos e o tipo de culturas; 

- os aproveitamentos hidroagrícolas e o tipo de culturas; 

- massas de água subterrâneas, tipo de culturas agrícolas e zonas vulneráveis a nitratos; 

- zonas de conservação e o uso do solo; 

- existência de produtos de qualidade garantida e o tipo de culturas e/ou explorações animais. 

Fonte: Ministério da Agricultura. Disponível em  http://sig.drapc.min-agricultura.pt/ 

http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
http://sig.drapc.min-agricultura.pt/
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6) BARRAGENS DOS APROVEITAMENTOS HIDROAGRÍCOLAS 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) – Sistema de Informação de Regadio (SIR)  

Descrição: Sítio interativo com a localização nacional das barragens dos aproveitamentos hidroagrí-

colas. Clicando no ícone de cada barragem, é possível aceder a um conjunto de informações – 

localização, características hidrológicas, bacia hidrográfica de pertença, características da albufeira, 

ortofotomapa e fotografias da barragem, etc.. 

Fonte: DRADR.SIR. Barragens com aproveitamento agrícola. Disponível em http://sir.dgadr.gov.pt/barragens 

Atividade: 

Identificar padrões de distribuição (norte-sul, interior-litoral) dos Aproveitamentos Hidroagrícolas de 

iniciativa da Administração Central e indicar fatores responsáveis, relacionando a localização dos 

aproveitamentos com as características climáticas  das respetivas bacias hidrográficas, através da 

análise do boletim da temperatura, boletim de precipitação, boletim de escoamento, boletim de 

armazenamento nas albufeiras (SNIRH), complementados com a consulta da temperatura média 

anual e precipitação  média acumulada (Portal do clima), entre outras fontes. 

Cada aluno deverá fazer a apresentação de duas barragens (preferencialmente, norte-sul) cujas 

características climáticas distintas justificam o aproveitamento hidroagrícola numa delas. Na apre-

sentação deverá constar a localização, indicadores climáticos, fotografias e outros elementos 

pertinentes. 

http://sir.dgadr.gov.pt/barragens
http://sir.dgadr.gov.pt/barragens
http://sir.dgadr.gov.pt/barragens
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7) PORTAL DO CLIMA | AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE  

SNIRH  

Descrição: Temperatura média no Verão e Inverno, 1971-2000. Boletim de temperatura por estação 
meteorológica e bacia hidrográfica. 

Fonte: Portal do clima. Temperatura média no Verão e Inverno, 
1971-2000. Disponível em http://portaldoclima.pt/pt/# 

Fonte: APA.SNIRH. Boletim de temperatura 
por estação meteorológica e bacia hidrográfi-
ca. Disponível em https://
snirh.apambiente.pt/index.php?
idMain=1&idItem=1.6 

Descrição: Precipitação média acumulada, 1971-2000. Boletim de armazenamento nas albufeiras. 

Fonte: Portal do clima. Precipitação média 
acumulada, 1971-2000.  
Disponível em http://portaldoclima.pt/pt/# 

Fonte: APA.SNIRH. Boletim de armazenamento 
nas albufeiras. Disponível em https://
snirh.apambiente.pt/index.php?
idMain=1&idItem=1.3 

https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.6
http://portaldoclima.pt/pt/
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&amp;idItem=1.6
http://portaldoclima.pt/pt/
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&amp;idItem=1.6
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&amp;idItem=1.6
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&amp;idItem=1.6
http://portaldoclima.pt/pt/
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&amp;idItem=1.3
http://portaldoclima.pt/pt/
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&amp;idItem=1.3
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&amp;idItem=1.3
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&amp;idItem=1.3
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Descrição: Boletim de precipitação por estação meteorológica e bacia hidrográfica. 

Fonte: APA.SNIRH. Boletim de precipitação por estação meteorológica e bacia hidrográfica. 

Disponível em https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.1 

8) CULTURAS DE REGADIO POR BACIA HIDROGRÁFICA 

Atividade: Identificar o tipo de culturas agrícolas dominante em cada bacia, relacionando com a 

localização/região agrária/paisagem agrária e respetivas características edafo-climáticas. 

