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Política agrícola comum:

Apoiando a 
agricultura e 
desenvolvimento 
rural em portugal

A Política Agrícola Comum (PAC) foi criada em 
1962 e consiste num conjunto de leis adotadas 
pela União Europeia (UE) para estabelecer 
uma política comum e unificada para o setor 
da agricultura. 

A PAC tem por objetivo:
Apoiar os agricultores e melhorar a 
produtividade do setor agrícola, 
garantindo um abastecimento estável de 
alimentos a preços acessíveis
Assegurar um nível de vida digno aos 
agricultores europeus
Contribuir para a luta contra as alterações 
climáticas e a gestão sustentável dos 
recursos naturais
Ajudar a conservar o espaço e as paisagens 
rurais em toda a UE
Dinamizar a economia rural, promovendo 
o emprego na agricultura, na indústria 
agroalimentar e nos setores afins.

A nova PAC destaca-se pela promoção de 
práticas agroecológicas e pela gestão da 
transição para sistemas de produção alimentar 
mais sustentáveis. Para além disso, tem como 
objetivo proteger o ambiente, contribuir para o 
alcance dos objetivos de sustentabilidade 
climáticos da UE e para as metas 
estabelecidas no Pacto Ecológico Europeu.
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O projeto baseia-se numa 
abordagem holística  e usa a 
metáfora do ciclo agrícola para 
organizar as atividades que 
decorrem no período de 12 meses.

Informar e esclarecer sobre o papel da 
Política Agrícola Comum (PAC) e seus 
benefícios a diferentes níveis, 
encorajando diferentes públicos a 
conhecerem mais e a reforçar a sua 
confiança na política e seus 
instrumentos. 

Iniciativa 

O projeto decorre de agosto 2022 a julho 
de 2023.

Duração

Plantar

Irrigar

Crescer

Colher

Objetivos Atividades

Eventos de grande escala para 
jovens, cidadãos e famílias

Fertilização Cruzada

Oficinas para escolas
Academia 

Atividades extracurriculares 
para crianças e jovens

Summer Ca(m)p

Seminários de Design Thinking
para estudantes e professores 
universitários

Innovation Pop-outs

Eventos práticos e temáticos para 
agricultores e outros atores rurais

Aceleração

Ilustrar o contributo da PAC para a 
concretização das prioridades políticas 
da Comissão Europeia, em coerência 
com o Pacto Ecológico Europeu, a 
Estratégia do Prado ao Prato, a Estratégia 
para a Biodiversidade e o Plano de Ação 
para a Produção Biológica.


