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Desde o lançamento da Edição Zero em 2008, o Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição tem-se centrado não só em processos globais, mas também 
em acontecimentos relevantes a nível local, nacional e regional, evidenciando como 
os movimentos sociais e a sociedade civil se organizam, resistem e se erguem por um 
mundo em que o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas se torne uma 
realidade para todas e todos.

Por incrível que pareça, na última década, os artigos do Observatório abrangeram 
quase 60 países, regiões e territórios autónomos em todo o mundo, representando 
cerca de dois terços da população mundial. Outros 20 artigos analisaram progressos 
e desafios a nível regional na América Latina, União Europeia, África Ocidental e 
Sudeste Asiático.

Durante a próxima década, o nosso objetivo é continuar a partilhar histórias e 
estratégias para a mobilização dos povos em muitos mais países e territórios de todo 
o mundo.

Países, regiões e territórios autónomos abrangidos nas edições anteriores e em 2017
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PREFÁCIO

Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria,  
foi a idade da tolice.  

Foi a época da crença, foi a época da descrença.  
Foi a estação da luz, foi a estação das trevas.  

Foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero… 
Charles Dickens, Um conto de duas cidades

Passou uma década desde a grande crise mundial dos preços dos alimentos de 
2007/2008, descrita por muitos como um ponto de viragem. Nessa altura, os preços 
internacionais de todas as principais commodities alimentares alcançaram o nível 
mais alto em quase 30 anos. Como consequência, o número de pessoas a viver com 
fome chegou a mil milhões, além de se ter visto comprometido o direito humano à 
alimentação e à nutrição adequadas de muitas outras. Os movimentos sociais e seus 
aliados aproveitaram o momento político e a linguagem da crise, mas assinalaram que 
a crise já estava presente há muito tempo: os acontecimentos de 2007/2008 apenas 
expuseram as fissuras de um sistema alimentar insustentável e falido, forçando 
as instâncias de decisão política a reconhecer o seu fracasso. Também há quem 
sublinhe que esta foi (e ainda é) uma crise multifacetada envolvendo os alimentos, 
os combustíveis, as finanças e o clima – e mesmo uma crise de direitos humanos, 
tendo em conta as violações sistemáticas do direito à alimentação e à nutrição e de 
outros direitos humanos. 

Dez anos depois, apesar de alguns progressos, perduram muitos dos problemas que 
levaram à crise. Os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil (OSCs) 
continuam a lutar para transformar os sistemas alimentares. Exigem transformações 
sistémicas que permitam uma transição para modelos sustentáveis de produção, 
distribuição e consumo, baseados na solidariedade, na justiça social, ambiental e 
de género e na garantia dos direitos à alimentação e à nutrição, à água, à terra e a 
outros territórios, bem como dos direitos à saúde, à segurança social e a um ambiente 
saudável. A soberania dos povos e os direitos humanos são fundamentais para 
alcançar estes objetivos – bem como a monitorização e responsabilização.

Não é, assim, coincidência que a Edição Zero do Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição tenha sido lançada por oito OSCs há dez anos, em plena crise, 
com o objetivo de reforçar a monitorização e a responsabilização no que diz respeito 
ao direito à alimentação e à nutrição. A primeira edição explorou as implicações da 
crise alimentar mundial da altura e apresentou esforços de monitorização por todo o 
mundo, incluindo de países que são abordados novamente nesta edição, como o Brasil 
e o Haiti. Neste décimo aniversário da publicação, o Consórcio do Observatório e a 
Rede Global para o Direito à Alimentação e à Nutrição – que englobam atualmente 
cerca de trinta organizações da sociedade civil e movimentos sociais cada – fazem 
um balanço da década desde a crise alimentar mundial de 2007/2008 e examinam os 
desafios e oportunidades que se avizinham nos próximos tempos.

Nestes últimos dez anos, cerca de 250 autoras e autores de todo o mundo 
contribuíram para a publicação, incluindo representantes de movimentos sociais e da 
sociedade civil, peritos em direitos humanos, bem como membros do meio académico 
e de instâncias de decisão política. Há três elementos principais a destacar. Em 
primeiro lugar, o Observatório expôs, de forma clara, a dinâmica de conflito entre 
duas perspetivas opostas em relação à vida, à produção e às relações socioeconómicas 
e ecológicas. Por um lado, a visão da soberania alimentar e dos vibrantes sistemas 
alimentares locais centrados na produção de alimentos de pequena escala, que 
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encara a alimentação como um direito humano fundamental, bem como a pedra 
angular das nossas identidades, meios de subsistência, ecologias, biodiversidade e 
soberania. No outro lado do espectro, o sistema alimentar global homogeneizante e 
hegemónico, liderado por empresas transnacionais cada vez mais concentradas, que 
reduz os alimentos a uma mercadoria comercializável. O espaço rural é o cenário 
principal onde se materializa este conflito, muitas vezes de forma violenta. Por outro 
lado, em contextos urbanos, observa-se, por todo o mundo, um alarmante aumento 
da incidência e prevalência de doenças não transmissíveis relacionadas com a dieta.

Assim, a concretização do direito à alimentação e à nutrição não é uma questão 
de progresso no desenvolvimento, mas sim uma luta política entre duas visões de 
mundo opostas. Se não uma escolha política deliberada, a persistência da fome, da 
insegurança alimentar e da má nutrição em todas as suas formas é um profundo 
fracasso político. De facto, as atuais estratégias de desenvolvimento, a liberalização 
do comércio e o padrão de globalização económica pioram a situação, em vez de 
reduzir as desigualdades. Neste contexto, o segundo elemento principal a destacar 
nestes dez anos de publicação do Observatório é o desmantelamento do sistema 
de bem-estar social e a crescente privatização de serviços de base e bens comuns. 
Além disso, a tomada e transformação do Estado em todos os níveis, incluindo o 
supranacional, por parte de elites económicas preocupadas apenas com a obtenção 
de lucro e com interesses declarados em consolidar o seu controlo sobre as instâncias 
de poder, é muitas vezes contrária às aspirações da restante cidadania. Poderosas 
economias políticas têm criado narrativas abusivas que cooptam e distorcem os 
elementos da perspetiva alternativa, procurando, assim, uma justificação moral para 
os privilégios. O uso de instrumentos normativos e fiscais reforça, desta forma, a 
tomada da agricultura por parte de grandes empresas e a neocolonização dos sistemas 
alimentares. 

O terceiro elemento a destacar, depois de 10 anos do Observatório, é a 
constatação de que a concretização do direito à alimentação e à nutrição requer ações 
em diferentes escalas: das lutas locais para resistir às forças predatórias e construir 
alternativas sustentáveis à aglutinação de movimentos para a mudança a uma maior 
escala, seja subnacional, nacional, sub-regional, regional ou global. A todos os níveis, 
é essencial o envolvimento institucional crítico dentro dos espaços legítimos de 
governança nacional e internacional, para recuperar o interesse público, reorientar 
as estratégias de desenvolvimento e promover mudanças políticas. O Observatório 
orgulha-se de ter desempenhado um papel de interligação de visões, análises, ações 
e estratégias nestes múltiplos níveis.

Embora ainda subsistam muitos desafios no nosso caminho para a 
concretização da soberania alimentar dos povos, o Observatório tem sido reforçado 
como ferramenta para a partilha e coprodução de conhecimentos, experiências e 
estratégias. As vozes dos movimentos sociais e grupos marginalizados estão, portanto, 
no cerne desta publicação. Disponível em inglês, francês, espanhol e português, bem 
como, no caso de alguns artigos, em árabe, alemão e italiano, o objetivo continua a 
ser o de alcançar o maior número possível de públicos, espaços e regiões do mundo. 
O Observatório estará à altura deste desafio, e muitas outras edições decisivas virão 
na próxima década.

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que contribuíram para esta edição 
de aniversário do Observatório do direito à alimentação e à nutrição, incluindo cerca 
de 40 autoras e autores pelas suas excelentes contribuições bem como membros 
do Conselho Editorial pelo seu inestimável apoio. Agradecimentos especiais à 
Coordenadora do Observatório, M. Alejandra Morena, pelo seu trabalho excepcional, 
e a Felipe Bley Folly, Assistente de Projeto, pela sua dedicação e compromisso. 
Gostaríamos ainda de expressar os mais sinceros agradecimentos à nossa equipa de 
edição, tradução e revisão.
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Por último, gostaríamos de dedicar esta edição de aniversário a todas as 
mulheres e homens de todo o mundo cujo direito humano à alimentação e à nutrição 
adequadas tem sido violado, bem como a quem luta pela soberania e pelos direitos 
humanos dos povos, resistindo e lutando contra regimes autoritários e contra as 
atuais ameaças à democracia representadas pela xenofobia, pelo nacionalismo 
fanático e pelo populismo de direita.

Atentamente,
Bernhard Walter, Pão para o Mundo – Serviço Protestante para o 
Desenvolvimento
Sofía Monsalve Suárez, FIAN Internacional
Marijke de Graaf, Cooperação ICCO
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Os momentos especiais merecem uma indumentária especial – e a décima edição 
do Observatório do direito à alimentação e à nutrição não é exceção. Para celebrar 
este aniversário, a edição “Vencer a crise alimentar mundial” traz dez artigos 
principais, ilustrados por dez imagens. Os primeiros dois artigos servem para 
enquadrar os restantes da publicação, avaliando as origens e consequências da crise 
alimentar mundial de 2007–2008 e a atual “crise de direitos humanos”. Seguem-se 
então artigos temáticos sobre algumas das principais questões e acontecimentos 
relacionados com o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas, 
complementados por histórias e experiências concretas das lutas dos movimentos 
sociais de todas as regiões do mundo – da Argentina ao Nepal, passando por França, 
Somalilândia e Iémen. Em todos os casos estão presentes tensões dialéticas de 
vários tipos, entre o global e o local, o emergente e o tradicional, a resistência e a 
construção. A secção final examina “o caminho a seguir”.

O artigo de abertura, “Dez anos após a crise alimentar mundial: enfrentar o desafio 
do direito à alimentação”, percorre a década que se sucedeu à crise dos preços dos 
alimentos de 2007–2008, altura em que foi publicada a Edição Zero do Observatório. 
A “crise” levou os temas da alimentação e da agricultura ao topo da agenda política 
internacional. Entre outras medidas, levou a uma reforma do Comité de Segurança 
Alimentar Mundial (CSA) da ONU, transformando-o no principal fórum mundial 
inclusivo de deliberação sobre questões alimentares, sob a perspetiva do direito à 
alimentação e à nutrição. No entanto, o interesse em corrigir os defeitos dos nossos 
sistemas alimentares falidos talvez esteja agora a perder força, sendo essencial que 
as instâncias políticas se concentrem nas principais áreas problemáticas. O artigo 
destaca três debates em curso: em que sistemas alimentares investir (posto que os 
modelos de produção agroecológica ligados aos mercados territoriais competem 
com a agricultura industrial altamente tecnológica e os sistemas de abastecimento 
empresariais globais apoiados por parcerias público-privadas)? Qual é a melhor 
maneira de garantir o acesso a uma dieta adequada do ponto de vista nutricional 
(sublinhando a necessidade de estabelecer redes eficazes de proteção social, 
proteger as populações dos canais de distribuição empresariais que oferecem comida 
de plástico (junk food) e usar criativamente as políticas públicas em áreas como a 
compra e a armazenagem pública de alimentos)? Que abordagens podem garantir, 
da forma mais eficaz, preços de alimentos justos e estáveis (colocando a integração 
dos mercados internacionais em contraposição ao apoio à produção nacional para os 
mercados locais e abordando a questão de como regulamentar a financeirização dos 
alimentos e recursos naturais)? 

O segundo artigo de enquadramento, “Lutas sociais populares como antídoto 
para a ‘crise de direitos humanos’”, analisa a forma como os direitos humanos foram 
mal utilizados pelas empresas transnacionais (ETNs) e outros atores privados, 
desligados da realidade das pessoas e transformados em discurso moral. Seguindo 
esta lógica, o direito à alimentação e à nutrição tem sido também visto pela óptica 
manipuladora da responsabilidade social empresarial para aumentar os lucros. 
Exemplos concretos mostram como os movimentos sociais e as organizações da 
sociedade civil (OSCs) se têm organizado e insurgido para exigir os direitos das 
pessoas. Por último, o artigo analisa a razão por que apenas uma “radicalização” 
da crise, através das lutas sociais dos povos, pode servir de base a um modelo de 
sociedade no qual as pessoas, e não o lucro das empresas, determinem o nosso futuro.

Em seguida, o artigo “Da abordagem mercantil à centralidade da vida, uma 
mudança urgente para as mulheres” destaca que, embora sejam as mulheres quem 
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alimenta o mundo, o seu trabalho é invisível. As autoras argumentam que as políticas 
orientadas pelo mercado continuam a reproduzir a desigualdade e que não haverá 
progresso para as mulheres se não pusermos em causa a divisão sexual do trabalho e 
reconhecermos plenamente o trabalho e os direitos das mulheres. Assim, é necessário 
e urgente incorporar a visão feminista, enfatizando a centralidade da vida para além 
dos interesses do mercado. A “Perspetiva” relacionada com este artigo descreve 
como as mulheres se organizam, resistem e defendem os seus direitos à terra em três 
países africanos: Zimbabwe, Tanzânia e Guiné.

O artigo seguinte, “A construção de novos sistemas agroalimentares. Lutas 
e desafios”, começa com uma denúncia do perverso paradigma dominante para o 
desenvolvimento, que cria uma sociedade com “pessoas famintas tanto de alimentos 
como de humanidade”. A autora sugere medidas fundamentais para transformar 
os sistemas alimentares. É necessário resistir ao discurso das “diversas partes 
interessadas” que coloca em nível idêntico pessoas e empresas, dar visibilidade 
à realidade de que a produção camponesa e os mercados territoriais canalizam a 
maior parte dos alimentos consumidos no mundo (e os mais nutritivos), resistir às 
abordagens de urbanização que negam a dependência das cidades dos territórios em 
que se situam, reconhecer as mulheres como pilares dos sistemas alimentares e, por 
último, recuperar uma visão coletiva e comunitária na qual os sistemas alimentares 
se baseiem nos direitos humanos, de baixo para cima. Este artigo é complementado 
por uma Perspetiva sobre as cooperativas do leite na Somalilândia, que ilustra como a 
ação coletiva das comunidades pastoras – com as mulheres na vanguarda –, baseada 
na cultura e valores comuns bem como na confiança mútua, pode garantir uma oferta 
sustentável de leite e proteger o país do domínio das ETNs.

