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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



A produção de bens 
alimentares, seguros, 

de qualidade e 
respeitadores das regras 
de sustentabilidade – é 

através da agricultura que 
o Homem obtém o seu 

sustento

A ocupação e o 
ordenamento do 

território

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

Importância da Agricultura
Assegura um conjunto muito importante de bens



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



8 Objetivos da PAC

Disponibilização de 
alimentos a preços 

acessíveis

Sustentabilidade 
ambiental

Qualidade
alimentar

Desperdício 
alimentar

Segurança 
alimentar

Sustentabilidade 
social

Bem-estar animal

Coesão
territorial



Disponibilização de alimentos a preços acessíveis
Os apoios da PAC aos agricultores garantem que existem alimentos em abundância 
e diversidade no mercado, e também asseguram que os preços 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 a qualidade alimentar mais elevada 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 padrões exigentes do 

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 Agricultura 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.

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 diminuir acontecimentos 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.

8 Objetivos da PAC



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.
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