Para aceder às culturas nos aproveitamentos secundários, aceder a  https://www.dgadr.gov.pt/

dados-abertos#ig e clicar em Aproveitamentos Hidroagrícolas II – Culturas. O site permite fazer 

o filtro por aproveitamento, data e cultura (http://sir.dgadr.gov.pt/culturas) 

Fonte: DRADR. SIR. Ocorrência de culturas. Disponível em http://sir.dgadr.gov.pt/ocorrencia-de-culturas 

https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.1
https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.1
https://www.dgadr.gov.pt/dados-abertos#ig
https://www.dgadr.gov.pt/dados-abertos#ig
http://sir.dgadr.gov.pt/culturas
http://sir.dgadr.gov.pt/ocorrencia-de-culturas
http://sir.dgadr.gov.pt/ocorrencia-de-culturas
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AGRICULTURA E AMBIENTE  

1) PEGADA ECOLÓGICA DOS PRODUTOS 

Descrição: Reportagem SIC sobre a 

pegada ecológica dos alimentos,     

nomeadamente, o impacte do consu-

mo de alimentos que percorrem    

grandes distâncias até chegarem à 

nossa mesa. 

Fonte: SIC. Comida a metro. Disponível em 
Comida a metro | SIC - YouTube 

Descrição: Notícia que associa conscienciali-

zação ambiental e a comercialização de pro-

dutos agrícolas. 

Fonte: Vida rural. Carrefour decide não vender 

morangos em janeiro. Disponível em Carrefour  

decide não vender morangos em janeiro - Vida 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-2S9GVxJjk
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Y-2S9GVxJjk
https://www.vidarural.pt/producao/carrefour-decide-nao-vender-morangos-em-janeiro/
https://www.vidarural.pt/producao/carrefour-decide-nao-vender-morangos-em-janeiro/
https://www.vidarural.pt/producao/carrefour-decide-nao-vender-morangos-em-janeiro/


 24 

Associação de Professores de Geografia -   www.aprofgeo.pt ;  aprofgeo@gmail.com;  Tel. 213861490; Tlm.  935117956 

Bairro da Liberdade, Lote 9 - Loja 13, 1070-023 Lisboa 

Associação de Professores de Geografia -   www.aprofgeo.pt ;  aprofgeo@gmail.com;  Tel. 213861490; Tlm.  935117956 

Bairro da Liberdade, Rua C2, Lote 9 - Loja 13, 1070-023 Lisboa 

#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

2) AGRICULTURA BIOLÓGICA 

Descrição: Sítios com informação sobre a agricultura biológica em Portugal: produção biológica 

(produtos e produtores); objetivos e princípios da agricultura biológica;…. 

Fonte: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvi-

mento Rural. Agricultura e produção biológica. 

Comida a metro.  

Disponível em Agricultura e Produção Biológica - 

Agricultura e  Produção Biológica (dgadr.gov.pt) 

Fonte: Voz da planície.  

Disponível em  “P rodução em m o do bio lógi-

co triplica e núm ero de   sociedades agríco las 

duplica em 10 ano s” | Rádio Vo z da P lanície 

(vo zdaplanicie.pt)  

Fonte: EUROSTAT. Agriculture: 

EU organic area up 25% since 

2012.  

Disponível em Agriculture:  EU 

organic area up 25% since 2012 

- Products Eurostat News - Eu-

rostat (europa.eu) 

Descrição: Infografia 
sobre a % de produção 
biológica no total da 
produção agrícola     
nacional. 

