M Ó D U LO Z O N A S R U R A I S

INTRODUÇÃO
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agricultura está no centro das nossas vidas. O principal objetivo dos agricultores da União Europeia
(UE) é assegurar um abastecimento fiável de alimentos
saudáveis e de elevada qualidade, mas a agricultura não
se resume apenas à produção alimentar. A agricultura também diz respeito
às comunidades rurais e às pessoas que aí vivem, bem como às nossas zonas
rurais e aos preciosos recursos naturais que elas oferecem. Sem a agricultura, muitas comunidades não teriam uma fonte de sustento e nas regiões onde
a agricultura é particularmente difícil, como em zonas acidentadas, montanhosas ou remotas, o abandono de terras seria um problema.

Existem diversos tipos de explorações agrícolas na UE, incluindo explorações agrícolas intensivas, convencionais e biológicas. As mais comuns são as explorações agrícolas familiares, passadas de geração
em geração e, na sua maioria, relativamente pequenas. Na UE, as explorações agrícolas têm, em média,
uma área de cerca de 12 hectares (equivalente a 20 campos de futebol), ao passo que, nos EUA, têm
cerca de 180 hectares. Os agricultores mantêm vivas as zonas rurais e preservam o modo de vida rural.
Ao fazê-lo, fornecem-nos, cidadãos da UE, «bens públicos». O mercado não recompensa estes bens públicos,
pelo que é justo que os agricultores sejam remuneradas através da política agrícola comum (PAC) por fornecerem ao público esses bens valiosos e insubstituíveis. Por conseguinte, a PAC oferece assistência
financeira aos agricultores para que estes possam continuar a cultivar a terra que nos dá o nosso alimento
e a preservar a paisagem, o desenvolvimento rural, os recursos naturais e o património cultural.
A agricultura é uma atividade económica principal na maioria das áreas rurais da UE. A indústria agroalimentar emprega quase 44 milhões de pessoas que trabalham em explorações agrícolas e em setores
relacionados, tais como na disponibilização de fatores de produção, como equipamentos e máquinas
agrícolas, ou na transformação, distribuição e venda a retalho de alimentos. Em conjunto, os setores
alimentar e agrícola representam cerca de 7% do produto interno bruto (PIB) na UE, o que significa que
o futuro está repleto de possibilidades para os nossos alunos.

Este módulo irá ajudar os alunos a explorar:

▶ Como a UE apoia os agricultores que protegem as zonas rurais por nós e como toda a sociedade,
tanto presente como futura, beneficia da boa gestão e da preservação eficaz das zonas rurais (ver
ficha de trabalho «Guardiões das zonas rurais»).
▶ Como a UE ajuda os agricultores a aumentarem a sua produtividade e a modernizarem e melhorarem
as suas capacidades técnicas (ver ficha de trabalho «O agricultor moderno»).
▶ Como a UE apoia os jovens agricultores e fomenta percursos para uma carreira no mundo agrícola
(ver ficha de trabalho «O jovem agricultor»).

A sugestão de projeto do módulo é uma visita a uma exploração pecuária.
Recursos adicionais
⇢ Mapa agrícola da UE
⇢ Ficha informativa da PAC
⇢ Glossário
Estão disponíveis estatísticas detalhadas sobre a agricultura de toda a UE em:  
▶ Dados agrícolas — Estados-Membros da UE
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_en.htm
▶ Dados agrícolas da UE
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/eu_en.pdf
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