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A Política Agrícola Comum

Agricultura – o que é?

Integra o SETOR PRIMÁRIO

› setor base da economia;
› conjunto de atividades económicas que extraem e/ou modificam matéria prima: implica,
geralmente, a transformação de recursos naturais em produtos primários.

Agricultura – o que é?

É o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas e criar animais com o objetivo
de obter alimentos, bebidas, fibras, energia, matéria-prima para roupas, construções,
medicamentos, ferramentas ou apenas para contemplação estética (paisagismo)
› Tem sofrido alterações enormes a todos os níveis nas últimas décadas;
› O agricultor de enxada na mão a trabalhar de sol a sol é coisa do passado;
› Hoje a agricultura é sensores, GPS, tablets, tecnologia.

Importância da Agricultura
Assegura um conjunto muito importante de bens

A ocupação e o
ordenamento do
território

A produção de bens
alimentares, seguros,
de qualidade e
respeitadores das regras
de sustentabilidade – é
através da agricultura que
o Homem obtém o seu
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A proteção do ambiente
e a conservação da
biodiversidade

A conservação dos solos
e da qualidade da água,
das paisagens, da cultura,
do património e das
tradições

A Política Agrícola Comum
Criada em 1962, a Política Agrícola
Comum (PAC) é uma parceria entre o
setor agrícola e a sociedade e entre os
agricultores europeus e a Europa
A PAC é uma política comum a todos os
países da UE, que é gerida e financiada a
nível europeu com base nos recursos do
orçamento da UE

A PAC na prática
A agricultura diferencia-se da maioria dos outros setores pelo seguinte:

Apesar da importância da produção
alimentar, o rendimento dos
agricultores é cerca de 40% inferior
ao rendimento das atividades não
agrícolas;

A agricultura depende mais das
condições meteorológicas e do clima
do que muitos outros setores;

Existe um lapso de tempo inevitável
entre a procura dos consumidores
e a capacidade de resposta
dos agricultores – cultivar mais
trigo ou produzir mais leite leva,
inevitavelmente, o seu tempo.

Além de terem de assegurar a rentabilidade da sua atividade, os agricultores devem trabalhar
de forma sustentável e respeitadora do ambiente, preservando os solos e a biodiversidade.

8 Objetivos da PAC
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8 Objetivos da PAC

Disponibilização de alimentos a preços acessíveis

Os apoios da PAC à produção agrícola e aos agricultores garantem não só a existência
de alimentos em abundância e diversidade no mercado, como também asseguram que
os preços dos mesmos se mantêm baixos e estáveis. Isto quer dizer que os apoios da
PAC beneficiam todos os cidadãos e não apenas os produtores agrícolas.

8 Objetivos da PAC

Qualidade Alimentar

A aplicação da Política Agrícola Comum garante aos cidadãos europeus a disponibilidade de
produtos agrícolas com os parâmetros de qualidade alimentar mais elevados do mundo.

8 Objetivos da PAC

Segurança Alimentar

As normas de produção seguidas pelos agricultores, por via da aplicação da PAC, garantem
aos cidadãos que os alimentos produzidos na Europa seguem as mais exigentes regras de
segurança alimentar a nível mundial.

8 Objetivos da PAC

Bem-Estar Animal

A Política Agrícola Comum impõe aos produtores pecuários exigentes padrões de
tratamento dos animais, no sentido de garantir o seu bem-estar.

8 Objetivos da PAC

Sustentabilidade Ambiental

As regras e controlos ambientais impostos pela PAC a todos os agricultores europeus,
nomeadamente ao nível da aplicação de medicamentos para as plantas e do incentivo
à utilização de novas tecnologias, asseguram aos cidadãos que a atividade agrícola é
ambientalmente sustentável e cumpre os mais elevados padrões nesta matéria,
a nível mundial.

8 Objetivos da PAC

Desperdício Alimentar

A PAC apoia e incentiva a tomada de medidas tendentes a combater o desperdício
alimentar por parte dos consumidores.

8 Objetivos da PAC

Sustentabilidade Social

A PAC efetua um controlo rigoroso das condições disponibilizadas aos trabalhadores
do setor agrícola, garantindo que todos eles têm condições de trabalho adequadas e
em conformidade com os parâmetros definidos na PAC.

