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INTRODUÇÃO
Este documento é dirigido aos professores das escolas participantes do projeto FunCAP.

Inclui uma compilação de recursos online de diferentes fontes que servirão de suporte para

abordarem o tema da Política Agrícola Comum (CAP) nas aulas anteriores às sessões de

jogo previstas no projeto. Especificamente, este kit de ferramentas inclui:

• Materiais do projeto – materiais didáticos disponibilizados aos participantes por meio da

página Internet do projeto. Eles incluem informações básicas sobre o PAC para ajudar

alunos e professores a se prepararem para as sessões de jogo.

• Recursos de fontes oficiais – informação fornecida por organismos oficiais europeus e

nacionais para ampliar o conteúdo dos materiais pedagógicos, se necessário.

• Material didático editado pela União Europeia (UE) – material adaptado para o público

mais jovem, editado pela UE e que pode ser utilizado nas aulas como material de apoio.

• Recursos doutros projetos – informações sobre outros projetos financiados pela UE

que desenvolveram recursos educacionais sobre a PAC e também estão disponíveis

como material de apoio.



MATERIA IS  DO 

PROJETO
O site de FunCAP –Materiais didáticos

No site do projeto (www.funcapproject.eu) foi criada uma secção específica na qual serão

compiladas informações gerais sobre a PAC, bem como análises mais detalhadas sobre

aspectos específicos e particularmente relevantes. Esses materiais servirão para familiarizar

os alunos participantes com os aspectos mais básicos da PAC antes das sessões de jogo.

• Secção “Materiais didáticos”: inclui informação básica sobre a PAC

(https://funcapproject.eu/informacoes-gerais/?lang=pt-pt)

• Subsecção “A PAC em detalhe”: compilação de artigos produzidos pelas revistas

colaboradoras de FunCAP analisando aspectos específicos da PAC

(https://funcapproject.eu/a-pac-em-detalhe/?lang=pt-pt)

• Subsecção “Desmontando fake news”: microvídeos desmentindo ou esclarecendo

equívocos sobre a PAC (https://funcapproject.eu/desmontagem-de-noticias-

falsas/?lang=pt-pt)

https://funcapproject.eu/?lang=pt-pt
https://funcapproject.eu/informacoes-gerais/?lang=pt-pt
https://funcapproject.eu/a-pac-em-detalhe/?lang=pt-pt
https://funcapproject.eu/desmontagem-de-noticias-falsas/?lang=pt-pt


MATERIA IS  DO 

PROJETO

Informações complementares nas revistas colaboradoras

O projeto FunCAP colabora com duas revistas especializados, uma em Portugal (Voz do

Campo) e outra na Galiza (Campo Galego). Ambas criaram uma secção específica nos seus

sites na Internet nas quais publicarão artigos relacionados ao projeto e outras notícias

relevantes sobre a PAC.

• Secção PAC de Voz do Campo: artigos sobre a PAC publicados por esta revista

(https://vozdocampo.pt/category/pac/)

• Secção PAC de Campo Galego: artigos sobre a PAC publicados por esta revista

(https://www.campogalego.es/tema/pac-es/) [em galego e espanhol]

https://vozdocampo.pt/category/pac/
https://www.campogalego.es/tema/pac-es/


MATERIA IS  DO 

PROJETO

Redes sociais do projeto

O FunCAP também está presente nas principais redes sociais. Recomendamos que nos siga

para se manter-se informado sobre as notícias do projeto e outras notícias de interesse

sobre a PAC, o Pacto Ecológico Europeu e a Estratégia do Prado ao Prato.

• Facebook: https://www.facebook.com/FunCAP-105399931946512/

• Twitter: @FunCAPue

• Instagram: https://www.instagram.com/funcapproject/

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/funcap-project/about/

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCenSr1VcW_u5eRUUWa8sq-Q

https://www.facebook.com/FunCAP-105399931946512/
https://twitter.com/FunCAPue?t=mcvLcr2Yo1pipAlp2u8RTQ&s=03
https://www.instagram.com/funcapproject/
https://www.linkedin.com/showcase/funcap-project/about/
https://www.youtube.com/channel/UCenSr1VcW_u5eRUUWa8sq-Q


PARA AMPLIAR:  

RECURSOS OFIC IA IS

A Política Agrícola Comum - informações gerais

Toda a informação relacionada com a PAC, seus objetivos, financiamento e benefícios, entre

outros aspetos, pode ser consultada nos sites das instituições europeias. Estas páginas serão

úteis caso você queira informações mais detalhadas sobre um aspecto específico da PAC.

