
INTRODUÇÃOMÓDULO ALIMENTAÇÃO

> para professores
Lançada em 1962, a política agrícola comum (PAC) é uma 

parceria entre a agricultura e a sociedade, entre a Europa 
e os seus agricultores. Enquanto cidadãos da União Europeia 
(UE), somos os beneficiários finais da PAC. Existem sempre 
alimentos em abundância e a preços acessíveis nos nossos 
estabelecimentos e supermercados.

A UE apoia os agricultores europeus enquanto estes fornecem alimentos seguros, de elevada qualidade, 
rastreáveis e produzidos de forma sustentável para mais de 500 milhões de consumidores europeus. 
A Europa é reconhecida pelo seu vasto leque de produtos gastronómicos, vinhos e cervejas de qualidade, 
como refletem as nossas magníficas tradições culinárias. Uma abordagem integrada da UE à segurança 
alimentar visa assegurar um elevado nível de segurança alimentar, de saúde e bem-estar dos animais e de 
fitossanidade por toda a Europa através de um controlo «do prado ao prato» em todas as fases da cadeia 
alimentar. 

A nível global, a produção alimentar terá de duplicar para alimentar uma população mundial de 9 mil 
milhões de pessoas em 2050. A UE conta com cerca de 11 milhões de explorações agrícolas. O setor ali-
mentar é o maior setor laboral da UE, sendo responsável por cerca de 44 milhões de postos de trabalho 
[o que representa cerca de 7% do produto interno bruto (PIB) da UE]. A PAC apoia os agricultores porque 
a produção alimentar é vulnerável a fatores que escapam ao controlo deles, como as crises económicas, 
ambientais e relacionadas com o estado do tempo. Graças à sua política agrícola e aos recursos que for-
nece, a UE desempenha um papel importante na garantia da suficiência alimentar para os seus cidadãos. 

Neste módulo, os alunos irão descobrir que muito do que consomem e utilizam diariamente é proveniente 
de explorações agrícolas, como o leite, a carne, a fruta, os legumes, o pão, o azeite, os ovos, as flores, o ves-
tuário, os cosméticos, etc. 

Concretamente, os alunos podem explorar:
▶  Descobrir as especialidades gastronómicas e os produtos biológicos da sua região, bem como saber 

como a UE apoia os agricultores durante a produção e o marketing desses produtos (ver ficha de   
trabalho «O sabor da qualidade»).

▶  Como as exigentes normas de produção e os sistemas de rotulagem e rastreabilidade da UE garan-
tem que temos acesso a alimentos de qualidade (ver ficha de trabalho «Desvendar o código»).

▶  A importância dos produtos regionais produzidos pelos agricultores da Europa para a preservação das 
nossas tradições e da nossa cultura (ver ficha de trabalho «Celebrar as tradições gastronómi-
cas europeias»).

▶  Como os agricultores precisam de adotar práticas agrícolas sustentáveis para alimentar uma popula-
ção mundial cada vez mais numerosa, os tipos de culturas e produtos cultivados pelos agricultores, 
métodos e técnicas de produção e por que motivo devemos tomar medidas para acabar com o des-
perdício alimentar (ver ficha de trabalho «Colheita 2050»). 

▶  Como podem fazer escolhas nutricionais saudáveis, planear uma dieta equilibrada e tomar decisões 
informadas ao comprar alimentos (ver ficha de trabalho «A comida na tua vida»). 

Uma visita a uma exploração agrícola de horticultura é a sugestão de projeto 
que encerra o módulo.

Recursos adicionais
⇢  Mapa agrícola da UE 
⇢  Ficha informativa da PAC
⇢  Glossário
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