“Bens comuns e 'comunização': uma 'nova' velha narrativa para enriquecer 
as reivindicações pela soberania alimentar e pelo direito à alimentação” é um 
artigo de reflexão que apresenta a abordagem baseada nos “bens comuns”. A 
expressão é definida não apenas em termos económicos, mas essencialmente 
como uma combinação de recursos comuns, práticas sociais partilhadas instituídas 
para governar esses recursos e um propósito comum para a sua gestão coletiva. A 
abordagem dos bens comuns, segundo os autores, oferece uma maneira de sanar 
a fratura entre a natureza e o âmbito humano, introduzida na cultura ocidental 
durante o Iluminismo e que tornou a natureza suscetível de ser controlada e 
convertida em mercadoria. Esta apropriação foi acompanhada por um duplo conceito 
de propriedade pública e privada, dando ambas legitimidade à ideia de que os seres 
humanos podem controlar o ambiente que os rodeia para benefício próprio. Como 
no caso da produção camponesa e dos mercados territoriais, o paradigma dominante 
tornou a realidade invisível. As ideias e práticas que operam para além do binómio 
público-privado – como o facto de dois mil milhões de pessoas em todo o mundo 
dependerem dos bens comuns para a sua subsistência – são ignoradas. Os sistemas 
coletivos autorregulados para governar a coexistência entre seres humanos e recursos 
naturais não se encontram relacionados nem com os mecanismos de mercado nem 
com a regulação estatal. Baseando-se em tradições ancestrais, representam uma 
mudança de paradigma na direção de deveres coletivos para com os outros e o 
planeta, em absoluto contraste com o sistema alimentar industrial dominante, cujos 
componentes são maioritariamente valorizados e organizados como bens privados. 
Os autores concluem que a consideração dos alimentos como um bem comum pode 
enriquecer o movimento da soberania alimentar e reforçar as reivindicações pelo 
direito à alimentação e à nutrição com uma narrativa renovadora que alia novos e 
velhos discursos e práticas baseados em valores.

Duas Perspetivas acompanham este artigo: ambas destacam o acesso à 
terra, mas em contextos muito diferentes. A primeira examina como as Diretrizes 
da Terra, adotadas pelo CSA em 2012, estão a ser utilizadas por comunidades 
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tradicionais e povos indígenas auto-organizados no Nepal para defender os seus 
direitos não estatutários sobre áreas de pastagem, rios e bens florestais não lenhosos. 
A Perspetiva seguinte muda de cena para a Europa, visando o Parlamento Europeu, e 
relata as lutas para garantir o acesso e o controlo sobre a terra e os recursos naturais 
por parte do campesinato europeu, aliando mobilizações locais e a defesa da causa a 
nível regional.

“Face à crise climática, os povos têm as soluções” denuncia as falsas soluções 
para a crise climática – decididas nos espaços da ONU – que procuram manter as 
estruturas económicas e políticas existentes, criando conflitos socioambientais nos 
territórios. Para resolver esta crise é necessária, pelo contrário, uma transformação 
do modelo capitalista, rumo a modelos baseados na solidariedade, na justiça social, 
ambiental e de género, respeitando a cosmovisão dos diferentes povos e garantindo 
os seus direitos. A transição para estes modelos deve ser implementada através de 
políticas públicas que deem resposta a esta necessidade urgente.

O artigo seguinte aborda o controlo dos sistemas alimentares pelas grandes 
empresas. “As três megafusões do agronegócio: os carrascos da soberania das 
agricultoras e agricultores” traça o desenvolvimento do controlo do sistema agrícola 
global pelo capital empresarial. Esta evolução tem submetido cada vez mais os 
Estados à lógica da acumulação de capital, culminando com a financeirização do 
sistema de produção. As megafusões entre os seis gigantes do setor das sementes 
e dos agroquímicos são um exemplo deste processo. Além disso, a via tecnológica 
dominante, caracterizada pela especialização, entra em colisão com a capacidade de 
inovação de produtoras e produtores rurais, convertendo-os em receptores passivos 
de inovações empresariais impostas de cima para baixo. No entanto, a produção 
de pequena escala tem contestado a consolidação do poder empresarial e luta para 
manter a diversidade e reforçar a resiliência às alterações climáticas. Este combate 
ocorre tanto nas lutas locais como nas negociações globais com grupos da sociedade 
civil, como os que promovem a adoção de uma Declaração das Nações Unidas sobre 
os Direitos do Campesinato e de Outras Pessoas que Trabalham em Áreas Rurais.

A primeira Perspetiva apresenta as experiências da “Argentina fumigada 
e mal alimentada, que respira luta e caminha em busca da soberania alimentar”, 
destacando os impactos do poder empresarial. Os factos são chocantes: mais de 60% 
das terras cultivadas na Argentina são ocupadas por soja resistente ao glifosato, o 
que contribuiu para um aumento de 850% no consumo de agroquímicos entre 2003 
e 2015. Os impactos negativos sobre a saúde humana, os recursos naturais e os 
bens comuns estão bem documentados; no entanto, o Estado foi capturado pelos 
interesses de quem lucra com o sistema agroalimentar dominante. Ainda assim, está 
a ser construído um movimento de resistência amplo, diversificado e articulado que 
engloba povos indígenas, comunidades, assembleias socioambientais e mulheres e 
homens médicos, advogados e do meio académico.

A segunda Perspetiva passa para a Europa e denuncia os graves impactos das 
atividades das ETNs nas vidas das pessoas que trabalham na pequena produção de 
leite, centrando-se em Itália e França. A Lactalis, o gigante transnacional do setor do 
leite que detém 33% do mercado do leite em Itália e mais de 20% em França, guia-se 
pela lógica do lucro e da expansão do mercado. Face à concorrência internacional, 
muitas agricultoras e agricultores são forçados a interromper a produção de leite, 
sendo os demais cada vez mais forçados a industrializar a produção, reduzindo a 
qualidade do leite produzido. Neste setor, é fundamental implementar ações coletivas, 
associadas às ações das autoridades e governos locais, para melhor organizar os 
mercados e alterar o equilíbrio de poder a favor das pessoas que produzem de forma 
independente, para que estas possam ser livres para defender o fruto do seu trabalho.

“Corrigir a iniquidade estrutural: as regras comerciais globais e o seu impacto 
sobre a segurança alimentar e nutricional” denuncia as regras injustas estabelecidas 
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na OMC, que permitiram que a Europa, os EUA e outros países ricos mantivessem 
os seus regimes de subsídios, mas restringiram severamente o espaço político e 
fiscal disponível para que os países asiáticos e africanos fizessem o mesmo. O autor 
argumenta ainda que, embora os impactos de regras comerciais injustas sobre a fome 
e a desnutrição tenham sido relativamente bem compreendidos e documentados, no 
que toca à má nutrição em todas as suas formas (incluindo a obesidade), só agora 
começa a ser compreendido o impacto pleno das regras comerciais. Há crescentes 
indícios de que as regras comerciais ameaçam o estado nutricional de muitos 
países em todo o mundo. Para que algo mude, os Estados Membros do CSA devem 
desempenhar um papel mais ativo para reformular a arquitetura da governança 
global da segurança alimentar e nutricional, incluindo no seu mandato as regras 
comerciais injustas que exacerbam o ónus duplo da má nutrição.

A Perspetiva complementar sobre a Indonésia destaca o problema da redução 
do espaço político nacional: graças às lutas dos movimentos camponeses, as políticas 
alimentares do país exigiam que as necessidades alimentares nacionais em matéria 
de produtos hortícolas e animais fossem supridas pela produção nacional, limitando 
assim as importações. No entanto, devido a um litígio com a Nova Zelândia e os EUA 
na OMC, a Indonésia foi forçada a modificar a sua política alimentar para seguir as 
regras da OMC. Este é mais um caso em que as regras comerciais globais injustas 
prevaleceram sobre a soberania alimentar, os direitos do campesinato e os sistemas 
alimentares locais. O texto demonstra ainda o impacto das atividades das ETNs, 
incluindo a criminalização do campesinato após a legalização do monopólio sobre 
a propriedade das sementes por grandes empresas ao abrigo dos regulamentos de 
proteção de patentes da OMC.

O último artigo temático aborda a questão “O direito à alimentação e à 
nutrição em situações de emergência está no bom caminho?”. O autor propõe uma 
resposta mista. As práticas de ajuda alimentar têm melhorado, afastando-se da 
mera expedição de excedentes dos países doadores, passando a adotar a compra 
local e regional de alimentos, mesmo por parte dos EUA. No entanto, a resposta dos 
doadores não chega a tempo de prevenir a mortalidade das pessoas vulneráveis em 
situações de crise. Além disso, o tratamento da desnutrição com base em produtos 
ameaça enfraquecer o desenvolvimento de abordagens baseadas nos direitos 
humanos e em soluções locais, implementadas de baixo para cima. Acima de 
tudo, a comunidade internacional resiste à adoção de outros tipos de intervenção 
que podem ser mais eficazes do que a ajuda alimentar, como a regulamentação 
dos mercados e o uso das reservas públicas de alimentos. Na maioria das vezes, 
as causas fundamentais da insegurança alimentar não são abordadas. Um caso 
emblemático é o da Etiópia, que precisou de apoio internacional para alimentar 
cerca de 18 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar em 2016 
mas que, simultaneamente, oferecia milhões de hectares de terra a investidores 
estrangeiros para o desenvolvimento de plantações.

Uma Perspetiva complementar, “Proteger o direito das crianças à 
alimentação e à nutrição em situações de emergência: soluções locais em primeiro 
lugar”, examina a utilização e os riscos dos alimentos prontos para uso em casos 
de desnutrição. O autor adverte que é fundamental fazer uma distinção entre o 
tratamento médico essencial e a medicalização da nutrição, que desvincula as 
soluções para a desnutrição da necessidade de transformar os sistemas alimentares. 
Na realidade, estes produtos têm estimulado o crescimento de uma indústria sem 
escrúpulos, que se aproveita de situações de emergência para fins comerciais. 
Para concretizar o direito à alimentação e à nutrição em situações de emergência, 
os limitados recursos devem ser investidos principalmente em medidas locais 
implementadas de baixo para cima, que ajudem a reforçar a resiliência e a restaurar 
a capacidade das pessoas de se alimentarem.
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Testemunhos do Iémen e do Haiti concluem esta discussão sobre as situações 
de emergência. A atual crise do Iémen representa, possivelmente, a violação mais 
grave do direito à alimentação e à nutrição no planeta. Estima-se que sete milhões 
de pessoas no país enfrentam a possibilidade de passar fome, enquanto quase meio 
milhão de crianças sofre de desnutrição aguda, no que é descrito pelo UNOCHA 
como “a maior emergência de insegurança alimentar no mundo”. Esta Perspetiva 
analisa as causas da crise: a história das políticas agrárias nos últimos cinquenta anos 
e a guerra, apoiada a nível internacional, com bombardeamentos aéreos e bloqueios 
económicos.

A Perspetiva seguinte centra-se no pequeno país insular do Haiti, um dos mais 
vulneráveis às alterações climáticas no mundo. O país precisou de ajuda humanitária 
internacional após o sismo de 2010, e novamente após o furacão Matthew em 2016. 
No entanto, a comunidade internacional continua a fornecer ajuda sem reforçar 
a produção agrícola nacional. Após o furacão, a distribuição em massa de arroz, 
normalmente não consumido no país, levou a uma mudança nos hábitos alimentares, 
à dependência alimentar e a problemas nutricionais, bem como à marginalização das 
produtoras e produtores de alimentos. Como nos textos anteriores, o caso do Haiti 
ilustra a necessidade de modificar as formas de ajuda para garantir a melhoria do 
potencial produtivo da região; caso contrário, a ajuda continuará a agravar a situação 
e a impedir as pessoas de se tornarem agentes da reconstrução das suas comunidades.

O artigo final da edição de 2017 do Observatório examina “O caminho a 
seguir”. Baseado principalmente em contribuições de movimentos sociais, povos 
indígenas e OSCs através de questionários e entrevistas presenciais, esta produção 
coletiva faz um balanço das oportunidades e desafios para as lutas populares pela 
soberania alimentar e pelo direito à alimentação e à nutrição. A Edição Zero do 
Observatório, em 2008, dedicou-se a avaliar a crise alimentar mundial que emergia 
naquele momento. Dez anos depois, podemos perguntar: qual é o caminho a seguir? 
Onde estamos agora? Não há uma resposta evidente, mas as soluções certamente 
surgirão das experiências das organizações de base e das competências políticas dos 
movimentos sociais.



Vencer a crise alimentar mundial 17

INTRODUÇÃO



18

01 DESTAQUE 
DEZ ANOS APÓS A 
CRISE ALIMENTAR 
MUNDIAL: ENFRENTAR 
O DESAFIO DO DIREITO 
À ALIMENTAÇÃO

Sophia Murphy e  
Christina M. Schiavoni

Sophia Murphy é doutoranda 

na Universidade da Colúmbia 

Britânica (University of British 

Columbia, UBC) e consultora 

de comércio no Instituto 

para a Agricultura e a Política 

Comercial (Institute for 

Agriculture and Trade Policy, 

IATP). O IATP trabalha a nível 

local e global na interseção 

de políticas e práticas para 

promover sistemas alimentares, 

agrícolas e comerciais justos e 

sustentáveis.

Christina M. Schiavoni é 

investigadora doutora no Instituto 

Internacional de Estudos Sociais 

(International Institute of Social 

Studies, ISS) sediado na Haia, nos 

Países Baixos. 

https://www.ubc.ca/
https://www.ubc.ca/
http://www.iatp.org/
http://www.iatp.org/
http://www.iatp.org/
http://www.iss.nl/
http://www.iss.nl/


Vencer a crise alimentar mundial19

“Para termos os meios necessários para nos 
alimentarmos no futuro, precisamos, 
urgentemente, de construir sistemas alimentares 
locais e regionais resilientes e de reduzir a 
concentração extrema de poder nos mercados 
nacionais e internacionais.”

A crise dos preços dos alimentos de 2007 e 2008 foi um ponto de viragem. Dez 
anos depois, apesar de uma série de iniciativas importantes para modificar certos 
aspetos do sistema alimentar, perduram muitos dos problemas que levaram à crise. 
Ainda há muito a fazer.

A pior parte da crise durou cerca de seis meses, começando no final de 2007, quando 
os preços internacionais de todas as principais commodities alimentares alcançaram o 
nível mais alto em quase 30 anos.1 Como consequência, o número de pessoas a viver 
com fome chegou a mil milhões, além de se ter visto comprometido o direito humano 
à alimentação e à nutrição adequadas de muitas outras.2 Para tentar compensar o 
aumento dos preços dos alimentos, muitas pessoas, especialmente as mulheres, foram 
pressionadas a assumir ocupações adicionais, sendo muitas vezes exploradas em 
condições inseguras, com repercussões noutros aspetos das suas vidas.3 O aumento 
dos preços dos alimentos também forçou muitas pessoas a reduzir a quantidade e a 
qualidade dos alimentos que consumiam.4 A crise teve efeitos profundos na vida e 
meios de subsistência das pessoas, na sua relação com a alimentação, bem como na 
saúde pública e no tecido social das comunidades – efeitos sentidos até hoje.

