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Manifesto por uma transição 

agrícola para fazer frente às 

crises climáticas sistémicas  

Camponesas, camponeses e a sociedade civil apelam à UE para que 

se prepare para as inevitáveis crises climáticas através de 13 pontos 

de ação urgente. 

 

As devastadoras consequências da crise climática sentem-se agora em todos os cantos do 

mundo. De norte a sul, a magnitude e o impacto das recentes crises climáticas demonstram que, 

quanto mais tempo continuarem os negócios como de costume, as crises serão mais graves, 

generalizadas e irreversíveis e também as suas consequências. Temos de atuar com urgência, 

aplicando soluções rápidas a todos os níveis, e reconhecendo que as populações e setores 

populacionais mais pobres são os mais afetados. 
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Segundo o Observatório Europeu da Seca, em setembro de 2022, 59% da UE enfrentou um aviso 

ou alerta de seca.i Estas estatísticas confirmam uma tendência preocupante, mas bem 

documentada, e intensificada ao longo de vários ciclos sazonais. O Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC) enfatizou que “todas as ações possíveis para enfrentar 

mudanças são urgentemente necessárias: para reduzi-las e garantir que não ultrapassem 1,5°C, 

mas também para se adaptar a elas”.ii No entanto, apesar de todos estes indicadores, tanto a 

nível europeu quanto global, estamos falhando em mudar o status quo. 

A mudança climática não afeta apenas o meio ambiente, mas também pressiona os recursos 

como a água, a terra, a floresta e os meios de produção. Isto aumenta as crises políticas e 

socioeconómicas, alimentando as guerras, a fome, os deslocamentos em massa de populações 

e as migrações. Precisamos de uma transformação política fundamental para reverter essa 

trajetória. Deter a crise climática e adaptarmo-nos a ela requer profundas mudanças 

económicas e sociais, bem como um compromisso pela paz e a desmilitarização. Devemos 

trabalhar para mudar o núcleo dos nossos modelos de produção e consumo para alcançar os 

objetivos do Acordo de Paris iii, juridicamente vinculativo, os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável iv (ODS), bem como a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Camponeses e Outras 

Pessoas que Trabalham em Áreas Rurais (UNDROP) v. Ter em conta os limites planetários e a 

justiça social deve ser uma preocupação central para uma transição justa. 

O atual sistema agrícola, altamente industrializado e cada vez mais separado dos ciclos naturais, 

emite cerca de 15% do total de emissões de gases de efeito de estufa da UE-27 vi. No entanto, os 

camponeneses também estão entre os mais afetados estruturalmente pelas mudanças 

climáticas porque trabalham diariamente com os ciclos naturais. 

A agricultura camponesa de pequena e média escala tem provado ser mais resiliente do que a 

maioria dos modelos industrializados, no entanto, pequenos e médios camponeses estão 

sujeitos a condições políticas, sociais e económicas nas quais eles simplesmente não podem 

sobreviver vii. As terras camponesas estão a desaparecer a um ritmo alarmante em toda a Europa 

e com elas perdemos gerações de saber-fazer comprovados, experiência e oportunidades para 

produzir alimentos de forma sustentável. 

Estes camponeses, juntamente com outros cidadãos, exigem, portanto, medidas concretas e 

apoio para: 1) mudança para modelos de produção sustentáveis e inclusivos, a fim de reduzir o 

impacto da agricultura industrializada o mais rápido possível e 2) antecipar e planear o 

agravamento dos efeitos das alterações climáticas e da crise da biodiversidade que viveremos 

mesmo com uma transição justa. Até agora, embora as instituições da UE reconheçam este 

desafio, faltam soluções suficientes e tangíveis. 

Com este manifesto, as organizações de camponeses e organizações da sociedade civil apelam 

às instituições europeias para que trabalhem numa transição ambiciosa e justa, que permita a 
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soberania alimentar, a solidariedade global, a defesa da paz e o respeito pelos direitos humanos, 

para que a agricultura europeia seja capaz de enfrentar o desafio climático e que o seu impacto 

possa ser radicalmente reduzido. A União Europeia deve iniciar uma inevitável transição 

agrícola, que deve ser justa e robusta, trabalhar com a natureza e apoiar sistemas que 

enriquecem a vida. 

É importante ressaltar que essas reivindicações não devem ser implementadas isoladamente, 

mas sim tomadas como um guião holístico para a mudança sistémica. A interdependência e 

inter-relação dessas reivindicações reflete a interdependência e inter-relação dos ecossistemas, 

sistemas sociais, sistemas de trabalho e sistemas económicos que são fundamentais para poder 

alimentar o mundo de forma sustentável. 

 

A UE deve implementar 13 açoes urgentes nesta 

encruzilhada decisiva para a Agricultura Europeia : 

1. Agir para garantir uma mudança profunda na agricultura europeia para responder à 

emergência climática e respeitando o compromisso do Pacto Verde de não deixar 

ninguém para trás. 

