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1. Os agricultores precisam de cuidar da terra que trabalham  
para que esta possa continuar a produzir alimentos nos anos 
vindouros. Empregam, para tal, diversas medidas ambientais, 
como a rotação de culturas e a plantação e gestão de sebes. 
Com um parceiro, pesquisa as três medidas abaixo e enumera 
os motivos para a sua adoção por parte dos agricultores. 

MEDIDA AMBIENTAL MOTIVO

Manter e gerir sebes 

Proteger as margens dos 
campos e os corredores 
naturais («zonas tampão»)

Rotação de culturas

Os agricultores desempenham um papel importante no que respeita ao  
bem-estar ambiental e económico das nossas zonas rurais. A UE apoia estes 
produtores ao ajudá-los a adotar práticas agrícolas sustentáveis. Esta 
colaboração também preserva a biodiversidade europeia ao proteger 
os ecossistemas e prevenir a degradação ambiental.
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2. A agricultura também desempenha um papel fundamental a nível económico, 
uma vez que produz os recursos que abastecem a indústria alimentar, que é, 
por seu turno, o maior setor laboral da UE, responsável por cerca de 44 milhões 
de postos de trabalho. Muitos destes empregos encontram-se nas zonas rurais, 
o que significa que os agricultores apoiam as comunidades rurais e ajudam  
a assegurar a prosperidade das mesmas. 

A UE está a ajudar os agricultores a diversificarem as suas atividades e a 
investirem em novos empreendimentos, que podem, frequentemente, trazer 
também vantagens para as comunidades locais. Entre estes empreendimentos 
incluem-se o agroturismo e a venda direta. O João e a Marta, os agricultores 
do clipe animado, estavam a trabalhar nestas áreas; tinham renovado o celeiro 
para criar quartos de hóspedes e vendiam o seu queijo numa loja na explora-
ção e em linha. 

a) Num pequeno grupo, debatam as seguintes questões:

▶ O que é o agroturismo?

▶ Quais são as vantagens para os agricultores? 

▶ Quais são as vantagens para a comunidade local? 

▶ O que é a venda direta? 

▶ Quais são as vantagens para os agricultores?

▶ Quais são as vantagens para os consumidores? 

Apresentem os resultados dos debates ao resto da turma. Já alguém visitou 
uma exploração agrícola enquanto «agroturista» ou comprou produtos 
agrícolas diretamente de uma exploração?

b) Imagina que és um agricultor que acabou de renovar alguns quartos 
para receber hóspedes ou abriu uma loja na tua exploração. Cria 
um cartaz ou um anúncio para promover este novo empreendimento  
e incentivar as pessoas a visitar a exploração. 
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