
MÓDULO ALIMENTAÇÃO FICHA DE TRABALHO

A UE apoia os agricultores europeus ao ajudá-los a cumprir normas ou regras 
comunitárias rigorosas com vista a assegurar a qualidade, o valor nutricio-
nal e a segurança de todos os seus produtos alimentares e agrícolas antes 
de os consumirmos. Além disso, a UE implementou diversos regimes de qualidade 
destinados a garantir que os cidadãos consomem e desfrutam do melhor dos 
produtos europeus. Estes regimes ajudam ainda a impulsionar as nossas econo-
mias, uma vez que cada vez mais consumidores, tanto dentro como fora da UE, 
apreciam produtos alimentares europeus de elevada qualidade. 

2.  Os regimes da UE Denominação de Origem Protegida e Indicação Geográfica 
Protegida promovem e protegem as denominações de produtos alimentares 
e agrícolas únicos de elevada qualidade.

a) Abre http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_pt.htm.

Em seguida, completa a definição de cada tipo de rótulo.

1. Consegues adivinhar o que estes produtos 
alimentares europeus têm em comum? 

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA

Um rótulo DOP acompanha produtos 
alimentares e agrícolas que

Um rótulo IGP acompanha produtos 
alimentares e agrícolas que
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Em seguida, compara as tuas ideias  
com a informação disponível em 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_
pt.htm
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b) Que tipo de rótulo da UE possuem o queijo Feta e o mel e porquê?  
Identifica a origem de ambos os produtos no mapa agrícola da UE.

c) Procura os produtos agrícolas do teu país no mapa agrícola da UE. Enumera 
os tipos de culturas e de gado cultivados e produzidos pelos agricultores 
do teu país. Algum desses produtos possui um selo de qualidade?

Consulta http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=pt   
encontra alguns produtos de qualidade do teu país.

Quantos destes produtos já provaste? Por que não selecionas alguns 
produtos e fazes uma «sanduíche de qualidade»? Vais encontrar manteiga 
e óleo, queijo e carne, bem como frutas e legumes.

d) A UE também criou um rótulo para os alimentos biológicos. Podes encon-
trá-lo em inúmeros alimentos e bebidas, incluindo fruta, legumes, carne, 
leite, vinho, queijo, ovos, cereais, café, chocolate, peixe e marisco, todos 
eles produzidos em conformidade com regras rigorosas. 

O rótulo biológico da UE tem este aspeto: uma folha, desenhada com 
estrelas, sobre um fundo verde. O que achas que simboliza o design 
do rótulo? Que condições devem satisfazer os alimentos produzidos 
na UE para ostentar este rótulo? Debate com um parceiro ou em  
pequenos grupos. 
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