2. Duplicar o número de camponeses na Europa até 2040, apoiando os camponeses já 

existentes e promovendo a criação de 10 milhões de novas quintas. 

3. Garantir o acesso às terras agrícolas e assegurar a renovação geracional. 

4. Proteger os direitos dos camponeses sobre as sementes e cultivar a 

agrobiodiversidade. 

5. Apoiar, aconselhar e treinar camponeses atuais e futuros para práticas mais 

sustentáveis e agroecologia. 

6. Acabar com as fazendas industrializadas em 10 anos. 

7. Reequilibrar a presença dos pecuaristas em todos os territórios da Europa para que, 

até 2035, o tamanho dos rebanhos da UE corresponda à capacidade da terra para 

fornecer forragem local. 

8. Manter e fazer cumprir a meta de reduzir os fertilizantes sintéticos pelo menos, pela 

metade e eliminar pesticidas sintéticos até 2035. 
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9. Garantir que alimentos saudáveis sejam acessíveis por meio de uma transição para 

sistemas alimentares territorializados em toda a UE. 

10. Proibir tecnologias não comprovadas e perigosas e pôr fim aos subsídios públicos 

de produtos e práticas nocivas. 

11. Garantir a partilha equitativa da água e encorajar a eficiência hídrica nas práticas 

agrícolas. 

12. Desenvolver um plano de dez anos para eliminar gradualmente as importações de 

soja e óleo de palma na Europa, começando com a proibição das importações de 

OGM.  

13. Adotar políticas públicas para regular e proteger os mercados agrícolas e o direito à 

alimentação. 

 

O porquê e como cada uma dessas ações deve ser levada a cabo estão detalhados na 

justificativa e nos argumentos de apoio do manifesto.  

Neste momento, temos uma oportunidade – talvez a nossa última oportunidade – para realizar 

uma verdadeira transição e enfrentar os desafios da crise climática. Não há tempo a perder na 

busca da justiça climática. As projeções científicas são claras: “é necessária uma transição 

rápida e de grande alcance” viii. A cada dia que passa, avançamos mais na direção errada e a 

urgência da situação aumenta. Os responsáveis políticos devem agir para fazer mudanças 

sistémicas, e a sociedade civil e os os movimentos de camponeses estão prontos para apoiar 

este esforço. 

  

Líder : Coordination Européenne Via Campesina 

(ECVC) 

Contribuidores : 

• Corporate Europe Observatory (CEO) 

• FIAN Europe 

• Friends of the Earth Europe 

• Urgenci 

 

 

Signatários : 

• CNCD-11.11.11 
• European Community of Consumer Coop-

eratives (EuroCoop) 
• Fair Trade Advocacy Office (FTAO) 
• Feedback EU 
• Institute for agriculture and trade policy 

(IATP)  

• Slow Food Europe 

• SOS Faim Belgium 

• The Transnational Institute (TNI)  

• Zero Waste Europe



 

Manifesto por uma transição agrícola para fazer frente às crises climáticas sistémicas  

 

 

 
i European Drought Observatory, ‘Situation of Combined Drought Indicator in Europe’. Consulté: Sep. 23, 2022. [En 

ligne]. Disponible: https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000 

ii  Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Global Warming of 1.5°C: IPCC Special Report on 

impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels in context of strengthening response to climate 

change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, 1st ed. Cambridge University Press, 2022. doi: 

10.1017/9781009157940. 

iii  United Nations / Framework Convention on Climate Change, Paris Agreement. UN, 2016. [En ligne]. Disponible: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01) 

iv  Assemblée générale de l’ONU (70ème), Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

ONU, 2015. [En ligne]. Disponible : https://digitallibrary.un.org/record/3923923 

v Notamment l'article 18. Assemblée générale de l’ONU  (73ème), United Nations Declaration on the Rights of Peas-

ants and Other People Working in Rural Areas. ONU, 2018. [En ligne]. Disponible: https://digitallibrary.un.org/rec-

ord/1661560 

vi ‘Common Agricultural Policy and climate: Half of EU climate spending but farm emissions are not decreasing’, 

Cour des comptes européenne, 16, 2021. [En ligne]. Disponible : https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Do-

cItem.aspx?did=58913 . Ce pourcentage comprend l'utilisation de carburant pour les machines et le chauffage des 

bâtiments, mais n'inclut pas l'impact des importations de denrées alimentaires d'origine animale ni l'emballage 

et la distribution des aliments. 

vii R. Rossi, ‘Small farms’ role in the EU food system’. Parlement Européen, Sep. 05, 2022. [En ligne]. Disponible : 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733630 

viii  GIEC, ibid. 

 

https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
https://doi.org/10.1017/9781009157940
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
https://digitallibrary.un.org/record/3923923
https://digitallibrary.un.org/record/1661560
https://digitallibrary.un.org/record/1661560
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=58913
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=58913
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733630

