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uase metade do território da União Europeia é composto
por terrenos agrícolas. A Europa precisa que os seus agricultores sejam capazes de responder ao desafio de nos fornecer
alimentos saudáveis e nutritivos e de proteger as zonas rurais
e o ambiente. Os agricultores compreendem a necessidade de cuidar dos nossos recursos
naturais melhor do que ninguém. Afinal, todos eles dependem desses recursos para
garantir o seu sustento diário. Os agricultores gerem as zonas rurais para bem de todos
nós. Desta forma, fornecem-nos «bens públicos», como o bom cuidado e a manutenção
dos nossos solos, das nossas paisagens, dos nossos ecossistemas e dos nossos habitats,
além de uma grande diversidade de fauna e flora. Os agricultores não são compensados
por estes serviços e por isso têm necessidade do apoio da UE, apoio esse que recebem
sob a forma de financiamento público.

A PAC foi criada em 1962 e, nos primeiros anos, incentivava os agricultores a utilizarem máquinas modernas e novas técnicas, incluindo fertilizantes químicos e produtos fitofarmacêuticos. Embora a política se
tenha revelado eficaz e a produtividade alimentar tenha aumentado significativamente, a sua ênfase
mudou nos últimos anos. As reformas da PAC de 2013 dão maior destaque ao ambiente, com uma maior
atribuição de fundos a métodos agrícolas sustentáveis. Hoje em dia, os agricultores mantêm superfícies
de interesse ecológico, como faixas de proteção e prados de flores selvagens, nas áreas cultivadas para
permitir a preservação da biodiversidade. Embora a existência dessas áreas possa reduzir a produção
total da exploração agrícola, as práticas agrícolas sustentáveis deste género melhoram a qualidade do
solo, além de serem benéficas para os ecossistemas e os habitats da vida selvagem, a biodiversidade e
o ambiente. A PAC reformada oferece ainda apoio especial para a agricultura biológica e a utilização
produtiva das florestas e das zonas florestais.

Neste módulo, os alunos irão explorar:

▶ C
 omo as alterações climáticas podem afetar negativamente os agricultores e o ambiente e como
a UE permite aos agricultores fazer parte da luta global para atenuar as alterações provocadas
pelo aquecimento global (ver ficha de trabalho «A agricultura e os desafios das alterações
climáticas»).
▶ Como os agricultores trabalham para proteger a natureza e preservar
a biodiversidade (ver ficha de trabalho «Preservar a biodiversidade na agricultura»).
▶ Como a agricultura sustentável do ponto de vista ambiental, que faz uma utilização prudente dos
recursos naturais, é essencial para a produção alimentar e a nossa qualidade de vida, hoje, amanhã
e para as gerações futuras, (ver ficha de trabalho «Agricultura sustentável»).
▶ Como também eles podem desempenhar um papel na proteção do ambiente, na preservação da
biodiversidade e na luta contra o desperdício alimentar (ver ficha de trabalho «Acabarmos com
o desperdício alimentar!»).

A sugestão de projeto do módulo é uma visita a uma exploração
agrícola arável.
Recursos adicionais
⇢ Mapa agrícola da UE
⇢ Ficha informativa da PAC
⇢ Glossário
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