https://mpb.dgadr.gov.pt/
https://mpb.dgadr.gov.pt/
https://mpb.dgadr.gov.pt/
http://www.vozdaplanicie.pt/noticias/producao-em-modo-biologico-triplica-e-numero-de-sociedades-agricolas-duplica-em-10-anos
http://www.vozdaplanicie.pt/noticias/producao-em-modo-biologico-triplica-e-numero-de-sociedades-agricolas-duplica-em-10-anos
http://www.vozdaplanicie.pt/noticias/producao-em-modo-biologico-triplica-e-numero-de-sociedades-agricolas-duplica-em-10-anos
http://www.vozdaplanicie.pt/noticias/producao-em-modo-biologico-triplica-e-numero-de-sociedades-agricolas-duplica-em-10-anos
http://www.vozdaplanicie.pt/noticias/producao-em-modo-biologico-triplica-e-numero-de-sociedades-agricolas-duplica-em-10-anos
http://www.vozdaplanicie.pt/noticias/producao-em-modo-biologico-triplica-e-numero-de-sociedades-agricolas-duplica-em-10-anos
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190130-1?inheritRedirect=true&amp;redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190130-1?inheritRedirect=true&amp;redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190130-1?inheritRedirect=true&amp;redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190130-1?inheritRedirect=true&amp;redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190130-1?inheritRedirect=true&amp;redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new
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3) ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A AGRICULTURA BIOLÓGICA (ENAB) E PLANO DE AÇÃO (PA) 

Descrição: Sítio com informação sobre a estratégia nacional para a agricultura biológica. 

Fonte: Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural. Estratégia 

Nacional para a agricultura biológica.  

Disponível em Estratégia Nacional 

para a Agricultura Biológica 

(dgadr.gov.pt) 

4) RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 

Descrição: Vídeo sobre a Reserva Agrícola Nacional, para informar o público em geral sobre a 
importância da salvaguarda dos melhores solos para a atividade agrícola do país.  

Fonte: Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural. Reserva Agrícola 
nacional. 

Disponível em  RESERVA AGRÍCOLA NA-
CIONAL FILME - YouTube 

Descrição: Sítio com informação sobre a estratégia nacional para a proteção e conservação do solo. 

Fonte: Direção-Geral de Agricultura 

e Desenvolvimento Rural. Parceria 

Portuguesa para o solo. Disponível 

em Parceria Portuguesa para o Solo 

(dgadr.gov.pt) 

https://www.dgadr.gov.pt/estrategia-nacional-para-a-agricultura-biologica
https://www.dgadr.gov.pt/estrategia-nacional-para-a-agricultura-biologica
https://www.dgadr.gov.pt/estrategia-nacional-para-a-agricultura-biologica
https://www.dgadr.gov.pt/estrategia-nacional-para-a-agricultura-biologica
https://www.youtube.com/watch?v=hMb4vzVIPvY
https://www.youtube.com/watch?v=hMb4vzVIPvY
https://www.youtube.com/watch?v=hMb4vzVIPvY
https://www.youtube.com/watch?v=hMb4vzVIPvY
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/
https://parceriaptsolo.dgadr.gov.pt/
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HORTAS URBANAS 

1) HORTAS URBANAS 

Descrição: Quinta Musas da Fontinhas – hortas 
urbanas. 

Fonte: Biosfera. Quinta Musas da Fontinha. Disponí-

vel em Quinta Musas da Fontinha - YouTube  

Descrição: Conjunto de vídeos sobre hortas urbanas 

(1. Hortas de Cascais, 2. Hortas de Cascais no pro-

grama "O seu dinheiro" da RTP N, 3. Hortas Urbanas 

- Alto da Parede, 4. Hortas Comunitárias de Cascais 

| Reportagem SIC) 

Fonte: Hortas de Cascais. Disponível em HortasdeCascais - 
YouTube 

2) AGRICULTURA URBANA 

Descrição: Conjunto de vídeos sobre agricultura (1. Agricultura urbana espontânea, 2. Técnicas e práticas 

de agricultura sustentável, 3. Agricultura urbana institucionalizada, 4. Visão sobre a agricultura urbana 

em Portugal, 5. Agricultura urbana e saúde, 6. Agricultura urbana e educação ambiental). 