• Comissão Europeia: página da política agrícola común (https://ec.europa.eu/info/food-

farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_pt)

• Parlamento Europeu: Fichas temáticas sobre a política agrícola comum

(https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/section/196/la-politica-agricola-comun-pac-)

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_pt
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/section/196/la-politica-agricola-comun-pac-


PARA AMPLIAR:  

RECURSOS OFIC IA IS

A Política Agrícola Comum no período 2023-2027

As regras da PAC são reformadas periodicamente para se adaptarem a novos desafios e

necessidades. No momento, estamos no meio da fase de reforma para decidir as regras que

serão aplicadas para o período de 2023 a 2027. Para mais informações:

• Comissão Europeia: A nova política agrícola comum (https://ec.europa.eu/info/food-

farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_pt) [em inglês]

• Comissão Europeia: A agricultura da UE em termos numéricos – Desempenho face aos

nove objectivos específicos da PAC (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-

farming-fisheries/farming/documents/analytical-factsheet-eu-level_en.pdf) [em inglês]

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_pt
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/analytical-factsheet-eu-level_en.pdf


PARA AMPLIAR:  

RECURSOS OFIC IA IS

A PAC no período 2023-2027: planos estratégicos nacionais

Uma das principais novidades da PAC 2023-2027 é a maior flexibilidade que os Estados-

Membros terão para adaptar os regulamentos às suas necessidades específicas através dos

planos estratégicos nacionais. Mais informações sobre os planos estratégicos de Espanha e

Portugal nos seguintes links:

• Governo de Portugal: Plan Estratégico de Portugal para a PAC 2023-2027

(https://www.gpp.pt/index.php/pepac/pepac-plano-estrategico-da-pac-2023-2027)

• Governo de Espanha: Plano Estratégico de Espanha para a PAC post 2020

(https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx) [em espanhol]

https://www.gpp.pt/index.php/pepac/pepac-plano-estrategico-da-pac-2023-2027
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx


PARA AMPLIAR:  

RECURSOS OFIC IA IS
O Pacto Ecológico Europeu e estratégias relacionadas

A nova PAC deve também ser consistente com o Pacto Ecológico Europeu, a nova estratégia

de crescimento da UE que visa orientar a transformação da economia europeia para a

sustentabilidade. Para realizar essa ambição, uma série de estratégias específicas foram

publicadas, incluindo a Estratégia do Prado ao Prato, com foco nos sistemas alimentares, e a

Estratégia de Biodiversidade, para proteger a natureza e reverter a degradação dos recursos

naturais.

• Comissão Europeia: Fichas informativas sobre o Pacto Ecológico Europeu

(https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-european-green-deal_pt)

• Comissão Europeia: A Estratégia do Prado ao Prato (https://ec.europa.eu/food/horizontal-

topics/farm-fork-strategy_pt) [em inglês]

• Comissão Europeia: A Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030

(https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en) [em inglês]

https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_pt
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en


MATERIAL DE APOIO:  

MATERIAL D IDÁTICO UE

O Serviço das Publicações da União Europeia tem secções específicas para alunos e

professores com material que pode ser utilizado nas escolas para sensibilizar e informar

sobre as diferentes políticas europeias. Inclui material em diversos formatos como

quadradinhos, kits pedagógicos e jogos, entre outros.

• Espaço de aprendizagem da UE: https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_pt

• Espaço das crianças do Serviço das Publicações da UE:

https://op.europa.eu/pt/web/general-publications/kids-corner

https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_pt
https://op.europa.eu/pt/web/general-publications/kids-corner


MATERIAL DE APOIO:   

OUTROS PROJETOS

Além do site do FunCAP, existem outros projetos financiados pela UE que desenvolveram

materiais pedagógicos sobre a PAC que podem ser úteis na preparação de sessões de jogo.

Algumas recomendações:

• PACulturízate (projeto liderado por Unións Agrarias-UPA e financiado pelo IMCAP):

https://paculturizate.eu/bibliopac/pac-educacion/ [em espanhol]

• LearnEurope (projeto liderado pela Universitat de Lleida e financiado pelo Lifelong

Learning Programme): http://www.learneurope.eu/index.php?cID=352#mapas [em

espanhol e inglês]

https://paculturizate.eu/bibliopac/pac-educacion/
http://www.learneurope.eu/index.php?cID=352#mapas