A CRISE ALIMENTAR GLOBAL: O QUE HAVIA POR DETRÁS DA CRISE

A crise foi uma convergência de fatores de longo e curto prazo que destabilizaram 
os mercados internacionais de alimentos e, com eles, os mercados nacionais.5 Muitos 
dos fatores causais eram problemas que já existiam há muito tempo nos sistemas 
alimentares, embora estivessem, em grande medida, ocultos. Os níveis de crescimento 
da produtividade na agricultura tinham estagnado; a incidência de secas e inundações, 
associadas à desflorestação e às alterações climáticas, estava em ascensão; também 
a procura por alimentos de origem animal e frutas e vegetais frescos aumentava em 
algumas regiões muito povoadas, pressionando a área cultivada de cereais básicos, 
numa altura em que muitos países mais pobres aumentavam a sua dependência 
das importações desses cereais. A decisão, por parte de vários dos principais países 
exportadores, de eliminar ou reduzir a armazenagem pública fez com que a oferta 
para o mercado de exportação fosse rapidamente limitada por algumas colheitas 
deficientes, enquanto a financeirização das commodities agrícolas fazia com que os 
sinais de oferta e procura no mercado se confundissem com interesses especulativos 
de curtíssimo prazo. O termo “financeirização” refere-se ao processo que fez com 
que as finanças deixassem de ser um instrumento para facilitar a produção e os 
intercâmbios comerciais (por exemplo, empréstimos que utilizam a terra como 
garantia) e se tornassem uma forma de ganhar dinheiro com as próprias atividades 
financeiras (por exemplo, derivados financeiros baseados nesses empréstimos). 
O crescimento surpreendente da financeirização foi possível, em parte, por causa 
da desregulamentação do setor bancário e dos mercados futuros de commodities, 
principalmente nos EUA, o que deu aos especuladores muito mais possibilidades para 
afetar os preços das commodities agrícolas. Acima de tudo, os mandatos públicos para 
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Development and Environment Institute e 
Institute for Agriculture and Trade Policy, 
2012. p. 38. Disponível em: www.ase.tufts.
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expandir a produção e utilização de agrocombustíveis em muitos países que também 
são grandes exportadores de cereais, especialmente os EUA, criaram expectativas 
destabilizadoras sobre a utilização futura das terras e dos cereais. Embora, na época, 
a utilização efetiva de cereais para a produção de agrocombustíveis ainda fosse 
modesta, os mandatos públicos criaram uma expectativa de expansão (em parte 
confirmada nos anos seguintes) que elevou rapidamente os preços, efeito ampliado 
pelo aumento acentuado dos preços do petróleo ocorrido na mesma época.6

Essa combinação de fatores foi vista por algumas pessoas como um “tsunami 
silencioso”7 – por outras palavras, uma coincidência de eventos rara, porém 
devastadora. Mas outras pessoas, incluindo participantes do movimento da soberania 
alimentar, enfatizaram que a crise já há muito se preparava; os eventos de 2007 e 
2008 apenas expuseram as fragilidades de um sistema alimentar insustentável. Para 
quem tinha prestado atenção, esta insustentabilidade era evidente na exploração 
sistemática do trabalho agrícola, na poluição constante dos recursos naturais, na 
concentração de poder económico e riqueza que deixava produtoras e produtores 
de alimentos cronicamente endividados e nos crescentes níveis de desigualdade no 
acesso aos alimentos e aos recursos produtivos. Os movimentos sociais e os seus 
aliados aproveitaram esse momento político e a linguagem da crise, mas assinalaram 
que a crise sempre estivera presente. O direito humano à alimentação e à nutrição 
adequadas tinha sido profundamente negligenciado; a crise dos preços dos alimentos 
forçou as instâncias de decisão política a, pelo menos, reconhecer o profundo fracasso 
dos sistemas alimentares.

A crise dos preços dos alimentos também levou os temas da alimentação e da 
agricultura ao topo da agenda política internacional. O exemplo mais claro desse facto 
talvez seja a reforma do Comité de Segurança Alimentar Mundial (CSA) das Nações 
Unidas (ONU), em 2009. O CSA sempre fora considerado um espaço de discussão 
ineficaz: com as reformas, tornou-se o principal fórum global inclusivo de debate 
sobre a alimentação, com participação ativa da sociedade civil, particularmente 
entre os setores mais afetados pela crise.8 No entanto, dez anos depois, a segurança 
alimentar começa a descer na lista de prioridades. Tem havido, por exemplo, 
uma redução no nível de apoio dos orçamentos de cooperação internacional para 
a segurança alimentar. A oferta de cereais voltou a crescer, e embora os preços 
permaneçam instáveis, estão, em média, mais baixos do que alguns anos atrás. Existe 
um risco real de que os sistemas alimentares defeituosos não sejam reparados, sendo 
deixados à espera de um novo tsunami.

Para fortalecer os sistemas alimentares, as instâncias de decisão política devem 
decidir quais são os verdadeiros problemas. É evidente que existem importantes 
oportunidades de intervenção política na produção, distribuição e consumo de 
alimentos. Este artigo examina três dos debates em curso. Em primeiro lugar, que 
tipo de agricultura devem apoiar os governos? A agroecologia ou a “nova revolução 
verde”? Cada modelo exige diferentes investimentos em infraestrutura, fatores de 
produção, direitos de propriedade e estruturas de governança. Em segundo lugar, 
a preocupação com o acesso aos alimentos levanta questões sobre a qualidade 
nutricional, o aprovisionamento dos alimentos e quais as redes de segurança que 
melhor apoiam a concretização do direito à alimentação e à nutrição. Em terceiro 
lugar, como é que os preços dos alimentos devem ser estabilizados? Como é que 
os governos devem gerir os contínuos investimentos em produção nacional, 
desenvolvimento dos mercados locais e armazenagem pública de alimentos, e como 
gerir estes fatores juntamente com os mercados internacionais?

6 Headey e Fan, supra nota 1.

7 Entrevista com Josette Sheeran, na altura 
Diretora Executiva do Programa Alimentar 
Mundial (World Food Program). UN News. 
2008. Disponível em: www.un.org/apps/news/
story.asp?NewsID=26412#.WP92SsYZN3k.

8 McKeon, Nora. “Are Equity and 
Sustainability a Likely Outcome When 
Foxes and Chickens Share the Same Coop? 
Critiquing the Concept of Multistakeholder 
Governance of Food Security”. Globalizations 
14(3) (2017): 379–398.
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INVESTIR NA AGRICULTURA: UM CHOQUE DE PARADIGMAS SOBRE O 
SISTEMA ALIMENTAR

A crise dos preços dos alimentos aumentou o interesse na produção de pequena 
escala, cujo papel sofreu com décadas de negligência sob os programas de ajustamento 
estrutural. Os decisores políticos deram-se conta da grande quantidade de alimentos 
no mundo que era fornecida pela pequena produção, bem como da verdade 
paradoxal de que as pessoas que produzem esses alimentos (um grupo que inclui 
mulheres e homens agricultores, pescadores, pastores e trabalhadores agrícolas) 
constituem a maior parte dos pobres e famintos do mundo.9 Houve também uma 
maior sensibilização quanto ao facto de que as mulheres são desproporcionalmente 
vulneráveis à fome, apesar do seu papel fundamental no aprovisionamento de 
alimentos.10 Simultaneamente, empresas de fatores de produção agrícolas como a 
Monsanto e a Yara usaram a crise para defender uma enorme expansão da produção de 
alimentos para evitar a escassez que tinha provocado a crise. A mensagem que surgiu 
na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) (e que 
foi adotada por muitas outras entidades) foi a de que o mundo precisava de aumentar 
a produção de alimentos em 70% (ou mais) até 2050, uma ideia que desconsiderava 
o facto de que, durante a crise dos preços dos alimentos, havia alimentos mais do que 
suficientes para dar resposta às necessidades globais – faltavam apenas formas de 
proteger o acesso das pessoas a essa oferta.11

A discussão sobre se e como cultivar mais alimentos gerou debates acesos 
sobre o investimento agrícola: investimento por e para quem, em que condições e 
com que finalidade? Estes debates (incluindo debates sobre “investimentos agrícolas 
responsáveis” no CSA, de 2010 a 2014) vão ao cerne de diferentes paradigmas sobre 
a transformação dos sistemas alimentares. Os ativistas da soberania alimentar 
insistem que mulheres e homens fornecedores de alimentos de pequena escala 
são os maiores investidores na produção de alimentos e, como tal, merecem 
reconhecimento e apoio.12 Por outro lado, o modelo de investimento altamente 
capitalizado e politicamente influente envolve abordagens mais centralizadas e 
executadas “de cima para baixo”, muitas vezes dependentes de parcerias público-
privadas (PPPs) e envolvendo transferências de terras em grande escala.13 Este tipo 
de investimento é a força motriz do que é conhecido como usurpação de terras, em 
que mulheres e homens produtores de alimentos em pequena escala perdem as suas 
terras para operações comerciais de grande escala e/ou se subordinam a grandes 
operações como trabalhadores de plantações ou produtores subcontratados, muitas 
vezes em condições de exploração.14 Apesar do crescente número de estudos que 
mostram que muitos destes investimentos não cumprem as suas promessas e abrem 
novos caminhos para a violação de direitos humanos, estes não só perduram dez anos 
depois, como estão a ser consolidados e expandidos.15 Um exemplo disto é a Nova 
Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional do G8,16 lançada em 2012, que 
promove o investimento agrícola em grande escala em África, através de mecanismos 
como o Corredor de Crescimento Agrícola do Sul da Tanzânia (SAGCOT, na sigla 
em inglês), que abrange um terço da superfície do país. Estes investimentos são 
feitos não só em nome da segurança alimentar, como também, cada vez mais, em 
nome do combate às alterações climáticas, através de programas como o REDD+, a 
“agricultura inteligente face ao clima” e uma variedade cada vez maior de regimes de 
“carbono verde e azul” que estabelecem vínculos financeiros entre terras agrícolas, 
florestas, recursos pesqueiros e os mercados globais de carbono.

9 De Schutter e Cordes, supra nota 2.

10 Banco de Desenvolvimento Asiático (Asian 
Development Bank). Gender Equality and 
Food Security: Women's Empowerment as a 
Tool Against Hunger. Mandaluyong City, 
Filipinas: Asian Development Bank, 2013. 
Disponível em: www.fao.org/wairdocs/ar259e/
ar259e.pdf.

11 Ibid.

12 Para mais informações sobre a produção 
de alimentos de pequena escala, veja o 
artigo “A construção de novos sistemas 
agroalimentares. Lutas e desafios” 
nesta edição do Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição. 

13 McMichael, Philip. “The Land Question in 
the Food Sovereignty Project”. Globalizations 
12(4) (2015): 434–451. 

14 De Schutter, Olivier. “The Green Rush: The 
Global Race for Farmland and the Rights of 
Land Users”. Harvard International Law Journal 
52(2) (2011): 503–559. Disponível em: www.
harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/07/
HILJ_52-2_De-Schutter1.pdf. 

15 Wise, Timothy A. “Land Grab Update: 
Mozambique, Africa Still in the Crosshairs.” 
Food Tank, 31 de outubro de 2016. 
Disponível em: foodtank.com/news/2016/10/
land-grab-update-mozambique-africa-still-in-
the-crosshairs/. 

16 Para mais informações sobre os impactos 
negativos deste programa, veja: FIAN 
Internacional e FIAN Alemanha. G8 New 
Alliance for Food Security and Nutrition 
in Africa: A Critical Analysis from a 
Human Rights Perspective. Heidelberg: 
FIAN Internacional, 2014. Disponível 
em: www.fian.org/fileadmin/media/
publications_2015/2014_G8New 
Alliance_screen.pdf; e Pschorn-Strauss, 
Elfrieda. “Soberania alimentar africana: 
valorizar as mulheres e as sementes 
que guardam.”. Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição (2016): 51–53. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/pt/node/133. 
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Os movimentos sociais têm oferecido respostas multifacetadas e em 
diferentes escalas a esta pressão para o reforço dos modelos de agricultura 
industrial, desde confrontos diretos na linha de frente de megaprojetos à 
ocupação de espaços políticos globais. As organizações de soberania alimentar 
contam com um nível de visibilidade sem precedentes em vários espaços de 
governança globais, principalmente no CSA desde a sua reforma em 2009. Esta 
visibilidade é o resultado de anos de mobilização do lado de fora, muito antes do 
início da crise dos preços dos alimentos, sendo agora mantida com estratégias 
elaboradas cuidadosamente tanto dentro como fora desses espaços. Embora os 
desequilíbrios de poder sejam um desafio contínuo, os movimentos e seus aliados 
têm feito um uso estratégico desses espaços.17 Uma grande vitória nesta área foi 
a adoção das Diretrizes Voluntárias sobre a Governança Responsável da Terra, 
dos Recursos Pesqueiros e Florestais no Contexto da Segurança Alimentar 
Nacional (em seguida, “Diretrizes da Terra”) no CSA em 2012. Após difíceis 
negociações que envolveram a sociedade civil, as Diretrizes da Terra estão agora 
a ser utilizadas pelos movimentos de base como uma ferramenta na luta por 
direitos de acesso aos recursos em todo o mundo.18

A crise alimentar persistente – também considerada uma crise multifacetada 
que envolve os alimentos, os combustíveis, as finanças e o clima – também serviu 
como oportunidade para que os movimentos pela soberania alimentar propusessem 
alternativas. A principal delas é a agroecologia. Abordada como uma ciência, 
um conjunto de práticas e um movimento para a produção de alimentos que 
trabalha com a natureza,19 a agroecologia é um pilar da soberania alimentar. Em 
contraste marcante com os modelos industriais de produção, que exigem fatores 
de produção externos dispendiosos do ponto de vista económico e ambiental, 
geradores de muitos resíduos e outros custos sociais e ambientais, a agroecologia 
conta hoje com um nível de interesse e visibilidade sem precedentes, inclusive 
entre alguns governos. Isto é acentuado pelo facto de as crescentes perturbações 
provocadas pelo clima aumentarem os desafios para a agricultura industrial. 
O ano de 2015 foi um marco para a promoção da agroecologia, contando com a 
realização de um fórum internacional sobre agroecologia no Mali, organizado por 
movimentos sociais, e também com um nível de empenho sem precedentes na FAO 
pela questão da agroecologia. Entre 2015 e 2016, a FAO organizou uma série de 
reuniões regionais, contando com a participação ativa de grupos da sociedade civil. 
Atualmente, mantém um centro online de agroecologia, juntamente com outras 
formas de envolvimento sustentado.20

Estes processos tiveram as suas tensões. Os defensores da agroecologia estão 
perfeitamente cientes de que boas ideias, quando associadas a grandes disparidades 
no grau de influência política, podem levar à cooptação. É por isso que os ativistas da 
soberania alimentar desconfiam de termos como “agricultura inteligente face ao clima”, 
que consideram intencionalmente vagos, permitindo que as instâncias de decisão 
política e empresas privadas adotem seletivamente o repertório da agroecologia, 
deixando a porta aberta para práticas convencionais apresentadas como verdes.21 Do 
ponto de vista da soberania alimentar, a “agricultura inteligente face ao clima” falha ao 
não abraçar os principais elementos da agroecologia e da soberania alimentar capazes 
de fomentar a mudança, como a justiça, fundamentais para o seu enquadramento.22 No 
entanto, como destaca o ativista académico Jahi Chappell, “Embora exista a ameaça de 
cooptação, essa ameaça é a prova viva de que a agroecologia se tornou algo que, para os 
outros atores do sistema alimentar, tem algum poder, utilidade e ímpeto”.23 De facto, a 

17 McKeon, supra nota 8.

18 Para mais informações sobre como as 
Diretrizes são utilizadas pelos movimentos 
sociais e povos indígenas em todo o mundo, 
veja: Strapazzon, Angel. “Rumo a um 
balanço da implementação das diretrizes 
da posse da terra, da pesca e das florestas, 
uma ferramenta de luta para os movimentos 
sociais”. Observatório do direito à alimentação 
e à nutrição (2016): 29–31. Disponível 
em: www.righttofoodandnutrition.org/pt/
node/130; Franco, Jennifer e Sofía Monsalve 
Suárez. Why Wait for the State? Using the 
CFS Tenure Guidelines to recalibrate the 
political-legal terrain in struggles for human 
rights and democratic control of land, 
fisheries and forests. No prelo. 

