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O projeto

As Mensagens
- chave

A Confederação dos Agricultores de Portugal

   O projeto PAC4ALL foi criado pela Confederação dos 
Agricultores de Portugal, em parceria com a comissão 
Europeia. 
   O objetivo é claro: transmitir a crianças entre os 6 e os 12 
anos o que é a Política Agrícola Comum (PAC), qual é a sua 
importância para a nossa sociedade e como é que a PAC 
contribui não só para a nossa vida, mas também para o 
futuro do planeta. 
   Contamos com todos os professores para nos ajudarem 
a transmitir as mensagens a que nos propusemos, de forma 
a educar as crianças e torná-las cidadãos europeus mais 
informados. 
   A Política Agrícola Comum foi implementada em 1962, 
sendo uma política fundadora da União Europeia.
Devido à sua complexidade, e de forma a captarmos a 
atenção das crianças, personi�camos a PAC e criámos uma 
mascote, que será o elemento principal desta campanha.
  A PAC - mascote - falará na primeira pessoa e comunicará 
aquilo que são as contribuições da PAC para a sociedade 
europeia. 
   A comunicação da campanha será muito focada em 8 
mensagens-chave, que serão comunicadas numa linguagem 
perceptível para qualquer criança.      

As mensagens-chave desta campanha focam as principais 
contribuições da PAC para os cidadãos europeus. 

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) apoia
a atividade agrícola e o setor agroalimentar desde 1975, 
contribuindo para que os produtores portugueses apresentem 
aos consumidores e à sociedade em geral, alimentos de elevada 
qualidade, segurança e sustentabilidade, de acordo com 
os princípios da Política Agrícola Comum (PAC) e com base na 
aplicação das mais modernas técnicas agrícolas.

Para saber mais sobre as 
mensagens-chave  do projeto, 
visite o nosso site em 
www.pac4all.eu.
     

Disponibilização de alimentos a preços acessíveis | 
Qualidade alimentar | Segurança alimentar | Bem-estar 

animal | Sustentabilidade ambiental | Combate ao 
desperdício alimentar | Sustentabilidade social | 

Coesão territorial.

A PAC contribui para:
     

Outras informações 
disponíveis em 
www.cap.pt
     


