
A política agrícola comum é aplicada em todos os Estados-Membros e financiada no âmbito do orçamento da UE. Apoia o setor ali-
mentar e agrícola da União, um dos principais setores da economia, que conta com cerca de 44 milhões de empregos. Em 2016, foram 
investidos cerca de 61 mil milhões de euros (cerca de 38% do orçamento da UE) para apoiar os agricultores na produção de alimentos 
de forma sustentável e promover o crescimento da economia rural e a vitalidade do espaço rural. A política agrícola comum também 
apoia práticas agrícolas favoráveis   ao ambiente e ao clima em toda a União Europeia e incentiva estilos de vida saudáveis.

A política agrícola comum assegura um abastecimento estável de alimentos, 
produzidos de forma sustentável e a preços acessíveis para os 500 milhões 
de consumidores da União Europeia. Também apoia o crescimento e a criação 
de empregos nas zonas rurais.

O que faz a União Europeia
A política agrícola comum apoia os agri-
cultores das seguintes formas:

 ● Pagamentos diretos que apoiam os 
rendimentos agrícolas. A agricultura 
pode ser uma atividade arriscada e dis-
pendiosa. As condições meteorológicas 
e as condições do mercado agrícola são 
muitas vezes imprevisíveis e a produ-
ção e as receitas podem ser gravemen-
te afetadas. Esta situação é prejudicial 
para os agricultores, e também para os 
consumidores, pois a cadeia de abas-
tecimento alimentar pode 
ser afetada. Assim, a maior 
parte do orçamento para 
a agricultura (72%) é afetada 
aos pagamentos diretos aos 
agricultores, desde que estes 
cumpram normas rigorosas 
em matéria de segurança 
alimentar, ambiente e saúde 
e bem-estar dos animais. Os 
benefícios para o ambiente 
e o clima incluem a proteção 
dos solos e da biodiversidade 
e a manutenção de pastagens 

permanentes, que constitui um meio 
muito eficaz para a fixação de carbono 
e ajuda a reduzir o aquecimento global. 
Os pagamentos diretos ajudam a pa-
gar aos agricultores pelo fornecimento 
de bens públicos que beneficiam a so-
ciedade como um todo e que não são 
pagos pelo mercado.

 ● Medidas de mercado para fazer face 
a condições de mercado difíceis, como 
uma quebra súbita da procura devido 
a uma emergência sanitária ou uma 
queda dos preços em consequência 

de uma oferta excedentária no mer-
cado ou o impacto de acontecimentos 
geopolíticos imprevistos.

 ● Programas de desenvolvimento rural 
(cofinanciados pelos Estados-Mem-
bros), que fomentam a inovação e a 
competitividade, a fim de tornar as 
zonas rurais locais atrativos para viver 
e trabalhar, o que inclui a moderniza-
ção das explorações agrícolas e o apoio 
aos jovens agricultores, bem como 
a produção de alimentos tradicionais 
e biológicos.

Restaurar os ecossistemas de-
pendentes da agricultura e da 
silvicultura e promover a eficiên-
cia dos recursos e a mudança 
para uma economia com baixa 
emissão de carbono e resistente 
ao clima também são priorida-
des importantes, representando 
51,7% (cerca de 51 mil milhões 
de euros) do orçamento total da 
política de desenvolvimento rural 
para 2014-2020.

Mais informações: https://ec.europa.eu/info/topics/agriculture_en
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EM LINHA
O sítio web Europa contém informações em todas as línguas oficiais  
da União Europeia: http://europa.eu

PESSOALMENTE
Há centenas de centros de informação sobre a União Europeia  
espalhados por toda a Europa.

Pode encontrar o endereço do centro mais próximo neste endereço:  
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_pt

POR TELEFONE OU CORREIO ELETRÓNICO
Europe Direct é um serviço que responde a perguntas sobre a União Europeia.

Pode contactar este serviço por telefone, através do número gratuito  
00 800 6 7 8 9 10 11 (alguns operadores de telecomunicações móveis não 
autorizam o acesso aos números verdes ou podem cobrar um encargo por este 
tipo de chamadas) — se estiver fora da UE, através do seguinte número pago:  
+32 22999696 — ou por correio eletrónico via http://europa.eu/contact

LEIA AS PUBLICAÇÕES SOBRE A EUROPA
Basta um clique para aceder a publicações sobre a União Europeia  
no sítio da EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu

REPRESENTAÇÃO DA COMISSÃO EUROPEIA
Existem gabinetes (representações) da Comissão Europeia  
em todos os Estados-Membros da União Europeia:  
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_en

GABINETES DE INFORMAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
Existem gabinetes de informações do Parlamento Europeu  
em todos os Estados-Membros da União Europeia:  
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/information_offices.html

DELEGAÇÕES DA UNIÃO EUROPEIA
Noutros países do mundo existem delegações da União Europeia:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en

Entre em contacto
com a União Europeia
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informativas da série 
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Perguntas sobre a União Europeia?   
O serviço Europe Direct pode ajudá-lo: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

Esta ficha de informação faz parte 
da publicação «A União Europeia: 
O que é e o que faz». Uma versão 
interativa, com hiperligações para 
conteúdos em linha, está disponível 
em formato PDF e HTML em:  
http://www.publications.europa.eu/
webpub/com/eu-what-it-is/pt/
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