19 Food First. Issue Primer: Agroecology. 
Oakland: Food First, 2011. Disponível em: 
foodfirst.org/wp-content/uploads/2014/04/
FF_primer_Agroecology_Final.pdf . 

20 Para mais informações, veja: www.fao.org/
agroecology/en/.

21 Chappell, M. Jahi. “Looking back from 
Paris to Senegal: What the FAO Regional 
Agroecology Meeting had to say on Climate-
Smart Agriculture.” IATP Blog. 22 de 
dezembro de 2015. Disponível em: www.iatp.
org/blog/201512/looking-back-from-paris-to-
senegal-what-the-fao-regional-agroecology-
meeting-had-to-say-.

22 Pimbert, Michel. “Agroecology as an 
Alternative Vision to Conventional 
Development and Climate-smart 
Agriculture”. Development 58 (2–3) (2015): 
286–298; Borras, Saturnino Jr. e Jennifer 
Franco. Climate smart land politics in the era 
of the global land rush? Land redistribution, 
recognition and restitution for agrarian and 
climate justice. No prelo.

23 Chappell, Jahi. Mensagem por correio 
eletrónico às autoras, 11 de abril de 2017.
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ação mais poderosa dos movimentos contra a cooptação é a sua recusa a renunciar ao 
conceito. Continuam a ser criadas escolas de agroecologia, especialmente na América 
Latina, mas também noutras partes do planeta, e o conceito difundese numa escala 
cada vez maior. Surgem novas redes de agroecologia, da África Ocidental à América 
do Norte, e formam-se vínculos entre investigadores e praticantes, promovendo ainda 
mais a difusão e a adoção da agroecologia.

MELHORAR O ACESSO AOS ALIMENTOS: PROTEÇÃO SOCIAL, 
MERCADOS MEDIADOS E DIETAS ADEQUADAS DO PONTO DE VISTA 
NUTRICIONAL

Além de lançar a questão de como os países deveriam produzir mais alimentos para os 
mercados locais, a crise dos preços dos alimentos forçou um diálogo sobre a proteção 
social e os obstáculos estruturais no acesso aos alimentos. Como enfatizou o ex-Relator 
Especial da ONU sobre o Direito à Alimentação, Olivier de Schutter (cujo mandato de 
2008 a 2014 coincidiu em grande parte com o aumento dos preços dos alimentos e suas 
consequências), a fome raramente é o resultado da produção insuficiente de alimentos, 
mas sim da pobreza.24 Como a autoprodução e a compra são as duas principais formas 
através das quais as pessoas concretizam o seu direito à alimentação e à nutrição, é 
fundamental garantir o acesso e o controlo sobre os recursos produtivos, preços justos e 
estáveis para produtoras e produtores de alimentos e salários dignos para trabalhadoras 
e trabalhadores. A necessidade de acesso aos alimentos também destaca a importância 
da proteção social para as populações vulneráveis e de uma nutrição adequada. A 
crise dos preços dos alimentos incentivou experiências nas quais os governos locais, 
regionais e nacionais exploraram formas de utilizar a compra de alimentos pelo Estado 
para fortalecer os mercados locais, com o objetivo de ligar a produção ao consumo e 
melhorar o conteúdo nutricional dos alimentos fornecidos às crianças nas escolas. 
Observase uma importante mudança geral na forma como as políticas governamentais 
abordam a necessidade de melhorar a nutrição e as dietas saudáveis, embora ainda 
permaneçam muitos desafios.

Quanto à questão dos preços justos e estáveis para produtoras e produtores 
de alimentos, pouco mudou em relação aos mercados de exportação globais, onde as 
empresas transnacionais são dominantes e as pessoas que produzem alimentos têm 
pouca ou nenhuma capacidade de exigir preços justos pelo que produzem. O comércio 
justo tem ganhado popularidade, mas continua a ser um nicho com pouca capacidade 
de gerar transformações estruturais no sistema alimentar como um todo. Por outro 
lado, algumas iniciativas importantes em várias partes do mundo têm tentado garantir 
preços mais justos a nível nacional e local, recorrendo, nomeadamente, a políticas de 
comercialização direta e compras públicas, como discutido abaixo. Em relação à questão 
dos salários dignos, grupos sindicais como a União Internacional de Trabalhadores do 
Setor Alimentar (IUF, na sigla em inglês),25 em conjunto com outros como o Relator 
Especial sobre o Direito à Alimentação, defendem a importância dos salários dignos 
para a concretização do direito à alimentação e à nutrição,26 inclusive no CSA. Embora 
os salários dignos continuem a ser mais uma aspiração do que uma realidade, a questão 
tem recebido cada vez mais atenção política, também por parte dos governos, e tem sido 
tema de grandes debates públicos. Uma parte desses debates está ligada ao conceito 
de “rendimento mínimo garantido”: um rendimento mínimo universal e incondicional, 
garantido pelo Estado aos cidadãos, uma ideia que tem sido testada em vários países, 
como a Namíbia, o Brasil e a Índia.

24 De Schutter e Cordes, supra nota 2.

25 O nome completo é União Internacional dos 
Trabalhadores da Alimentação, Agricultura, 
Hotéis, Restauração, Tabaco e Afins (Inter-
national Union of Food, Agricultural, Hotel, 
Restaurant, Catering, Tobacco and Allied 
Workers' Associations, IUF).

26 Em relação à questão do trabalho e do direito 
à alimentação, veja o relatório da missão de 
averiguação da Rede Global para o Direito à 
Alimentação e à Nutrição (Global Network 
for the Right to Food and Nutrition), levada 
a cabo em 2015. Disponível em: www.fian.
org/fileadmin/media/publications_2016/
Reports_and_guidelines/FFMReport_
June_2016.pdf.
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O debate sobre o rendimento mínimo garantido sublinha a questão da proteção 
social de forma mais ampla. A proteção social é descrita pelo Painel de Peritos de 
Alto Nível do CSA (HLPE, na sigla em inglês) como “um conjunto de instrumentos 
políticos para enfrentar a pobreza e a vulnerabilidade através da assistência social, da 
segurança social e de esforços de inclusão social”.27 A crise dos preços dos alimentos 
demonstrou, tragicamente, que até um pequeno aumento nos preços dos alimentos 
pode ter um efeito generalizado sobre centenas de milhões de pessoas que vivem 
acima, mas apenas ligeiramente acima, do limiar da pobreza.28 As crises prolongadas 
ensinaram às pessoas responsáveis pelas intervenções humanitárias que as 
respostas precisam de ser rápidas e progressivas, sem esperar pela ocorrência de uma 
catástrofe. Da mesma forma, também a crise alimentar evidenciou que até redes de 
segurança relativamente modestas podem manter as pessoas no trabalho e a investir 
nas suas atividades produtivas, se não forem obrigadas a desviar a maior parte dos 
seus rendimentos para comprar alimentos. O tema da proteção social, incluindo as 
transferências diretas de dinheiro, ganhou força nos anos que se sucederam à crise 
dos preços dos alimentos e foi um importante tema de debate no CSA 39, em 2012. 
Entre as lições aprendidas com a crise dos preços dos alimentos está a importância 
de uma abordagem holística à proteção social, que inclua formas de amortecer os 
choques dos preços dos alimentos, proteger o trabalho e os meios de subsistência e 
“defender os valores sociais em torno dos alimentos e as disposições sociais sobre a 
alimentação”,29 numa interseção com as lutas da soberania alimentar.

A maior atenção dada ao acesso aos alimentos tem-se concentrado não só na 
quantidade, mas também na qualidade dos alimentos disponíveis, dando destaque 
à nutrição.30 Um dos efeitos centrais da crise dos preços dos alimentos foi o facto 
de ter forçado pessoas de baixos rendimentos a viver com menos, o que significou 
reduzir a quantidade e/ou a qualidade dos alimentos que consumiam, tendências que 
perduram na atualidade.31 As mulheres são afetadas de forma desproporcional por 
essas situações, dado que, em momentos de escassez de alimentos, frequentemente 
comem menos ou não comem para garantir que o resto da família o pode fazer. 
Simultaneamente, tem havido uma maior penetração dos grandes canais de 
distribuição nos espaços urbanos e rurais, fazendo com que alimentos de marca, 
fortemente processados, sejam cada vez mais omnipresentes e por vezes sejam mais 
competitivos, em termos de preço, do que os alimentos tradicionais produzidos 
localmente. Apoiadas por grandes estratégias de comunicação e publicidade, 
estas tendências estão a modificar as dietas a favor de produtos da cadeia de valor 
industrial/global. Como resposta, têm sido construídas importantes pontes dentro 
da sociedade civil entre as pessoas que trabalham na produção e no consumo, unindo 
muitas vezes os espaços urbano e rural. A soberania alimentar põe cada vez mais 
ênfase na nutrição.

Nos espaços políticos globais, como ocorre nos debates sobre o investimento, 
a nutrição continua a ser uma área em disputa. Enquanto os defensores da causa 
promovem uma nutrição adequada no quadro de uma transformação mais ampla 
do sistema alimentar, os atores empresariais lançam propostas baseadas no 
“nutricionismo” – entendido como “um conjunto de ideias e práticas que procuram 
acabar com a fome sem enfrentar diretamente a questão da pobreza, mas dando 
prioridade à oferta de componentes moleculares individuais dos alimentos onde 
fazem falta”.32 A biofortificação33 através da engenharia genética e outras abordagens 
“específicas para a nutrição” são algumas das características fundamentais deste 
paradigma, defendido através de iniciativas como o programa Scaling Up Nutrition 

27 HLPE. Social protection for food security. A 
report by the High Level Panel of Experts on 
Food Security and Nutrition of the Committee 
on World Food Security. Roma: CFS HLPE, 
2012. p. 11. Disponível em: www.fao.
org/3/a-me422e.pdf.

28 HLPE. Price volatility food security. A report 
by the High Level Panel of Experts on Food 
Security and Nutrition of the Committee on 
World Food Security. Roma: CFS HLPE, 2011. 
Disponível em: www.fao.org/3/a-mb737e.pdf. 

29 Scott-Villiers et al., supra nota 3, p. 52.

30 Para mais informações sobre como as 
abordagens empresariais levaram a uma 
separação artificial da nutrição e dos 
sistemas alimentares sustentáveis, veja a 
edição de 2015 do Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição, “A nutrição dos 
povos não é um negócio.” Disponível em: 
www.righttofoodandnutrition.org/pt/nutricao-
dos-povos-nao-e-um-negocio. 

31 Scott-Villiers et al., supra nota 3

32 Patel, Raj, Rachel Bezner Kerr, Lizzie 
Shumba e Laifolo Dakishoni. “Cook, eat, 
man, woman: understanding the New 
Alliance for Food Security and Nutrition, 
nutritionism and its alternatives from 
Malawi”. The Journal of Peasant Studies 42(1) 
(2015): 22.

33 Supra nota 30.
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(SUN),34 apoiado pelo setor empresarial, e a Nova Aliança do G8 – ambos criticados 
por grupos da sociedade civil por tratarem a nutrição como uma questão técnica 
e lucrativa.35 As organizações da sociedade civil levaram estas críticas à Segunda 
Conferência Internacional sobre Nutrição (ICN2) em 2014, apresentando uma 
potente declaração que, entre outras coisas, pediu o reconhecimento do CSA como o 
espaço central onde deve ser estabelecida a coerência das políticas para a segurança 
alimentar e a nutrição. O HLPE publicará brevemente um relatório sobre nutrição e 
sistemas alimentares.36.

Uma das intervenções políticas que associa preços justos, salários dignos, 
proteção social e nutrição ao acesso aos alimentos é a dos “mercados mediados”, que 
pretende utilizar o poder do mercado para proteger o bem-estar social e ecológico.37 
Um exemplo disto são as políticas de compra pública de alimentos que apoiam o 
desenvolvimento económico regional, priorizando o aprovisionamento local para 
programas de alimentação escolar em cada vez mais países. Em 2010, o Brasil alterou 
a sua constituição para incluir o direito à alimentação e aprovou um decreto que 
amplia o alcance da Lei da Segurança Alimentar de 2006, para abordar diretamente 
as mudanças nas condições de produção no setor da agricultura familiar. O Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Brasil oferece uma refeição diária a 
45 milhões de alunos matriculados em escolas públicas. As normas para essas 
refeições priorizam as preferências alimentares tradicionais e regionais, estabelecem 
a inclusão obrigatória de frutas e legumes frescos e limitam o uso de alimentos 
processados. É especialmente relevante o facto de 30% do orçamento do PNAE se 
destinar obrigatoriamente à compra de alimentos do setor agrícola familiar local, 
dando prioridade a alimentos orgânicos ou agroecológicos.38 Face à turbulência 
política que o Brasil enfrenta no momento da redação deste artigo, espera-se que 
estes programas, que se tornaram uma referência mundial, possam ser continuados.39

ESTABILIZAÇÃO DOS PREÇOS DOS ALIMENTOS: INTEGRAÇÃO NO 
MERCADO INTERNACIONAL OU MAIOR AUTOSUFICIÊNCIA NACIONAL?

Os preços dos alimentos básicos continuam voláteis e mais elevados do que antes 
da crise. As pessoas que viveram a insegurança alimentar tendem a ajustar o seu 
comportamento para minimizar os riscos.40 Os altos níveis de volatilidade nos 
preços fazem com que as pessoas desviem os seus rendimentos, deixando de investir 
nos seus meios de subsistência, educação e saúde para proteger o seu acesso aos 
alimentos. Por isso, a estabilidade dos preços dos alimentos é um componente 
importante da segurança alimentar. A grande maioria dos países esforça-se para 
manter a estabilidade dos preços dos alimentos através da produção e do comércio 
internos, da exportação de excedentes e da importação para compensar os défices 
ou aumentar as escolhas da população consumidora. O conjunto de políticas varia: 
as políticas de globalização incentivam uma maior integração com os mercados 
internacionais, embora a maioria dos governos permaneça sensível aos anseios dos 
consumidores por preços estáveis, bem como, em menor medida, aos pedidos de 
proteção dos preços pagos ao setor produtivo.

Os mercados abertos equilibram a oferta e a procura de forma mais reativa 
do que os preços fixos, o que ajuda a evitar os maiores e mais imprevisíveis 
ajustes aos quais estão sujeitos os preços controlados pelo governo (bem como 
a liquidação das reservas de alimentos nos mercados internacionais, que podem 
perturbar os preços para a produção e o consumo noutros países). No entanto, sem 

34 Para mais informações sobre o SUN, veja: 
www.unscn.org/en/sun-scaling-up/. Veja 
também Schuftan, Claudio e Ted Greiner. 
“La iniciativa SUN.” Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição (2013): 25–26. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/files/Watch_2013_Full_Watch_SPA.
pdf#page=25. 