Fonte: Porto Canal. Disponí-
vel em Portaucanal - YouTu-
be 

https://www.youtube.com/watch?v=aio0d1Mrqpw
https://www.youtube.com/user/HortasdeCascais
https://www.youtube.com/user/HortasdeCascais
https://www.youtube.com/user/HortasdeCascais
https://www.youtube.com/user/Portaucanal
https://www.youtube.com/user/Portaucanal
https://www.youtube.com/user/Portaucanal
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AGRICULTURA E RISCOS NATURAIS 

1) APROVEITAMENTO AGRÍCOLA VERSUS RISCO NATURAL DE CHEIA/ZONA DE INUNDAÇÃO 
(LOURES) 

Atividade: Estabelecer a relação entre o risco natural de cheia e consequente zona de inundação com a 

área ocupada pelo aproveitamento hidroagrícola e respetivo uso do solo (culturas agrícolas). 

Descrição: Cartografia dos regadios em exploração. Ficheiro KML que permite localizar e medir a área 

dos aproveitamentos hidroagrícolas principais e secundários (seleção do regadio de Loures) 

Fonte: DGADR. SIR.  Cartografia em exploração.  

Disponível em http://sir.dgadr.gov.pt/cart-expl-
kml 

Descrição: Zonas inundáveis e de risco de inundações (seleção da zona de inundação em Loures-

Odivelas) 

Fonte: APA. SNIAMB. Zonas inundá-

veis e de risco de inundações.      

Disponível em Inundações (Diretiva 

2007/60CE) - Portugal Continental | 

SNIAmb (apambiente.pt)   

Descrição: Aproveitamento hidroagrícola II – culturas (seleção Loures) 

Fonte: DGADR. SIR. 
Aproveitamento hidroa-
grícola II. Disponível em 
http://sir.dgadr.gov.pt/
culturas 

http://sir.dgadr.gov.pt/cart-expl-kml
http://sir.dgadr.gov.pt/cart-expl-kml
http://sir.dgadr.gov.pt/cart-expl-kml
https://sniamb.apambiente.pt/content/inunda%C3%A7%C3%B5es-diretiva-200760ce-portugal-continental?language=pt-pt
https://sniamb.apambiente.pt/content/inunda%C3%A7%C3%B5es-diretiva-200760ce-portugal-continental?language=pt-pt
https://sniamb.apambiente.pt/content/inunda%C3%A7%C3%B5es-diretiva-200760ce-portugal-continental?language=pt-pt
https://sniamb.apambiente.pt/content/inunda%C3%A7%C3%B5es-diretiva-200760ce-portugal-continental?language=pt-pt
http://sir.dgadr.gov.pt/culturas
http://sir.dgadr.gov.pt/culturas
http://sir.dgadr.gov.pt/culturas
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

2) APROVEITAMENTO AGRÍCOLA VERSUS RISCO NATURAL DE CHEIA/ZONA DE INUNDAÇÃO E 
PDM (V. F. XIRA) 

Atividade: Propor ao aluno que estabeleça a relação entre as fontes de informação, através da correspon-

dência entre a área classificada como REN, a área sujeita a inundação e o aproveitamento hidroagrícola. 

Compreender o uso do solo da área assinalada em função do risco natural e a importância do Plano Dire-

tor Municipal na delimitação destas áreas e restrição do seu uso à implantação das atividades humanas e 

expansão urbana. 

Desafio: Solicitar ao aluno para consultar as fontes oficiais indicadas e o PDM da sua área de residência 

(caso esteja disponível online) e identificar eventuais condicionantes e respetivos usos do solo. 

Descrição: Mapa interativo do município de Vila Franca de Xira com planta de condicionantes relativo à 

Reserva Ecológica Nacional (REN), risco de inundação, risco geotécnico, etc.. 

