Cross-Fertilization Activities
Em que consistem estas
Quais os seus objetivos?
atividades?
Apresentação da PAC “trocada por
miúdos” para o público em geral.
Com participação no Dia Mundial da
Biodiversidade ,no Bioblitz Serralves
e na Feira Nacional de Agricultura,
estas atividades educativas
envolvem não só agricultores e
atores rurais, como crianças em
idade escolar, jovens e docentes do
ensino superior, cidadãos e famílias
em dinâmicas participativas e de
uma linguagem simples, através de
oficinas científicas e pedagógicas.

Promover a sensibilização
ambiental e informar e
esclarecer sobre as prioridades
relacionadas com um
tratamento equitativo e um
futuro económico estável,
objetivos mais ambiciosos no
domínio do ambiente e da ação
climática e a salvaguarda da
posição dos agricultores no
centro da sociedade europeia.
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O conteúdo desta publicação reflete unicamente o ponto de vista do autor e é da
sua exclusiva responsabilidade. A Comissão Europeia não assume qualquer
responsabilidade pela utilização que possa ser feita das informações nela contidas
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Cross- Fertilization Activities
What do these activities
What are its goals
consist of?
Presentation of the CAP “exchanged
for kids” to the general public. With
participation in Dia Mundial da
Biodiversidade, Bioblitz Serralves
and the National Agricultural Fair,
these educational activities involve
not only farmers and rural actors,
but also school children, young
people and higher education
teachers, citizens and families in
participatory dynamics and a simple
language, through scientific and
pedagogical workshops.

Promote environmental
awareness and inform and
clarify priorities related to fair
treatment and a stable
economic future, more
ambitious goals in the field of
environment and climate action
and safeguarding the position of
farmers at the heart of European
society.

Follow Us

The content of this publication solely reflects the author's point of view and is his
sole responsibility. The European Commission assumes no responsibility for the use
that may be made of the information contained therein.
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