35 Schieck Valente, Flavio Luiz. “Towards 
the Full Realization of the Human Right to 
Adequate Food and Nutrition”. Development 
57(2) (2014): 155–170.

36 Prato, Stefano e Nicola Bullard. “Editorial: 
Re-embedding Nutrition in Society, Nature 
and Politics”. Development 57(2) (2014): 
129–134. 

37 Wittman, Hannah e Jennifer Blesh. “Food 
Sovereignty and Fome Zero: Connecting 
Public Food Procurement Programmes to 
Sustainable Rural Development in Brazil”. 
Journal of Agrarian Change 10 (1) (2015): 
1–32.

38 Sidaner, Emilie, Daniel Balaban e Luciene 
Burlandy. “The Brazilian school feeding 
programme: an example of an integrated 
programme in support of food and nutrition 
security.” Public Health Nutrition 16(6) 
(2013): 989–994.

39 Para mais informações sobre a situação 
no Brasil, veja a Perspetiva 1.1 “Brasil: 
da 'desnutrição política' e do desrespeito 
pelo direito à alimentação”, nesta edição 
do Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição.

40 Maxwell, Simon. “Food security: a 
post-modern perspective”. Food Policy 21(2) 
(1996): 155–170.
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regulamentação, não pode haver mercados abertos: o poder de mercado tende a 
concentrar-se e os preços deixam de reagir de forma clara à oferta e à procura. Além 
disso, a produção agrícola é desigual ao longo do ano e ainda é muito imprevisível 
(depende da chuva, está sujeita a pragas etc.). Assim, as forças que atuam em 
mercados abertos resultam periodicamente em mudanças rápidas e acentuadas nos 
preços, que têm consequências devastadoras para o acesso aos alimentos por parte 
das populações de baixos rendimentos se não forem mitigadas por intervenções 
públicas. A integração em mercados internacionais tende a tornar esses choques 
menos frequentes, mas também mais expressivos. Em geral, a produção nacional 
(especialmente em países de baixos rendimentos) varia significativamente de ano 
a ano, o que gera tanto volatilidade de preços como reduções periódicas da oferta 
(por vezes crónicas), associadas aos altos preços dos alimentos. Poucos são os 
países que produzem uma quantidade suficiente de alimentos variados de modo a 
garantir consistentemente uma oferta que não seja maior (nem menor) do que as 
necessidades da população nacional.41 No entanto, a crise dos preços dos alimentos 
serviu para recordar, de forma dolorosa, que a instabilidade dos preços também pode 
vir dos mercados internacionais e que certas características da globalização (como a 
presença crescente das finanças internacionais em todos os aspetos da produção de 
commodities alimentares) representam novas fontes de instabilidade.

Os mercados internacionais têm ganhado importância no fornecimento de 
alimentos básicos para os países mais pobres: o Sul Global passou de exportador 
agrícola líquido para importador em 1990, e a dependência dos países menos 
desenvolvidos (PMDs) cresceu de forma particularmente rápida.42 No entanto, as 
normas que regem os mercados internacionais são mais rigorosas para importadores 
do que exportadores. Muitos governos de grandes países exportadores de alimentos 
decidiram tributar ou limitar as exportações para cumprir objetivos políticos 
nacionais durante a crise, agravando os seus efeitos nos países importadores 
e prejudicando a sua confiança nos mercados internacionais.43 Embora tenha 
ficado demonstrado, durante a crise dos preços dos alimentos, que os impostos 
e proibições sobre a exportação precisam de ser regulamentados – e apesar da 
recomendação do G20 de abordar a questão –, a assimetria permanece.

Na Organização Mundial do Comércio (OMC), os governos também 
entraram em confronto em relação à governança da armazenagem pública de 
alimentos. Vários governos reintroduziram as políticas de armazenagem pública 
após a crise dos preços dos alimentos.44 Um grupo de países em desenvolvimento, 
liderado pelas Filipinas e Indonésia,45 propôs um esclarecimento das regras da 
OMC relativas à armazenagem pública, com o objetivo de aumentar o espaço 
político disponível para o desenvolvimento e a implementação de políticas de 
armazenagem de alimentos. A seguir, a Índia, um dos países do grupo, apresentou 
a sua própria proposta, ainda mais forte, acabando por conseguir organizar 
negociações comerciais mais amplas numa conferência ministerial em Bali, em 
2013, numa tentativa de obter novas concessões na questão da armazenagem 
pública. Por enquanto, continua a haver um impasse, uma vez que os negociadores 
não chegaram a um acordo que estabelecesse uma solução permanente. Como 
resultado, vários países em desenvolvimento possuem programas de apoio interno 
que estão muito próximos dos limites de despesas sancionados pela OMC, já que 
as regras desta organização dependem de preços de referência estabelecidos na 
década de 1980, e muitos países do Sul Global sofreram uma inflação significativa 
nos últimos 20 anos.46

41 Para mais informações, veja: Minot, 
Nicholas. “Food price volatility in Africa: 
Has it really increased?” IFPRI Discussion 
Paper (2012). Disponível em: www.ifpri.
org/publication/food-price-volatility-africa-
has-it-really-increased; Clapp, Jennifer. 
“Food self-sufficiency: Making sense of it, 
and when it makes sense”. Food Policy 66 
(2017): 88–96.

42 Clapp, Jennifer. Trade Liberalization and Food 
Security. Genebra: Quaker United Nations 
Office, 2014. Disponível em: quno.org/sites/
default/files/resources/QUNO_Food%20
Security_Clapp.pdf.

43 Sharma, Ramesh. “Food Export Restrictions: 
Review of the 2007–2010 Experience and 
Considerations for Disciplining Restrictive 
Measures”. FAO Commodity and Trade Policy 
Research Working Paper No. 32 (2011). 
Roma: FAO. Disponível em: www.fao.org/
fileadmin/templates/est/PUBLICATIONS/
Comm_Working_Papers/EST-WP32.pdf.

44 Para mais informações sobre a armazenagem 
pública de cereais para assegurar a segurança 
alimentar nacional, veja: Patnaik, Biraj. 
“Desigualdade ilimitada: a alimentação 
na mesa da OMC”. Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição (2015): 45–51. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/node/63.

45 Para mais informações sobre a situação  
na Indonésia, veja a Perspetiva 8.1.  
“A experiências da Indonésia: acordo de 
comércio ataca o campesinato e a soberania 
alimentar” nesta edição do Observatório do 
direito à alimentação e à nutrição.

46 Galtier, Franck. Identifying, estimating and 
correcting the biases in WTO rules on public 
stocks. University Works, 2015. Disponível 
em: hal.archives-ouvertes.fr/hal-01295403/.
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Uma iniciativa política impulsionada pela crise dos preços dos alimentos foi 
a decisão do G20, em 2011, de criar o Sistema de Informações sobre o Mercado 
Agrícola (AMIS, na sigla em inglês). Além dos países do G20,47 o AMIS inclui ainda 
Espanha, Egito, Nigéria, Cazaquistão, Ucrânia, Tailândia, Vietname e Filipinas. O 
AMIS rastreia a oferta de trigo, milho, arroz e soja nesses países (que representam, 
juntos, mais de 80% da produção e consumo mundiais desses quatro produtos). O 
AMIS inclui um Fórum de Resposta Rápida, destinado a possibilitar um controlo 
entre pares aos governos que, de outra forma, poderiam recorrer a proibições ou 
impostos sobre a exportação sem antes considerar os efeitos dessas medidas nos 
seus parceiros comerciais. Em 2011 e 2012 essas proibições foram amplamente 
evitadas, embora a volatilidade dos preços tenha voltado a surgir durante um 
certo período. O AMIS não é capaz de controlar muitos dos fatores que causam a 
volatilidade dos preços, nem monitorizar a armazenagem privada (como a que é 
feita por comerciantes de cereais). Tampouco conta com poderes regulatórios. Não 
obstante, o AMIS representa uma medida prática tomada pelos governos para tornar 
os mercados de commodities mais transparentes e cria um fórum para a aprendizagem 
entre pares para os maiores países produtores e consumidores.

Outra mudança legislativa importante para os mercados de commodities 
alimentares, embora o seu ímpeto tenha surgido na grande crise financeira de 2008, 
foi a Lei Dodd-Frank da Reforma de Wall Street e de Proteção dos Consumidores 
(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), aprovada nos EUA 
em 2010. Esta legislação refletiu a grande preocupação política com o facto de a 
desregulamentação do setor financeiro dos EUA nas décadas anteriores ter ido 
longe demais. A lei Dodd-Frank teve um enorme alcance e foi muito contestada: os 
bancos de Wall Street e as subsidiárias financeiras das empresas de comercialização 
de cereais exerceram muita pressão para limitar o seu impacto.48 Apesar de 
imperfeita e inacabada, a legislação incorporou o reconhecimento público de que a 
desregulamentação financeira precisava de ser controlada.

A população consumidora sofre, mas as produtoras e produtores de alimentos 
ganham quando os preços agrícolas aumentam, criando possíveis contradições nas 
políticas de segurança alimentar. No entanto, é preciso notar que produtoras e 
produtores de pequena escala geralmente são consumidoras e consumidores líquidos 
de alimentos, o que significa que compram alimentos nos mercados.49 Por isso, os 
preços altos e imprevisíveis ameaçam a sua segurança alimentar. Muitos dos países 
menos desenvolvidos são exportadores líquidos de produtos agrícolas (embora 
menos países sejam exportadores líquidos de alimentos, uma vez que a agricultura 
também inclui culturas não comestíveis, como o algodão). Isto significa que os seus 
rendimentos nacionais crescem quando os preços das commodities estão mais altos; 
de facto, as receitas da exportação aumentaram em muitos países africanos após a 
crise dos preços dos alimentos. Os rendimentos das explorações agrícolas também 
melhoraram, e alguns dos benefícios chegaram às trabalhadoras e trabalhadores 
agrícolas.50 Do ponto de vista do direito à alimentação e à nutrição, a melhor 
abordagem a estas contradições é apoiar uma variedade de estratégias. Embora as 
importações de alimentos básicos sejam importantes em muitos países de baixos 
rendimentos cuja produção nacional é imprevisível, estas constituem uma proporção 
relativamente pequena da oferta total de alimentos (cerca de 10%) e é improvável 
que cresçam muito mais, tendo em conta o poder de compra relativamente baixo dos 
países mais pobres. Para a maioria das mulheres e homens produtores de pequena 
escala e consumidores de baixos rendimentos, o mais importante é o crescimento 

47 O G20 é composto por: África do Sul, 
Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, 
Austrália, Brasil, Canadá, China, Estados 
Unidos da América, Federação Russa, 
França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, 
México, Reino Unido, República da Coreia, 
Turquia e União Europeia.

48 Murphy, Sophia, David Burch e Jennifer 
Clapp. Cereal Secrets. Oxford: Oxfam, 2012. 
Disponível em: www.oxfam.org/sites/www.
oxfam.org/files/rr-cereal-secrets-grain-traders-
agriculture-30082012-en.pdf.

49 de Janvry, Alain e Elisabeth Sadoulet. “The 
Global Food Crisis and Guatemala: What 
Crisis and for Whom?”. World Development 
38(9) (2010): 1328–1339.

50 Para conhecer um exemplo, veja Wiggins, 
Steve e Sharada Keats. Rural Wages in Asia. 
Londres: Overseas Development Institute, 
2014.
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dos mercados locais e regionais; a urbanização não só criou “megacidades”, como 
também milhares de novos centros urbanos em todo o Sul Global.51 À medida que o 
comércio internacional se torna mais importante, os mercados em geral, a maioria 
deles internos, também estão a crescer. Este crescimento possibilita a criação 
de vínculos mais diretos entre as populações rurais e urbanas, o que pode gerar 
rendimentos mais estáveis para as empresas locais de transformação de alimentos 
e para as mulheres e homens agricultores e trabalhadores agrícolas, aumentando 
ainda o acesso a alimentos nutritivos. Os governos devem proteger este espaço da 
volatilidade dos mercados internacionais. Para que isto aconteça, as vozes rurais – 
especialmente as mais marginalizadas, como as mulheres, as produtoras e produtores 
de pequena escala e as trabalhadoras e trabalhadores sem terra – precisam de ser 
ouvidas no processo de elaboração de políticas. Além disso, a atividade comercial, 
tanto interna como internacional, deve ser regulamentada, tendo em conta os 
interesses das pessoas mais vulneráveis.

CONSTRUIR SISTEMAS ALIMENTARES MAIS FORTES? AGIR AGORA 
PARA EVITAR CRISES FUTURAS

A crise dos preços dos alimentos de 2007 e 2008 catalisou uma dinâmica série de 
acontecimentos ao longo da década seguinte, alguns dos quais representaram um 
aprofundamento das tendências que nos levaram à crise, enquanto outros marcaram 
uma ruptura importante.

Para as entidades da sociedade civil preocupadas com o direito à alimentação 
e à nutrição, muitas das tarefas a cumprir são bastante claras. Em primeiro lugar, 
devemos manter o impulso para a mudança, continuando a apresentar estas 
questões em espaços políticos com o nível de urgência que merecem, exigindo o 
apoio dos governos enquanto trabalhamos para ampliar as alternativas que estão 
a ser construídas na base. Devemos defender e aprofundar as vitórias políticas 
progressivas que foram alcançadas, desde as Diretrizes da Terra no CSA até às 
políticas para o direito à alimentação no Brasil e noutros locais. Além disso, devemos 
pedir mais, apesar do clima político cada vez mais difícil e da acentuada perda de 
interesse dos líderes governamentais na segurança alimentar. Agora expostas, as 
fissuras no sistema alimentar tendem apenas a aumentar. A lista de desafios é longa 
e complexa: alterações climáticas, perda de biodiversidade, poluição da água doce, 
esgotamento do solo e volatilidade dos preços.

Em segundo lugar, devemos trabalhar simultaneamente em várias frentes, 
procurando soluções imediatas e a longo prazo. A crise de 2007 e 2008 expôs 
a vulnerabilidade do sistema alimentar mundial à volatilidade dos preços dos 
alimentos – e à falta de mecanismos de proteção a nível nacional e local para 
proteger as pessoas, particularmente as mais vulneráveis. Os efeitos ainda são 
sentidos. Como enfatizam Scott-Villiers et al.: “Quando os preços dos alimentos 
finalmente se estabilizaram, entre 2012 e 2014 – na maioria dos países num 
nível mais alto do que anteriormente –, as adaptações feitas à alimentação, aos 
cuidados e ao trabalho não voltaram ao status quo ante, apesar de as pessoas terem 
originalmente encarado as mudanças que realizaram como medidas temporárias”.52 
É preciso notar que os preços mais baixos dos alimentos não são um fim em si 
mesmo. Os preços mais baixos não se traduzem automaticamente num melhor 
acesso aos alimentos. Além disso, décadas de preços baixos antes da crise foram, 
em parte, responsáveis por levar tantas mulheres e homens fornecedores de 

51 Entre 2016 e 2030, espera-se que o número 
de cidades com mais de 500 mil habitantes 
cresça 80% em África e 30% na Ásia. Para 
mais informações, veja: Nações Unidas. 
The World's Cities in 2016 Data Booklet. 
United Nations Economic and Social Affairs, 
2016. Disponível em: www.un.org/en/
development/desa/population/publications/
pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_
data_booklet.pdf .