REN + layers(Enquadramento + 
REN)  

Fonte: CMVFX. 
Planta de condicio-
nantes da REN.  
Disponível em 
https://sigvfx.cm-
vfxira.pt/MuniSIG/
Html5Viewer/
index.html?
viewer=PDM  

PDM + Planta de Ordenamento 
Áreas de Risco e Unidades Opera-
tivas de Planeamento e Gestão  

 

Fonte: CMVFX. Planta de condicio-
nantes do risco de inundação.  
Disponível em https://sigvfx.cm-
vfxira.pt/MuniSIG/Html5Viewer/
index.html?viewer=PDM  

https://sigvfx.cm-vfxira.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=PDM
https://sigvfx.cm-vfxira.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=PDM
https://sigvfx.cm-vfxira.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=PDM
https://sigvfx.cm-vfxira.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=PDM
https://sigvfx.cm-vfxira.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=PDM
https://sigvfx.cm-vfxira.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=PDM
https://sigvfx.cm-vfxira.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=PDM
https://sigvfx.cm-vfxira.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=PDM
https://sigvfx.cm-vfxira.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=PDM
https://sigvfx.cm-vfxira.pt/MuniSIG/Html5Viewer/index.html?viewer=PDM
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Descrição: Zonas inundáveis e de risco de inundações (seleção da zona de inundação em Santarém) 

Fonte: APA. SNIAMB. Zonas inundáveis e de risco de inundações.             

Disponível em Inundações (Diretiva 2007/60CE) - Portugal Continental | SNIAmb (apambiente.pt)  

Descrição: Cartografia dos regadios em exploração. Ficheiro KML que permite localizar e medir a área 

dos aproveitamentos hidroagrícolas principais e secundários (seleção do regadio de Santarém) 

Fonte: DGADR. SIR. Cartografia em exploração. Disponível em http://sir.dgadr.gov.pt/cart-expl-kml 

https://sniamb.apambiente.pt/content/inunda%C3%A7%C3%B5es-diretiva-200760ce-portugal-continental?language=pt-pt
https://sniamb.apambiente.pt/content/inunda%C3%A7%C3%B5es-diretiva-200760ce-portugal-continental?language=pt-pt
http://sir.dgadr.gov.pt/cart-expl-kml
http://sir.dgadr.gov.pt/cart-expl-kml
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

AGRICULTURA E AS TIC 

1) SMART FARMING 

Descrição: Mapa interativo com projetos de desenvolvimento de biotecnologia vegetal por país. 
Permite fazer o filtro por cultura, país e propriedades. 

Fonte: CROPFILE. Disponível em https://croplife.org/agricultural-innovation/ 

Descrição: Infografia   
sobre o contributo das 
TIC na agricultura de  
precisão. 

Fonte: FAO, ITU. ICTs in 

agriculture. Disponível em 
0957 TT&contents=pm7 

(fao.org)  

https://croplife.org/agricultural-innovation/
https://croplife.org/agricultural-innovation/
http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2021 

Fonte: Iberdrola. SMART FARMING E AGRICULTURA DE PRECISÃO - 'Smart farming': agricultura de precisão 
para alcançar um mundo mais sustentável. Disponível em Smart Farming e Agricultura de Precisão - Iberdrola 

Descrição: Infografia sobre o contributo das TIC na agricultura de precisão. 

Fonte: FAO, ITU. The role of ICTs in 
agriculture . Disponível em 0957 
TT&contents=pm7 (fao.org)  

https://www.iberdrola.com/inovacao/smart-farming-agricultura-de-precisao
https://www.iberdrola.com/inovacao/smart-farming-agricultura-de-precisao
https://www.iberdrola.com/inovacao/smart-farming-agricultura-de-precisao
http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5564e.pdf
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Descrição: Notícia sobre a criação do primeiro HUB 
Digital para a agricultura portuguesa. 

Fonte: ISQ. Primeiro HUB digital para a agricultura em Portugal. 

