
MÓDULO ALIMENTAÇÃO FICHA DE TRABALHO

Todos os ovos de classe A produzidos na UE devem 
estar marcados com:

▶  um código de identificação do método 
de produção

▶ o país de origem

▶  a exploração agrícola na qual foi produzido   

C ONSE GUES  D E SVEND AR  O  C ÓD IGO?  1 /2

Este é um ovo de classe A, um ovo produzido por um agricultor da UE e vendido 
aos consumidores numa loja ou num mercado. Com vista a assegurar que todos 
os produtos agrícolas cultivados e produzidos na Europa são de elevada quali-
dade e próprios para consumo, a UE implementou regimes de proteção do bem-
-estar dos animais, de rotulagem, de rastreabilidade e de qualidade. Podemos 
encontrar informações que indicam o tamanho e o método de produção dos ovos 
nos próprios ovos e na respetiva embalagem. 

Observa as duas imagens abaixo para verificar os seguintes aspetos:

2  I E  9 8 9

2 ➔ Galinha criada no solo

IE ➔ Irlanda

CONSEGUES DESVENDAR O CÓDIGO?
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 São muitas informações para cada ovo! Consegues desvendar o código?      

1. O código começa com um número que identifica o método de produção: 

0 1 2 3
Ovo biológico Ovo de galinha 

criada ao ar livre
Ovo de galinha 
criada no solo

Ovo de galinha 
criada em gaiolas

Que método foi utilizado para produzir o ovo apresentado na imagem? 

2. Seguem-se duas letras, as quais indicam o país de origem.

Que país é utilizado no exemplo? Quais são as duas letras que identificam 
o teu país?

3. Por último, e mais importante, o número do agricultor registado que produziu 
o ovo está gravado no mesmo e na embalagem.

Qual é o número de registo do agricultor no exemplo acima? Que garantia nos 
dá o agricultor da UE ao utilizar este sistema de codificação? Por que motivo 
achas que foram implementados regimes de rastreabilidade alimentar e siste-
mas de rotulagem dos alimentos na UE? Até que ponto é importante para 
ti que os sistemas de rastreabilidade e rotulagem alimentar europeus acom-
panhem todas as fases da cadeia alimentar, do prado ao prato? Por que não 
observas mais atentamente um ovo ou uma embalagem de ovos em casa 
para ver se és capaz de decifrar o respetivo código de rastreabilidade?

4. O humilde ovo é muito nutritivo e um dos alimentos mais versáteis da natureza. 
Pensa no maior número possível de formas de cozinhar com ovos e, se possível, 
indica o país da UE mais associado a um determinado método de preparação. 
Por exemplo:

PRATO COM OVOS PAÍS DA UE
Omeleta França

5. Conheces outros produtos agroalimentares produzidos na UE que estão sujeitos 
a regimes de rastreabilidade e rotulagem? 

Hoje à noite, dá uma vista de olhos ao frigorífico e faz uma lista dos produtos 
alimentares frescos produzidos em explorações agrícolas com a garantia 
de qualidade da UE e dos respetivos agricultores que encontrares.
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