52 Scott-Villiers et al., supra nota 3, 43.

www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
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alimentos à pobreza, deixando-os vulneráveis às subidas de preços quando estas 
ocorreram. Em vez de nos limitarmos a reduzir os preços para as populações mais 
pobres, o objetivo deve ser o de alcançar preços estáveis e justos, com mecanismos 
de proteção tanto para a produção como para o consumo.

É evidente que os desafios à concretização do direito à alimentação e à 
nutrição vão muito para além dos preços, envolvendo questões de sustentabilidade 
e justiça. Para termos os meios necessários para nos alimentarmos no futuro, 
precisamos, urgentemente, de construir sistemas alimentares locais e regionais 
resilientes e de reduzir a concentração extrema de poder nos mercados nacionais 
e internacionais. Ao fazê-lo, é preciso garantir o papel central e os direitos da 
produção de pequena escala e das mulheres. A crise dos preços dos alimentos de 
2007 e 2008 foi uma chamada à ação. Uma década depois, com fortes exemplos de 
transformação do sistema alimentar já em execução, e com alguns ganhos em vários 
níveis políticos, ainda restam velhos hábitos a confrontar e muitos obstáculos a 
superar. O movimento da soberania alimentar está pronto para o desafio.

PERSPETIVA 1.1  Brasil: da “desnutrição política” e do desrespeito pelo direito à 
alimentação 
Sérgio Sauer53

Nos últimos 13 anos, o Brasil avançava no reconhecimento e consolidação do direito 
humano à alimentação. Da reconstituição do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA), passando pela inclusão deste direito na 
Constituição Federal, à organização do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SISAN), as ações governamentais de combate à fome e à desnutrição 
foram sendo institucionalizadas e aprimoradas.

Apesar de todas as dificuldades, problemas e críticas, o direito à alimentação 
tornavase uma realidade para a população mais pobre, especialmente através da 
implementação do “Bolsa Família” (programa de transferência de rendimentos) e 
demais programas associados. Muito ainda tinha (e tem) de avançar para além do 
combate à fome, especialmente o reforço e garantia de outros direitos como o acesso 
à terra e à saúde (direitos frequentemente negligenciados), entre outros. No entanto, 
havia uma sensação de que “as dificuldades básicas tinham ficado no passado”, uma 
esperança que agora se “dissipa no ar”.

O recente processo de “judicialização” da política brasileira (com o Poder 
Judiciário a passar de árbitro dos litígios para a arena final onde se decidem as questões 
políticas) está a transformar a corrupção numa ferramenta de exercício do poder. 
Tal provoca uma “desnutrição da política” (entendida como ausência de energia e 
substância necessárias à vida), que levará à destruição da política e à morte da ética. 
Figuras de estilo à parte, o “golpe legislativo-judicial-mediático” de 2016 levou ao 
poder pessoas e grupos políticos neoliberais totalmente opostos à implementação de 
políticas sociais, já que ignoram a importância, inclusive económica, de programas 
governamentais de assistência social.

Recorrendo a narrativas de crise económica e consequente necessidade de 
cortar e/ou melhorar a qualidade da despesa pública, o governo de Michel Temer 
anunciou, ainda em pleno processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a 
alteração do decreto54 que regulamenta as regras de acesso e permanência no “Bolsa 
Família”. De acordo com o anunciado pela grande imprensa, faixa de comunicação 
social claramente favorável ao governo, o objetivo seria aumentar a fiscalização deste 

53 Sérgio Sauer é professor da Universidade 
de Brasília (UnB) e ex-Relator Nacional 
do Direito Humano à Terra, Território e 
Alimentação (2010–2014), Plataforma 
DhESCA-Brasil. Agradecimentos especiais 
a Valéria Burity, Lucas Prates (FIAN 
Brasil) e Karine Peschard (Instituto de 
Pós-Graduação em Estudos Internacionais e 
Desenvolvimento) pelo seu apoio na revisão 
deste texto.

54 Decreto no. 8794, de 29 de junho de 2016. 
Disponível em: www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/
D8794.htm.
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benefício. No entanto, estas medidas visam, na prática, dificultar o acesso ao “Bolsa 
Família”. O uso de regras e fiscalização mais rígidas expressam a intolerância para 
com programas deste tipo, funcionando como mecanismos para reduzir gastos em 
nome de um suposto “combate à corrupção”.

Atualmente, o “Bolsa Família” abrange cerca de 50 milhões de pessoas (13,9 
milhões de famílias)55 que têm este programa como principal fonte de rendimentos 
e garantia mínima de alimentação. Em novembro de 2016, as primeiras mudanças 
(maior fiscalização e revisão das regras de acesso) resultaram na supressão ou 
interrupção de prestações a cerca de 1,1 milhões de famílias. Deste total, 654 mil 
viram as prestações interrompidas até comprovação da necessidade de continuar no 
programa e outros 469 mil saíram do Programa por ter rendimentos de R$ 440 per 
capita. Tal representou um corte de 8% no número de famílias inscritas no “Bolsa 
Família”.56 Estes dados são muito superiores aos casos de subversão das finalidades 
do Programa encontrados nas fiscalizações anteriores, revelando que o aumento do 
controlo é, na verdade, um aumento da intolerância.

Apesar de uma comunicação social totalmente alinhada com as práticas 
neoliberais em curso defender que a principal mudança está relacionada com 
reajustes nos valores e com o prolongamento do benefício para quem conseguisse 
um emprego formal, a exclusão de milhares de famílias é expressão da desnutrição do 
próprio “Bolsa Família”. A aposta governamental declarada é de incentivar as pessoas 
a trabalhar e, portanto, reduzir o número de famílias auxiliadas pelo programa.

Concluindo, supostos incentivos ao trabalho (numa economia em recessão) 
e maior rigidez na fiscalização (com base na narrativa de combate à corrupção) 
aumentam os riscos de esgotamento do direito constitucional à alimentação. 
Reconhecido como um direito humano fundamental no artigo 6o57 da Constituição 
da República desde 2009, corre-se o risco de que mais um direito constitucional, à 
semelhança de vários outros como o direito à terra, seja desnutrido da sua efetividade.

55 Para mais informações sobre os dados 
oficiais referentes ao programa, veja: 
aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.
php?relatorio=153&file=entrada#.

56 “Temer corta Bolsa Família de 1,1 milhão, 
atingindo quem vive com R$ 440 per capita”. 
GGN, 07 de novembro de 2016. Disponível 
em: jornalggn.com.br/noticia/temer-corta-
bolsa-familia-de-11-milhao-atingindo-quem-
vive-com-r-440-per-capita.

57 Brasil. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Disponível em: www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?relatorio=153&file=entrada#
aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?relatorio=153&file=entrada#
jornalggn.com.br/noticia/temer-corta-bolsa-familia-de-11-milhao-atingindo-quem-vive-com-r-440-per-capita
jornalggn.com.br/noticia/temer-corta-bolsa-familia-de-11-milhao-atingindo-quem-vive-com-r-440-per-capita
jornalggn.com.br/noticia/temer-corta-bolsa-familia-de-11-milhao-atingindo-quem-vive-com-r-440-per-capita
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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“Para enfrentar a crise estrutural dos direitos 
humanos é preciso questionar a imposição de um 
modelo económico baseado na comercialização 
do elemento básico da nossa existência.  
Caso contrário, os alimentos e todos os meios 
necessários para os produzir, como a mão-de-
obra, o trabalho das mulheres, a terra, a água,  
as sementes, as florestas e outros recursos 
naturais continuarão a ser produtos de luxo, 
e o direito à alimentação não passará de um 
discurso filantrópico.”

A recente crise financeira de 2007/2008 abalou o mundo e teve como consequência 
resultados nefastos na vida das pessoas de todo o planeta. Começaram a ser aplicadas 
medidas de austeridade em várias partes do mundo, fazendo estas, cada vez mais, 
parte dos discursos oficiais de Estados e agências financeiras internacionais. 
Estas medidas frequentemente negam os direitos sociais e são particularmente 
prejudiciais às populações mais pobres das sociedades. São frequentemente aplicadas 
soluções tecnocráticas, beneficiando os instigadores da crise: bancos e instituições 
financeiras internacionais, elite global e empresas poderosas. Este sistema tem 
incentivado a continuidade de processos de criminalização das lutas populares, o 
renascer do fascismo e o fortalecimento de regimes autoritários antidemocráticos 
por todo o mundo.1 

DAR UM NOME À CRISE

“Crise” é um termo muito utlizado por governos, movimentos sociais, meio académico 
e outros para descrever o estado da política e da economia a nível internacional e 
nacional. Esta retórica frequentemente destaca o agravamento de uma “crise dos 
direitos humanos”. No entanto, se considerarmos o termo crise não só como forma 
de transmitir a ideia de um problema drástico, mas também como ponto de viragem 
em que é preciso encontrar soluções, há uma questão fundamental que se coloca: de 
que se trata esta “crise” e como podemos sair dela? 

Quem ocupa posições de grande influência política e económica tenta, 
frequentemente, justificar a exploração com base numa duplicidade de critérios. 
Criticando esta prática, o dramaturgo alemão Bertolt Brecht afirmou que: “A comida 
está em primeiro lugar. A moral vem depois.”2 As consequências da crise financeira 
de 2007/2008, mencionada anteriormente, evidenciam o resultado de sistemas 
alimentares injustos e marginalizados que, durante décadas, têm sido construídos 
a partir de uma lógica que prioriza o lucro e não as pessoas. Estes sistemas elitistas 
refletem a realidade económica e sociopolítica da crise, diretamente relacionada com 
uma economia capitalista e com a forma como os alimentos têm sido produzidos, 
negociados e distribuídos (de forma excludente). Este cenário tem vindo a agravar-
se, também, devido a uma crise política e humanitária,3 desencadeada por políticas 
internacionais de direita e modos de produção neoliberais. 
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Com base nestes factos, é possível fazer algumas avaliações preliminares para 
explicar o estado atual dos direitos humanos descrito neste artigo:

 • As pessoas têm sido sistematicamente privadas dos seus direitos 
humanos. O exemplo do aumento da mercantilização da natureza, da 
vida e dos nossos sistemas alimentares4 criou um estado sistemático de 
violação dos direitos humanos e um aumento da desigualdade, impedindo 
as pessoas de concretizarem os seus direitos. A produção alimentar tem-
se concentrado progressivamente nas mãos de empresas transnacionais 
associadas ao sector alimentar e ao agronegócio.5 Como consequência, 
aumentou também o poder económico e político e a intervenção direta 
destas empresas na elaboração de políticas alimentares a nível nacional e 
internacional, sem consideração pelos direitos e necessidades das pessoas.

 • A mercantilização da produção alimentar e a agricultura orientada 
para o lucro contribuem para a “moralização” dos direitos humanos. 
Chavões “morais” (como “produzir mais alimentos”, “erradicar a fome” 
e “desenvolver as regiões pobres”) têm sido utilizados para justificar 
a concentração do mercado, agravando ainda mais a situação de fome, 
pobreza e exclusão social no mundo. Não só esta lógica enfraquece o papel 
de instituições públicas e dos Estados como espaços democráticos onde as 
pessoas exigem os seus direitos, como também defende um sistema que 
destrói os meios de subsistência locais, prejudica o acesso e o controlo 
das pessoas sobre os recursos naturais, indispensáveis para a produção 
alimentar, e contribui para a erosão da biodiversidade natural.

 • A destruição climática segue a toda velocidade.6 Embora continuem a 
ocorrer crises alimentares graves, como é o caso do Iémen,7 do Sudão do Sul 
ou da Etiópia,8 até agora os Estados não sofreram nenhuma consequência 
jurídica nem encontraram soluções conjuntas.9

 • Os Estados não se empenham, ou fazem-no parcialmente, em cumprir 
as suas obrigações internacionais relativas aos direitos humanos. Os 
recursos financeiros de muitas instituições internacionais humanitárias 
ou de direitos humanos, que, apesar de muitas falhas, têm contribuído para 
a aplicação dos direitos, têm sido reduzidos pelos Estados e, em muitos 
casos, são controlados por empresas transnacionais ou outros atores do 
sector privado, como organizações filantrópicas.10 Esta tendência reflete 
um padrão inadequado de financiamento dos espaços públicos, com 
recursos que protegem interesses privados, tendo como consequência a 
usurpação dos direitos das pessoas.

Em resumo, estes factos evidenciam a arquitetura de submissão dos direitos humanos, 
nomeadamente do direito humano à alimentação e à nutrição, aos interesses de 
poderosas empresas dos sectores agrícola e alimentar, bem como aos interesses 
económicos de alguns dos chamados Estados desenvolvidos e de instituições 
financeiras e de investimento.11 

A mercantilização dos sistemas alimentares tem tido como consequência a 
transformação do direito à alimentação e à nutrição numa retórica “moral” utilizada 
para defender interesses privados e objetivos orientados para o lucro de empresas. 
Tal pode ser observado nas políticas de responsabilidade social das empresas, 
no crescente número de plataformas de negociação que envolvem “diversas 

4 Por exemplo, a campanha da Oxfam “Behind 
the Brands” (“Por detrás das marcas”) que 
acompanha o impacto das grandes empresas 
de alimentos e bebidas nos nossos sistemas 
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www.oxfam.org/en/tags/behind-brands. Veja 
também Schieck Valente, Flavio Luiz. “A 
apropriação corporativa da governança 
alimentar e nutricional: Uma ameaça aos 
direitos humanos e à soberania dos povos.” 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição (2015): 15–20. Disponível em: 
www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/58; 
Leys, Colin e Barbara Harriss-White. 
“Commodification: the essence of our time.” 
Open Democracy UK, 2 de abril de 2012. 
Disponível em: www.opendemocracy.net/
ourkingdom/colin-leys-barbara-harriss-white/
commodification-essence-of-our-time. 

5 Para mais informações sobre a concentração 
de poder e monopolização de tecnologias na 
agricultura, veja o artigo “As três megafusões 
do agronegócio: os carrascos da soberania 
das agricultoras e agricultores” nesta edição 
do Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição. 

6 Para mais informações sobre a destruição 
climática, veja o artigo “Face à crise 
climática, os povos têm as soluções” 
nesta edição do Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição.

7 Para mais informações sobre a crise 
humanitária no Iémen, veja a Perspetiva 
9.2 “Violação coletiva: o Iémen o direito à 
alimentação” nesta edição do Observatório do 
direito à alimentação e à nutrição.

8 Zumach, Andreas. “UNO warnt vor 
Hungertod von 20 Millionen Menschen”. 
Infosperber, 13 de março de 2017. Disponível 
em: www.infosperber.ch/Artikel/Politik/UNO-
warnt-vor-Hungertod-von-20-Millionen-
Menschen.

9 Para uma análise crítica das alterações 
climáticas, veja: Global Convergence of Land 
and Water Struggles, TNI e Hands on the 
Land. Enfriando el planeta: Las comunidades 
de la linea de frente encabezan la lucha – Voces 
de la Convergencia Global de las luchas por 
la tierra y el agua. Amesterdão: TNI, 2016. 
Disponível em: www.tni.org/files/publication-
downloads/cooling_the_planet-es.pdf.

