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Agricultura – o que é?
É o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas e criar animais
com o objetivo de obter alimentos e outros bens.



Produzir alimentos
para comermos

Tomar conta dos campos 
e das florestas

Proteger o ambiente
e a biodiversidade

Importância da Agricultura



A PAC é uma parceria entre os 
agricultores europeus e a Europa

A Política Agrícola Comum
A Política Agrícola Comum (PAC) é uma política 
comum a todos os países da União Europeia



A minha história

Psssttt... vou-te contar um 
segredo: tenho 59 anos 
– nasci em 1962. Já vivi 
muitos anos e alimentei 
muitas pessoas, durante 
todo esse tempo. 

Quando comecei, o meu objetivo era proporcionar alimentos 
seguros e de qualidade a todos os cidadãos europeus. Na altura 
em que nasci, não havia alimentos suficientes para toda a gente e 
isso não estava certo. Foi por isso que decidi arranjar uma solução 
e comecei a incentivar os agricultores a produzirem mais comida - 
para que houvesse comida para toda a gente —, a preços acessíveis. 



A minha história

Quero continuar a ajudar todos os cidadãos 
europeus, e por isso comecei a contribuir 
para um planeta mais verde, com mais 
animais felizes e bem tratados, e com mais 
plantas e árvores plantadas. 

Com a minha ajuda, nos últimos anos, 
nunca mais faltou comida acessível, 
segura e com qualidade para todos. E 
isso é muito bom. Mas a minha aventura 
não acabou por aqui!



A minha história
Tudo o que faço é por ti, pelos teus pais, pelos teus 
avós e por toda a gente que te rodeia. 



Porque é que sou importante?

Torno
os alimentos

acessíveis

Ajudo
a manter-te

saudável
Ajudo toda

a gente
a viver
melhor

Reciclo
e incentivo
as pessoas

a reciclar

Ajudo
a Europa
a crescer

e a melhorar

Faço
os animais

felizes

Ajudo
a combateras alterações
climáticas

do planeta



Porque é que sou importante?

Contribuo
para que os 

alimentos tenham 
uma elevada

qualidade, sejam
acessíveis
e seguros.

Contribuo para que
o planeta tenha o 

maior
número de animais e 

plantas
diferentes.

Ajudo
a combater

as alterações
climáticas.

Faço com
que os animais
da quinta sejam

felizes e bem
tratados.

Para que eu possa cumprir o meu papel, peço ajuda aos 
agricultores europeus. Os agricultores são as pessoas 
que produzem todos os legumes, frutas, leite e muitos 
outros alimentos que tu comes diariamente.

Eu ajudo a melhorar o trabalho 
deles e a produzir tudo o que os 
cidadãos europeus precisam para se 
alimentarem corretamente.
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