
POBOACIÓN E ACTIVIDADES AGRARIAS

POPULAÇÃO E ACTIVIDADES AGRÁRIAS

METODOLOXÍA / METODOLOGIA

RESULTADOS / RESULTADOS

Sistematización dun modelo de datos socioeconómicos constituído por preto de 130 variables comúns
Sistematização de um modelo de dados socio-económicos constituído por cerca de 130 variáveis comuns.

CONCLUSIÓNS / CONCLUSÕES
A construción dun modelo de datos desta natureza é un proceso dinámico no tempo e no espazo, polo que a información
susceptible de ser integrada no subproxecto BDRUR non se esgota aquí, sendo fundamental dar un paso máis co obxecto
de darlle continuidade. Desde o noso punto de vista, pode resultar moi interesante o procesamento dos datos que se irán
recompilar con ocasión do novo Censo Agrario (2009) e o novo Censo de Poboación e Vivendas (2011).    
A construção de um modelo de dados desta natureza é um processo dinâmico no tempo e no espaço, pelo que a 
informação que a [BDRUR] integra não se esgota aqui sendo fundamental dar mais um passo em frente no sentido de lhe 
conferir continuidade. Aproximam-se o novo Recenseamento Geral da Agricultura (2009) e novo Censo Geral da População 
e Habitação (2011), cuja incorporação dos respectivos dados há, do nosso ponto de vista, todo o interesse em que se 
processe.

SOCIOS PARTICIPANTES NO SUBPROXECTO / PARCEIROS ENVOLVIDOS NO SUB-
PROJECTO
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•UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC)

BDRUR
OBXECTIVOS / OBJECTIVOS

Concepción e estruturación dun modelo de datos socioeconómico común para a área de intervención do proxecto
Concepção e estruturação de um modelo de dados socio-económico comum à área de intervenção do projecto;
Sistematizar, para a nova área de intervención do proxecto, os indicadores reunidos no proxecto SIGN 
Sistematizar, para a nova área de intervenção do projecto, os indicadores reunidos no projecto SIGN;
Identificar e sistematizar novas variables –para toda a área de intervención- que se consideren fundamentais para acadar o obxectivo
fundamental de BDRUR
Identificar e sistematizar novas variáveis para toda a área de intervenção que se entendam fundamentais para a concretização do 
objectivo essencial da [BDRUR];
Divulgar os resultados obtidos entre todos os potenciais usuarios permitíndolles tirar o mellor proveito dun instrumento desta natureza
Divulgar os resultados obtidos a todos os potenciais utilizadores permitindo-lhes tirar o melhor partido de um instrumento desta 
natureza.

Evolución da poboación residente entre 1991 e 2001  (%)
Evolução da população residente entre 1991 e 2001 (%)

Variación da SAU media por explotación entre 1989 e 1999 (%)
Evolução da área média  de SAU por exploração  entre 1989 e 1999 (%)
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Accións/Acções
1. Deseño da estrutura de datos e contidos
    Desenho da estrutura de dados e conteúdos
2. Inventario da información
    Inventariação da informação
3. Adquisición da información
    Aquisição da informação
4. Definición da aplicación informática
    Definição da aplicação informática
5. Sistematización e carga de datos
    Sistematização e carregamento dos dados
6. Divulgación da información
    Divulgação da  informação
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