10 Para mais informações, veja: Adams, Barbara 
e Jens Martens. Fit for whose purpose? 
Private funding and corporate influence in 
the United Nations. Bona e Nova Iorque: 
Global Policy Forum, 2015. Disponível 
em: www.globalpolicy.org/images/pdfs/
images/pdfs/Fit_for_whose_purpose_online.
pdf. Foi anunciada uma “parceria” entre o 
Conselho de Direitos Humanos da ONU e 
a grande empresa de software Microsoft 
em maio de 2017. Para mais informações, 
veja: “Technology for human rights: UN 
Human Rights Office announces landmark 
partnership with Microsoft.” OHCHR, 16 
de maio de 2017. Disponível em: www.ohchr.
org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=21620&LangID=E.

11 Muitos dos fundos de pensão dos chamados 
países desenvolvidos são usados para 
subsidiar projetos como a usurpação de 
terras, entre outros. Estes acabam por ter 
um impacto nas comunidades locais e países 
que já são afetados por sistemas injustos de 
estrutura social. 
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partes interessadas” e na manipulação do conceito de democracia, colocando os 
seres humanos e as grandes empresas em pé de igualdade e abrindo a porta para 
abordagens centradas no setor privado, especialmente através de parcerias público-
privadas.12 O resultado é o distanciamento dos direitos humanos da realidade das 
pessoas, enfraquecendo a força política e conteúdo das conquistas históricas das 
lutas populares. Na realidade, os direitos humanos têm sido transformados numa 
obrigação moral de caridade, isto é, algo que depende da boa vontade de alguns.13 

Sejam os direitos humanos despolitizados pelos discursos das empresas 
transnacionais em conivência com os Estados ou utilizados como instrumentos de 
denúncia e resistência, está claro que se encontram no cerne desta “crise” prolongada 
– bem conhecida nos chamados países “em desenvolvimento”. Apresentaremos, em 
seguida, uma visão que explica como e por que o direito à alimentação e à nutrição se 
tornou o elemento central desta batalha ideológica.

O DIREITO À ALIMENTAÇÃO NO CERNE DA “CRISE” DOS DIREITOS 
HUMANOS

A crise financeira e alimentar de 2007/2008 apresentou um padrão sem precedentes 
de concentração de poder a nível global,14 refletido na expansão descontrolada 
do agronegócio e da exploração dos recursos pesqueiros e florestais por parte de 
empresas com fins lucrativos. São muitos os exemplos de usurpação de terras15 e dos 
oceanos,16 bem como da produção de madeira,17 em todo o mundo, sob o pretexto de 
projetos internacionais de “combate à fome” através da medicalização da nutrição.18 
Simultaneamente, uma onda de mercantilização e digitalização da agricultura19 tem-
se apoderado do processo de produção alimentar, tendo um impacto grave sobre 
as comunidades camponesas, pesqueiras, pastoras e indígenas, ameaçando a sua 
subsistência.20 

O modelo socioeconómico predominante é responsável pela deterioração 
dos meios de subsistência de comunidades locais de produtoras e produtores de 
alimentos de pequena escala, nomeadamente em áreas rurais onde a população 
depende da produção local e regional. Este modelo monolítico baseia-se num sistema 
de produção de alimentos mecanizado e em massa, responsável pela destruição do 
ambiente, degradação do solo, uso excessivo de agrotóxicos, desflorestação intensa 
e contaminação da água. Para além disso, as monoculturas têm um grande impacto 
tanto nos animais como na biodiversidade vegetal, sendo responsáveis pela redução e 
extermínio de certas variedades de sementes, peixes e plantas florestais. Também se vê 
dificultado o acesso a estes recursos naturais por parte das comunidades camponesas, 
pescadoras, pastoras e indígenas, com base na premissa de sistemas legais injustos de 
normas e patentes.21 

Como resultado deste modelo económico orientado para o lucro, as mulheres 
continuam a ser o grupo mais marginalizado e afetado devido ao papel que lhes foi 
atribuído na sociedade. As mulheres das zonas rurais são as mais afetadas. Para além 
de se encarregarem das tarefas domésticas, encontram-se frequentemente envolvidas 
nas atividades de pré e pós-colheita, atividades que permanecem sem remuneração 
e invisíveis. “A reprodução precede a reprodução social. Toca-se numa mulher, 
toca-se numa rocha”22 é uma frase regularmente citada pela ativista feminista Silvia 
Federici, para se referir a uma forma específica de opressão sofrida pelas mulheres 
como reprodutoras da força de trabalho. As mulheres são a principal fonte de valor que 
mantém a linha de produção alimentar, no entanto, continuam a não ser reconhecidas.

12 Por exemplo, o Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos interpreta a Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos alargando 
os direitos humanos a empresas. Para mais 
informações, veja: Künnemann, Rolf. Human 
Rights for People’s Sovereignty: How to Govern 
over Transnational Corporations. Heidelberg: 
FIAN International, 2016. pp. 10–11. 
Disponível em: www.fian.org/en/news/article/
human_rights_for_peoples_sovereignty; Rezai, 
Sam e Winfried van den Muijsenbergh. 
"Corporations and the European Convention 
on Human Rights”. Global Business & 
Development Law Journal 25 (2012): 
43–68. Disponível em: www.mcgeorge.edu/
Documents/Conferences/GlobeJune2012_
Corporationsandthe.pdf. 

13 Künnemann, supra nota 12. 

14 Para mais informações sobre a dinâmica dos 
atuais padrões políticos e económicos sobre 
a concentração de poder, veja: Gleckman, 
Harris. “When elephants fight, the grassroots 
get hurt.” Open Democracy, 15 de março de 
2017. Disponível em: www.opendemocracy.
net/harris-gleckman/when-elephants-fight-
grassroots-get-hurt#_edn2.

15 Para mais informações, veja a Perspetiva 
“Chegou a hora de mudar a governança 
europeia da terra!" nesta edição do 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição; veja também a edição de 2010, 
“Land grabbing and nutrition: Challenges for 
global governance”. Disponível em:  
www.righttofoodandnutrition.org/land-
grabbing-and-nutrition-challenges-global-
governance.

16 Franco, Jennifer et al. The Global Ocean 
Grab: A Primer. Amesterdão: TNI, 2014. 
Disponível em: www.tni.org/en/publication/
the-global-ocean-grab-a-primer; Nyéléni. 
“Oceans and Inland Fisheries.” Newsletter 
(31), setembro de 2017. Disponível em: 
nyeleni.org/spip.php?page=NWedition.
en&id_rubrique=80; Barbesgaard, Mads. 
“Privatização e captura da política global 
para a pesca pelas grandes empresas.” 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição (2016): 34–37. Disponível em: 
www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/131. 

17 “Investing in forests: Where money grows 
on trees”. The Economist, 28 de maio de 
2015. Disponível em: www.economist.com/
news/britain/21652355-wealthy-investors-
are-branching-out-evergreen-new-asset-class-
where-money-grows-trees; Torre, Luisa e 
Patrik C. Macao. “Brazil"s quilombos face 
eucalyptus giant in land war". AlJazeera, 5 de 
janeiro de 2017. Disponível em:  
www.aljazeera.com/indepth/features/2016/11/
brazil-quilombos-face-eucalyptus-giant-land-
war-161123122742103.html.

18 Para mais informações, veja: GRAIN. 
The Global Farmland Grab in 2016: How 
Big, How Bad? Barcelona: GRAIN, 2016. 
Disponível em: www.grain.org/article/
entries/5492-the-global-farmland-grab-in-
2016-how-big-how-bad; Rundall, Patti. “O 
“negócio da má-nutrição”: O encobrimento 
perfeito para as grandes empresas de 
produtos alimentares.” Observatório do 
direito à alimentação e à nutrição (2015): 
24–28. Disponível em:  
www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/59. 
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Em geral, assistimos a um processo acelerado de como ferramentas e fatores 
de produção agrícolas “altamente desenvolvidos” têm transformado os métodos 
agroecológicos em mercadorias. Os métodos tradicionais que sustentaram a nossa 
existência e reprodução durante gerações estão agora a ser usados para gerar lucro 
às grandes empresas do agronegócio.23 São estas as questões fundamentais que estão 
no cerne desta crise dos direitos humanos que atravessamos atualmente.

Há uma batalha entre dois paradigmas do sistema alimentar:24 O da soberania 
alimentar e o modelo de investimento altamente capitalizado. Esta batalha representa 
a atual controvérsia ideológica e política com que a nossa sociedade se depara. Assim 
sendo, para enfrentar a crise estrutural dos direitos humanos é preciso questionar a 
imposição de um modelo económico baseado na comercialização do elemento básico 
da nossa existência. Caso contrário, os alimentos e todos os meios necessários para os 
produzir, como a mão-de-obra, o trabalho das mulheres, a terra, a água, as sementes, 
as florestas e outros recursos naturais continuarão a ser produtos de luxo, e o direito 
à alimentação não passará de um discurso filantrópico.

Esta posição ideológica levou os Estados, em cooperação com as instituições 
financeiras internacionais e com a participação do sector privado, a centrar-se em 
táticas de mitigação que ignoram as verdadeiras causas da crise e que, em última 
análise, acabam por agravar ainda mais a situação.25 O cenário atual é prova suficiente 
de que, até agora, as soluções não foram suficientes para enfrentar a dura realidade 
em que vive a maior parte da população.

Assim, depois de dar um nome à crise, é crucial relembrar a segunda questão 
colocada no início deste artigo: como sair dela? Se estivermos suficientemente 
atentos para ouvir as vozes do povo, não há dúvida de que serão as pessoas 
organizadas e mobilizadas que criarão soluções para as situações que afetam a sua 
própria sobrevivência. Por conseguinte, e sem a intenção de sermos exaustivos neste 
tópico, a próxima secção abordará como as instituições de direitos humanos podem 
(ou não?) ser uma ferramenta nas lutas dos povos contra esta “crise”.

DIREITOS HUMANOS EM CRISE OU DIREITOS HUMANOS COMO 
ANTÍDOTO PARA A “CRISE”?

A história mostra que uma das formas de promover mudanças é através da ocupação 
das ruas e instituições. O sistema atual de direitos humanos vê-se confrontado com 
muitas limitações.26 No entanto, este sistema conta com espaços políticos relevantes 
que podem ser ocupados por movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil (OSCs), que podem guiar os processos políticos que determinam as agendas 
institucionais. Por exemplo, aqueles que abordam a responsabilização dos direitos 
humanos, garantindo a sua relação com as necessidades e pedidos das pessoas.

O próximo desafio fundamental centra-se em perceber como estas estruturas 
conseguem impulsionar mudanças radicais rumo à erradicação da pobreza e ao 
desmantelamento das desigualdades estruturais, não só a nível nacional (contra 
a estratificação de classes), mas também a nível global. O objetivo é, portanto, 
denunciar as injustiças sociais entre o Sul Global e o Norte Global que reproduzem 
uma abordagem neocolonial.27 

As plataformas que envolvem “diversas partes interessadas”, o 
subfinanciamento28 e a falta de participação política por parte dos Estados-Membros 
podem ser vistos como tácticas “venenosas” contra a soberania popular. Uma vez que 
os direitos humanos são uma ferramenta que pertence às pessoas, podem contribuir 

19 Para mais informações sobre a rápida 
evolução do processo de digitalização da 
agricultura, veja o exemplo do negócio 
agrícola da multinacional John Deere. Para 
mais informações, veja: www.deere.com/en/
technology-products/precision-ag-technology.

20 Para mais informações sobre os debates 
relativamente ao impacto negativo da 
digitalização da agricultura com fins 
lucrativos, veja: Grefe, Christiane. “The 
Digitalization of Farming”. 2030 – Welt ohne 
Hunger, 19 de janeiro de 2017. Disponível 
em: www.weltohnehunger.org/articles/the-
digitilization-of-farming.html. 

21 Para mais informações sobre como os 
sistemas têm um impacto negativo para 
agricultoras e agricultores no acesso a 
sementes, veja: Peschard, Karine. “O direito 
das e dos agricultores às sementes: conflitos 
em regimes jurídicos internacionais.” 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição (2016): 23–24. Disponível em: www.
righttofoodandnutrition.org/pt/node/129. 

22 Em inglês: “Reproduction precedes social 
reproduction. Touch the women, touch the 
rock. In: ”Linebaugh, Peter. The Magna 
Carta Manifesto: Liberty and Commons for 
All. Berkeley: University of California Press, 
2008.

23 Para mais informações sobre como os 
movimentos sociais têm denunciados estes 
processos de comercialização dos nossos 
alimentos, veja o artigo “A construção de 
novos sistemas agroalimentares. Lutas e 
desafios” nesta edição do Observatório do 
direito à alimentação e à nutrição. 

24 Para seguir este debate, veja o artigo 
“Dez anos após a crise alimentar mundial: 
enfrentar o desafio do direito à alimentação” 
nesta edição do Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição. 

25 As medidas de austeridade, que já foram 
implementadas em vários países da América 
Latina, África e Sudeste Asiático, tornaram-
se populares em vários países europeus 
como Espanha, Grécia e Portugal, tendo um 
impacto direto no direito à alimentação. Veja, 
por exemplo: Fargas Fusa, Laia. “O impacto 
das medidas de austeridade no direito a 
uma alimentação adequada em Espanha”. 
Observatório do direito à alimentação e 
à nutrição (2015): 84–85. Disponível 
em: www.righttofoodandnutrition.org/
pt/o-impacto-das-medidas-de-austeridade-no-
direito-alimentacao-adequada-em-espanha. 
Veja também a Perspetiva 1.1 “Brasil: da 
‘desnutrição política’ e do desrespeito 
pelo direito à alimentação” nesta edição 
do Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição.

26 Como os sistemas de direitos humanos da 
ONU, interamericano, europeu e africano.

27 Para mais informações sobre os conceitos de 
(neo)colonialismo, Sul Global e Norte Global, 
veja: Hollington, Andrea et al., “Concepts 
of the Global South”. Voices from around the 
world 01 (2015). Disponível em:  
gssc.uni-koeln.de/node/451. 
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para a elaboração de um antídoto para este veneno. Este trabalho pode, portanto, 
combater a expansão do sector privado na cena política internacional – que tem 
servido como fonte de financiamento de organismos das Nações Unidas, tais como o 
Conselho de Direitos Humanos (CDH) e o Comité de Segurança Alimentar Mundial 
(CSA)29 – e servir como ferramenta para exigir que os estados cumpram as suas 
obrigações em termos de direitos humanos.

Apesar de se tratar de um organismo altamente politizado incapaz de lidar 
com algumas das questões mais urgentes relativas aos direitos humanos no mundo, 
o CDH tem demonstrado ser um espaço aberto aos movimentos sociais para a 
revindicação dos direitos humanos. O processo (iniciado em 2014) de aprovação de 
um instrumento juridicamente vinculativo da ONU para empresas transnacionais 
e outras empresas comerciais para garantir o respeito dos direitos humanos ilustra 
como a luta para combater a impunidade das empresas pode chegar a um fórum 
internacional como o CDH. Ainda mais importante é o facto de este processo 
evidenciar como as vozes e realidades das pessoas que sofrem diretamente abusos 
aos seus direitos humanos por parte de empresas podem servir para reformular 
as discussões no Conselho. O processo realça também como estas discussões 
constituem um impulso para se passar de uma lógica de “diretrizes voluntárias” para 
uma abordagem de “direito vinculativo”, em que a obrigação dos Estados de regular 
as empresas transnacionais, no que diz respeito aos direitos humanos, não depende 
apenas da boa vontade.