Disponível em  Primeiro Hub Digital para a Agricultura em Portu-

gal - Grupo ISQ  

Descrição: Notícias sobre smart farming e a agricultura de precisão 

Fonte: Emorphis technologies. Smart farming. Disponível 
em What is Smart Farming — Everything you want to 
know about it. | by Emorphis Technologies | Medium 

 

Fonte: Cropin. Smart farming. Disponível em Smart Farming Technology - Advanced Agriculture Solution | Cropin 

https://www.isq.pt/primeiro-hub-digital-para-a-agricultura-em-portugal/
https://www.isq.pt/primeiro-hub-digital-para-a-agricultura-em-portugal/
https://www.isq.pt/primeiro-hub-digital-para-a-agricultura-em-portugal/
https://medium.com/@emorphis.technologies/what-is-smart-farming-everything-you-want-to-know-about-it-28e0e5d8e142
https://medium.com/@emorphis.technologies/what-is-smart-farming-everything-you-want-to-know-about-it-28e0e5d8e142
https://medium.com/@emorphis.technologies/what-is-smart-farming-everything-you-want-to-know-about-it-28e0e5d8e142
https://www.cropin.com/smart-farming/
https://www.cropin.com/smart-farming/
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PAC (futuro) 

Descrição: Vídeo sobre o futuro da PAC. O Conselho chegou 
a acordo acerca de uma orientação geral sobre a reforma da 
política agrícola comum (PAC) pós-2020. A posição acordada 
evidencia compromissos firmes dos Estados-Membros no 
sentido de uma maior ambição ambiental, com instrumentos 
como os regimes ecológicos obrigatórios (uma novidade   
relativamente à política atual) e a condicionalidade reforça-
da. Ao mesmo tempo, permite que os Estados-Membros   
disponham da flexibilidade necessária para alcançarem os 
objetivos ambientais. 

Fonte: Conselho Europeu. PAC.  

Disponível em Futuro da PAC pós-2020 
- Consilium (europa.eu) 

1) PAC 

Atividade: Visualizar o vídeo sobre a ENAB e enquadrar cada ação/medida nos objetivos da PAC 

2021-2027. Os alunos deverão construir uma tabela onde relacionem as ações em Portugal com as 

respetivas orientações a nível das políticas europeias, designadamente, a política agrícola comum. 

Descrição: O setor agrícola e as zonas rurais da UE são fatores importantes em termos de bem-estar e 
futuro na União. A agricultura da UE é um dos maiores produtores mundiais de alimentos e garante a 
segurança alimentar de mais de 500 milhões de cidadãos europeus. Os agricultores da UE são também 
os primeiros guardiões do meio natural, uma vez que cuidam os recursos    naturais do solo, da água, 
do ar e da biodiversidade em 48 % do território da UE (os silvicultores mais 36 %), disponibilizam sumi-
douros essenciais de carbono e fornecem recursos renováveis para fins industriais e energéticos. É, 
aliás, destes recursos naturais que dependem diretamente. Um grande número de postos de trabalho 
depende da agricultura, tanto no setor propriamente dito (que garante emprego estável a 22 milhões 
de pessoas) como no setor alimen-
tar, mais vasto (a agricultura, a 
transformação alimentar e o retalho 
e serviços relacionados garantem 
cerca de 44 milhões de postos de 
trabalho). As zonas rurais da UE al-
bergam no seu conjunto 55 % dos 
cidadãos, constituindo simultanea-
mente importantes pilares do em-
prego, do lazer e do turismo. 

Fonte: Conselho da União Europeia.   

O futuro da alimentação e da agricultura.  

Disponível em pdf (europa.eu) 

https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/cap-future-2020/
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/cap-future-2020/
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/cap-future-2020/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14977-2017-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14977-2017-INIT/pt/pdf
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Fonte: Conselho Europeu. 
PAC.  

Disponível em O futuro da 
política agrícola comum | 
Comissão Europeia 
(europa.eu)  

Fonte: Conselho Europeu. 

PAC.  

