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ECONOMIA DA AUSTRÁLIA (DADOS DE 2018):

Olá, querido aluno! Tudo bem?
Hoje, estudaremos sobre
a Oceania. Nosso objetivo
é destacar os aspectos
populacionais e econômicos
do continente.
Vamos lá, então? Vem comigo!

 Principais setores econômicos: indústria,

turismo, mineração, tecnologia da informação e
agricultura.
 Posição no ranking: é a 20ª maior economia do
mundo.
 Moeda: dólar australiano.
 PIB (nominal): US$ 1,432 trilhão.
 PIB per capita: US$ 45.450.
 Taxa de crescimento do PIB: 1,8%.
 Composição do PIB por setor da economia:
serviços (70,4%), indústria (26,1%) e agricultura
(3,5%).
 Taxa de desemprego: 5,2%.
 População abaixo da linha de pobreza: 0,1%.
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Economia da Nova Zelândia
Parte importante da economia da Nova Zelândia é representada pelas
exportações. O país é conhecido pela larga produção de carne e lã. Essa atividade
é originada dos abates bovinos e é direcionada, principalmente, para os Estados
Unidos, China, Ásia e Canadá.
A lã e derivados do leite também representam uma importante fatia econômica,
mas o cenário está se expandindo. Nos últimos anos, os neozelandeses estão
se destacando pelas exportações de outros. São eles madeira: matéria-prima
utilizada para a produção de celulose e construção de casas; frutos-do-mar:
produzidos por fazendas marítimas onde predomina o mexilhão; vinhos: cultivo
de uvas de castas nobres que originam vinhos de alta qualidade degustados em
todo o mundo; kiwi: fruta nativa da região e que é exportada para diversos países.
Fonte: <https://australiancentre.com.br/blog/economia-da-nova-zelandia/>
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Exploração e exportação de riquezas minerais: bauxita, zinco,
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ferro, ouro, prata, cobre, níquel e estanho.
 Parque industrial é bem desenvolvido e conta com indústrias
siderúrgicas, químicas, têxteis, alimentícias e de equipamentos
de transporte.

 25,5 milhões de habitantes, dados sociais excelentes que

comprovam ótima qualidade de vida.

 População nativa, foram afastados de suas terras e destituídos

de seus direitos; tentam até hoje reaver o que lhes foi tomado
pelos colonizadores.
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Formada pelas ilhas
do norte e as ilhas
do sul.

NOVA ZELÂNDIA

As belezas naturais
(montanhas às praias)
são encantadoras,
gerando o aumento
do turismo a cada ano.

China e Austrália são
parceiros comerciais
fortes.

Território de
268.107 km².

Muito desenvolvida
economicamente.

A indústria
cumpre rígidas
regras ambientais.
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Os maoris (tangata whenua)
são os povos originários
da Nova Zelândia. Até hoje
têm sua cultura preservada
e difundida no país.
Atualmente, representam
apenas 15% da população
do país. A maior parte dos
maoris vive na ilha Norte;
nela, é possível visitar vilas
inteiras que preservam
antigos hábitos.
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A cultura maori é uma parte integral da vida
na Nova Zelândia, influenciando tudo, desde
a culinária a costumes e idioma

A cultura desempenha um papel importante na vida cotidiana da Nova Zelândia.
Como língua oficial, é comum escutar o te reo māori falado, e muitos nomes
oficiais de lugares são em maori.
Em 1840, o documento de fundação constitucional da Nova Zelândia, o Tratado de
Waitangi, foi assinado por chefes maori e representantes do governo Britânico.
Atualmente, parte do turismo da Nova Zelândia integra a cultura dos nativos.
Fonte: <https://www.newzealand.com/br/maori-culture/>
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Para ir além!
<https://https://www.youtube.com/watch?v=vnvI6V-TtLs>
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