8 Objetivos da PAC

Coesão Territorial

Ao incentivar a produção agrícola no espaço da União Europeia, a PAC estimula a ocupação
dos espaços rurais, contribuindo para mitigar fenómenos decorrentes das alterações
climáticas como, por exemplo, o aumento dos incêndios florestais.
A Agricultura exerce as funções de gestão ativa do território, de preservação da
paisagem e de prevenção de incêndios, inerente à sua estreita relação com esse
território e os recursos naturais. A correlação entre o abandono da atividade
agrícola e o risco de incêndios florestais está cientificamente demonstrada.

Vantagens da PAC

Produção de alimentos
Na UE, existem cerca de 10 milhões
de explorações agrícolas e trabalham
regularmente no setor 22 milhões de
pessoas. Os agricultores europeus
fornecem uma enorme variedade de
produtos seguros, de boa qualidade, em
abundância e a preços acessíveis.

A UE é conhecida em todo o mundo pelas
suas tradições alimentares e culinárias,
sendo um dos principais produtores
mundiais e exportador de produtos
agroalimentares. Devido aos seus recursos
agrícolas excecionais, a UE pode e deve
desempenhar um papel fundamental
na garantia da segurança alimentar do
planeta.

Vantagens da PAC

Desenvolvimento das comunidades rurais
O espaço rural e
os seus recursos
naturais inestimáveis
proporcionam muitos
postos de trabalho
ligados à agricultura.

Os agricultores necessitam de máquinas,
instalações, combustível e adubos, bem como
de cuidados de saúde para os seus animais.
Outras pessoas trabalham em atividades,
tais como a preparação, a transformação e a
embalagem, bem como a armazenagem, o
transporte e a venda a retalho de alimentos.

Em conjunto, os
setores agrícola
e alimentar
representam cerca de
40 milhões de postos
de trabalho na UE.

Vantagens da PAC

Práticas agrícolas sustentáveis do ponto de vista ambiental
Os agricultores têm, por um lado, de produzir alimentos e, por outro, de proteger a natureza e
salvaguardar a biodiversidade. É essencial usar com prudência os recursos naturais, quer para
a produção alimentar quer para a nossa qualidade de vida, hoje, amanhã e tendo em mente as
futuras gerações.

Pacto Ecológico Europeu

Ao nível da União Europeia e das políticas comunitárias, a preservação e conservação da
biodiversidade é da máxima importância.
O Pacto Ecológico Europeu assenta num objetivo ambicioso de travar e reverter a perda de
biodiversidade, transformando os nossos sistemas alimentares e a utilização que damos às florestas,
terras, água e mar, bem como os sistemas energéticos, urbanos e industriais.

Pacto Ecológico Europeu
Reforçar as ambições da UE em
matéria de clima para 2030 e 2050
Fornecer energia limpa, segura e
a preços acessíveis
Mobilizar a indústria para uma
economia circular e não poluente

Transformar a
economia da UE
para assegurar um
futuro sustentável

Pacto
Ecológico
Europeu

Construir e renovar os edifícios
de forma eficiente em termos de
energia e recursos

Financiamento da transição

A UE enquanto
líder mundial

Mobilizar a Investigação
e promover a Inovação
Poluição Zero por um ambiente
livre de substâncias tóxicas
Preservar e recuperar os
ecossistemas e a biodiversidade
Estratégia «do prado ao prato»:
conceber um sistema alimentar justo,
saudável e respeitador do ambiente
Acelerar a transição para a mobilidade
sustentável e inteligente

Não deixar ninguém para trás
(transição justa)

Pacto Europeru
para o Clima

Plano de Investimeto para uma Europa Sustentável

Pacto Ecológico Europeu
O Pacto Ecológico Europeu abrange todos os sectores da economia. No caso da
agricultura e a par com a nova Estratégia de Biodiversidade, assume uma especial
relevância a Estratégia do Prado ao Prato (F2F = “Farm to Fork”), para um sistema
alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente:

Reduzir em 50%
a utilização de
pesticidas na
agricultura

Reduzir as perdas de
nutrientes em pelo
menos 50%

Reduzir a utilização
de fertilizantes em
pelo menos 20%

Reforçar o
desenvolvimento
da agricultura
biológica no espaço
UE, com o objetivo
de alcançar 25% da
superfície agrícola
total até 2030

A transição deverá ser apoiada por uma nova PAC
centrada no Pacto Ecológico.

Reduzir em 50% as
vendas de agentes
antimicrobianos
para animais de
criação
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