Disponível em Objetivos 

estratégicos fundamentais 

da futura PAC | Comissão 

Europeia (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_pt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_pt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_pt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_pt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_pt
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap/key-policy-objectives-future-cap_pt#nineobjectives
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap/key-policy-objectives-future-cap_pt#nineobjectives
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap/key-policy-objectives-future-cap_pt#nineobjectives
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap/key-policy-objectives-future-cap_pt#nineobjectives
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap/key-policy-objectives-future-cap_pt#nineobjectives
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2) PAC (Política Agrícola Comum) E ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) 

Fonte: Conselho da União Europeia.  O futuro da alimentação                     
e da agricultura. Disponível em pdf (europa.eu) 

Atividade: Pesquisar e enumerar os objetivos/medidas/

ações da PAC 2021-2027 que contribuem para os Objetivos 

do desenvolvimento Sustentável, de acordo com a relação   

estabelecida no infograma. 

Fonte: Conselho Europeu. Infografia –The future of 

EU agricultural policy. Disponível em The  future of 

EU agricultural policy - Consilium (europa.eu) 

Fonte: Conselho Europeu. Apoio da UE à 

agricultura e às pescas. Disponível em 

COVID-19:  Apoio da UE à agricultura e 

às pescas - Consilium (europa.eu) 

Descrição: Infografia sobre o futuro da PAC. 

Descrição: Infografia sobre o apoio   
da UE à agricultura e às pescas 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14977-2017-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14977-2017-INIT/pt/pdf
https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/covid-19-agrifish/
https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/cap-reform-objectives/
https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/cap-reform-objectives/
https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/cap-reform-objectives/
https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/covid-19-agrifish/
https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/covid-19-agrifish/
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FLORESTA  

Descrição: Retrato da floresta portuguesa (2018) 

Fonte: Público. Retrato da floresta portuguesa (2018).  

Disponível em Um retrato da floresta portuguesa | Infografia | PÚBLICO (publico.pt) 

https://www.publico.pt/2020/08/12/infografia/retrato-floresta-portuguesa-512
https://www.publico.pt/2020/08/12/infografia/retrato-floresta-portuguesa-512
https://www.publico.pt/2020/08/12/infografia/retrato-floresta-portuguesa-512
https://www.publico.pt/2020/08/12/infografia/retrato-floresta-portuguesa-512
https://www.publico.pt/2020/08/12/infografia/retrato-floresta-portuguesa-512
https://www.publico.pt/2020/08/12/infografia/retrato-floresta-portuguesa-512
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

GEORED 
 

A agricultura portuguesa no contexto da União Europeia | Francisco Melo Ferreira 

A Floresta em Portugal Continental | Aldina Piedade 

A multifuncionalidade do espaço rural | Francisco Melo Ferreira 

Agricultura controlada | Susana Dias & Daniel Dias 

Agricultura Tradicional versus Agricultura Moderna | Deolinda Reis 

AGROMAPS e FAOSTAT: Web-SIG e Base de dados online para o estudo da agricultura | Susana Pereira 

Indicadores estruturais da agricultura em Portugal 1 | Francisco Melo Ferreira 

Indicadores estruturais da agricultura em Portugal 2 - A população agrícola | Francisco Melo Ferreira 

Atividades do Dia  [Disponíveis em www.aprofgeo.pt (MENU NOVIDADES-> ATIVIDADE DO DIA)] 

Atividade do dia 24 | Brainwriting | Agricultura portuguesa | Maria Helena Magro 

https://geored.dge.mec.pt/recursos/4-a-agricultura-portuguesa-no-contexto-da-uniao-europeia
https://geored.dge.mec.pt/recursos/19-a-floresta-em-portugal
https://geored.dge.mec.pt/recursos/x-a-multifuncionalidade-do-espaco-rural-pronto-a-pub
https://geored.dge.mec.pt/recursos/agricultura-controlada
https://geored.dge.mec.pt/recursos/agricultura-tradicional-versus-agricultura-moderna
https://geored.dge.mec.pt/recursos/16-a-agricultura-no-mundo
https://geored.dge.mec.pt/recursos/2-indicadores-estruturais-da-agricultura-em-portugal
https://geored.dge.mec.pt/recursos/x-indicadores-estruturais-da-agricultura-em-portugal-2---a-populacao-agricola--ponto-a-pub