Através deste processo, o CDH e outras instituições de direitos humanos 
têm-se tornado espaços catalisadores e de convergência para movimentos sociais, 
campanhas, redes e organizações que trabalham em diferentes áreas. A Aliança do 
Tratado (Treaty Alliance), que conta com o apoio de mais de 1000 entidades e pessoas 
em todo o mundo, pede a criação de um tratado de direitos humanos para empresas 
transnacionais e outras empresas comerciais. É um bom exemplo de como tem 
havido espaço para reflexões e discussões sobre a relação entre os direitos humanos 
e as lutas populares por justiça social.

O processo da ONU relativo à Declaração sobre os Direitos do Campesinato 
e de Outras Pessoas que Trabalham em Áreas Rurais é também um exemplo de 
como a realidade destas pessoas chega à arena internacional de direitos humanos. 
Ao reconhecer as comunidades rurais como sujeitos jurídicos coletivos de direitos 
humanos e ao introduzir os direitos à terra, às sementes, aos alimentos e à água como 
direitos humanos, este espaço ofereceu uma oportunidade para repensar noções 
fundamentais de direitos humanos, que, tradicionalmente, tinham sido restringidas à 
esfera individual. Isto também questiona as limitações das interpretações restritivas 
da doutrina dos direitos humanos que colocam os direitos de “primeira geração” 
(políticos e civis) acima dos direitos económicos, sociais e culturais. 

Por outro lado, o CSA, depois da reforma de 2009, tem sido também um espaço 
importante para movimentos sociais e OSCs se organizarem e criarem estratégias 
associadas a questões fundamentais para o direito à alimentação e a soberania 
alimentar. No cerne da agenda encontram-se temas como uma política progressiva 
relativamente à posse da terra,30 à água, aos mercados,31 à crise prolongada32 
e às alterações climáticas,33 entre outros, como resultado da participação e do 
envolvimento ativos dos movimentos sociais e das OSCs nestes processos. 

No entanto, este espaço vê-se agora ameaçado pelo subfinanciamento, pela 
falta de empenho político por parte dos Estados-Membros e pelo enfraquecimento 
dos compromissos políticos. As referências ao direito à alimentação e à nutrição 

28 O exemplo do subfinanciamento dos sistemas 
interamericanos de proteção dos direitos 
humanos é um exemplo paradigmático de 
como a falta de fundos nestes sistemas 
ameaça a proteção dos direitos humanos a 
nível mundial. Para mais informações, veja: 
FIAN International. “Weakening of human 
rights standards requires urgent action”. 
FIAN International, 12 de dezembro de 2016. 
Disponível em: www.fian.org/en/news/article/
weakening_of_human_rights_standards_
requires_urgent_action/. 

29 Supra nota 10.

30 Para mais informações sobre as Diretrizes 
da Terra, veja: Strapazzón, Ángel. “Rumo a 
um balanço da implementação das Diretrizes 
da Posse da Terra, da Pesca e das Florestas: 
Uma ferramenta de luta para os movimentos 
sociais.” Observatório do direito à alimentação 
e à nutrição (2016): 29–31. Disponível em: 
www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/130. 

31 Para mais informações sobre as discussões 
atuais relativas a mercados populares no 
CSA, veja: Goita, Mamadou, Nora McKeon 
and Nadjirou Sall. “Mercados populares ou 
sistemas de abastecimento empresariais? 
Negociações no Comité de Segurança 
Alimentar Mundial.” Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição (2016): 42–44. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/pt/node/132. 

32 Para um exemplo, veja: Al Jaajaa, Mariam 
and Emily Mattheisen. “La inseguridad 
alimentaria en las situaciones de crisis 
prolongada: Examen de la franja de Gaza.” 
Observatório do direito à alimentação 
e à nutrição (2014): 77–79. Disponível 
em: www.righttofoodandnutrition.org/files/
Observatorio_2014.pdf#page=77. 

33 Supra nota 9.
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e aos direitos humanos no contexto do trabalho normativo do CSA têm sido 
constantemente postas em causa. Por seu lado, isto vem pôr em causa os elementos 
centrais do processo de reforma, como o enfraquecimento da capacidade operacional, 
a erosão das regras do CSA, o crescimento das plataformas de “diversas partes 
interessadas” e a cooptação de espaços políticos pelo sector empresarial. Mesmo 
assim, as OSCs continuam empenhadas em manter este espaço e a luta institucional 
necessária para garantir que as pessoas, grupos e comunidades mais afetados por 
violações do direito à alimentação e à nutrição continuem no centro dos processos 
de decisão política, implementação e monitorização.

RADICALIZAR A CRISE

A luta contra as injustiças é uma questão que nos tem ocupado ao longo da história. 
A origem dos direitos humanos está profundamente interligada a confrontos 
históricos,sociopolíticos e económicos. À medida que as pessoas continuam a 
ser privadas da sua dignidade e dos seus direitos humanos – especialmente numa 
época de erosão da sua força jurídica por causa do poder crescente das empresas 
transnacionais –, há uma questão importante que persiste: qual o papel a ser 
desempenhado pelos quadros jurídicos e instituições de direitos humanos, com 
o objetivo de apoiar as comunidades mais afetadas pela exploração e usurpação e 
para reforçar a responsabilização dos Estados a este respeito? Tendo em conta 
os factos históricos, podemos afirmar que o papel dos direitos humanos na luta 
pela emancipação (a nossa saída para a “crise”) é o de compreender e de lutar, o 
que também é chamado de “radicalização”. Para melhor perceber como os direitos 
humanos podem desempenhar este papel crucial de “radicalização” da crise, 
enumeramos cinco ideias finais sobre o caminho a seguir.

Em primeiro lugar, esta radicalização implica repensar a implementação, 
conceptualização e defesa da concretização dos direitos humanos por todos os atores 
envolvidos. Para nós, que não fazemos parte do governo e trabalhamos com ou em 
nome das “instituições e organizações de direitos humanos”, isto significa pensar 
sobre o nosso trabalho e verificar se estamos a priorizar o diálogo com movimentos 
sociais e OSCs. Assim, conseguiremos analisar como este intercâmbio e cooperação 
nos podem ajudar a alcançar mudanças cruciais alinhadas com o modelo concebido 
conjuntamente por estes atores.

Em segundo lugar, é necessário politizar questões que têm sido entendidas 
como imutáveis e não afetadas por decisões políticas e económicas. Neste sentido, é 
urgente politizar a situação atual do quadro de direitos humanos (apresentada acima), 
tornando visível a “naturalização” do processo de comercialização e de como este 
processo tem gerado inúmeras violações aos direitos humanos. É também necessário 
criar uma estratégia e resistência em conjunto com os movimentos sociais e OSCs, 
o meio académico e as organizações de direitos humanos: assim, poderemos usar o 
esforço coletivo para lutar contra a atual crise multifacetada. 

Em terceiro lugar, as lutas sociais devem definir a agenda dos espaços 
internacionais de direitos humanos (e não ao contrário). O objetivo é reforçar as 
lutas locais e nacionais pela justiça social, em vez de nos subjugarmos à maquinaria 
excessivamente burocrática das instituições internacionais. 

Em quarto lugar, devemos recordar o valor subjacente aos diferentes 
processos políticos. As ações a nível internacional deveriam servir como exercícios 
políticos que nos permitissem repensar algumas das noções básicas sobre os direitos 

34 Para mais informações sobre as lutas mais 
comuns dos movimentos sociais em África, 
veja: Koné, Massa e Chantal Jacovetti. “A 
Convergência Global das lutas pela terra e 
pela água na África Ocidental: A construção 
de um povo forte e unido.” Observatório do 
direito à alimentação e à nutrição (2016): 
54–56. Disponível em:  
www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/134. 
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humanos, bem como realizar um intercâmbio inter-regional de experiências de 
resistência e solidariedade.34 

Por último, é fundamental reconhecer as limitações do sistema em que vivemos 
e, desta forma, orientar os nossos esforços para desenvolver ferramentas que aliem 
o espaço de defesa de causas criado nas ruas ao espaço dentro das instituições. As 
conquistas dos movimentos sociais a este respeito podem, em última instância, 
promover as bases de novos sistemas sociopolíticos e económicos que cumpram os 
direitos humanos e superem a injustiça. No fundo, os direitos humanos devem ser 
vistos de forma coerente com um projeto de emancipação baseado nas lutas sociais 
dos povos por um modelo de sociedade no qual são as pessoas – e não o lucro das 
empresas – que determinam o nosso futuro.

02  LUTAS SOCIAIS POPULARES COMO ANTÍDOTO PARA A “CRISE DOS DIREITOS HUMANOS”
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“No modelo dominante, não há interesse 
em reconhecer o valor reprodutivo que a 
agricultura de subsistência, tradicionalmente 
realizada pelas mulheres, tem na alimentação 
das pessoas que as estatísticas mundiais 
classificam como pobres. Se todo esse trabalho 
histórico das mulheres fosse valorizado, a 
calculadora capitalista ficaria em pedaços.”

“A importância das mulheres”, “especialmente às mulheres e às pessoas mais 
desfavorecidas”, “essencialmente às mulheres em idade fértil e às raparigas”, “as 
mulheres devem ter acesso aos recursos produtivos”. Todas estas palavras poderiam 
ser encontradas em qualquer documento publicado por diversos organismos 
oficiais das Nações Unidas ou dos Estados e até em campanhas de marketing de 
algumas empresas do setor privado. Hoje em dia, ninguém se atreve a negar a 
importância das mulheres para a erradicação da fome no mundo. No entanto, algo 
acontece, pois os anos passam, as décadas correm e as mulheres continuam a ser o 
Sul de todos os Nortes e o Sul no próprio Sul.

As mulheres são o pilar dos sistemas alimentares, tanto pelo seu papel de camponesas, 
guardiãs das sementes e dos saberes,1 como pelo de cuidadoras, papel oriundo da 
visão patriarcal da divisão sexual do trabalho. Historicamente, na agricultura, esta 
divisão sexual do trabalho materializou-se no âmbito da produção, transformação, 
conservação e preparação dos alimentos, atividades que tradicionalmente recaíram 
sobre as mulheres. Assim, as mulheres alimentam o mundo, não só pelo seu papel de 
camponesas produtoras de alimentos, como também pelo de detentoras dos saberes 
para a sua conservação, transformação e preparação. Apesar disso, observa-se, 
paradoxalmente, que as mulheres e raparigas são as que passam mais fome, numa 
clara violação dos seus direitos como mulheres e como pessoas. Se o rosto da fome é 
camponês, é também feminino. 

São muitos os elementos que entram em jogo para explicar rigorosamente este 
fenómeno. Alguns são políticos, outros culturais, mas é evidente que a invisibilidade 
do trabalho das mulheres e a sua desvalorização por parte da economia capitalista 
(que o rotula pejorativamente como “agricultura de subsistência”) constituem 
elementos-chave. O sistema heteropatriarcal, que apenas dá valor a atividades em 
grande escala ocorridas em espaço público e consideradas produtivas, despreza e 
esquece todas as outras atividades, que são as que realmente sustentam as pessoas 
e, por extensão, o próprio sistema. No modelo dominante, não há interesse em 
reconhecer o valor reprodutivo que a agricultura de subsistência, tradicionalmente 
realizada pelas mulheres, tem na alimentação das pessoas que as estatísticas 
mundiais classificam como pobres. Se todo esse trabalho histórico das mulheres 
fosse valorizado, a calculadora capitalista ficaria em pedaços. 

A maior parte das medidas propostas por diversos organismos internacionais 
tem como objetivo a implementação de políticas de desenvolvimento para que as 
mulheres abandonem a chamada agricultura de subsistência, menosprezada pelo 
capitalismo por se limitar ao âmbito familiar e a uma escala que não é considerada 
adequada na esfera produtiva. As mulheres devem produzir para o único mercado 
reconhecido, integrar-se numa agricultura global e capitalista que é a que, em 
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teoria, as afastará da fome e da pobreza. No entanto, a experiência mostra que as 
mulheres não só não conseguem escapar a esta divisão sexual do trabalho, como 
também acabam por assumir uma carga dupla: produzir para o mercado e alimentar 
as suas famílias. Isto mostra que, embora a nível político estejamos lentamente 
(muito lentamente) a conseguir incluir o trabalho com mulheres como uma parte 
importante da luta contra a fome e a desnutrição, essa incorporação ainda está longe 
de contar com as abordagens, os meios e os progressos que seriam desejáveis para 
quem vê tudo isto a partir de uma perspetiva feminista.

Dia após dia, os movimentos sociais que defendem a soberania alimentar 
nas diferentes instâncias nacionais e internacionais ainda lutam constantemente 
pelo reconhecimento pleno dos direitos das mulheres. Esta reivindicação é um 
dos obstáculos mais fortes com os quais se depara todos os dias quem participa 
em fóruns das Nações Unidas. Um exemplo disto é a negociação da declaração dos 
direitos do campesinato em Genebra2 ou o Comité de Segurança Alimentar Mundial 
(CSA), dado que há Estados que não consideram as mulheres como uma questão 
prioritária e, em alguns casos, nem sequer como sujeitos com direitos próprios. 
Assim, no CSA, por exemplo, até 2016 não foi possível incluir em nenhum quadro de 
recomendações um parágrafo específico sobre os direitos das mulheres.3 Diferentes 
Estados alegaram que a sua inclusão não fazia parte do mandato do comité, que dizia 
exclusivamente respeito a questões de segurança alimentar. Isto opõe-se diretamente 
a um dos pilares dos direitos humanos, a sua indivisibilidade: não podemos separar 
os direitos das mulheres, incluindo os direitos sexuais e reprodutivos, do direito 
humano à alimentação e à nutrição adequadas,4 especialmente quando as mulheres 
desempenham um papel tão importante como o já mencionado.

O que podemos dizer é que, para o agronegócio, as mulheres são de facto uma 
prioridade, dado que são vistas como um nicho de mercado muito importante. Dos 
substitutos do leite materno aos programas de nutrição para raparigas ou mulheres 
em idade fértil, vemos como as empresas transnacionais ampliam a sua oferta de 
produtos que apenas contribuem para aprofundar as causas da desnutrição e a 
objetificação das mulheres como meras incubadoras ou úteros ambulantes. Não 
será possível construir alternativas reais e transformadoras se as mulheres não 
forem consideradas sujeitos de pleno direito e se não trabalharmos para para a sua 
autonomia e para uma verdadeira equidade. Assim como se introduzem a economia 
ecológica ou ambiental nas novas alternativas, também a economia feminista é 
fundamental para a construção de outros mundos mais justos.

Por todas estas razões, é necessária uma visão feminista que nos faça mudar o 
foco: o importante não é o mercado, é a reprodução da vida. O que deve ser colocado 
no centro é o trabalho feito pelas mulheres todos os dias, uma vez que é o que sustenta 
a vida e garante a sua continuidade. Não é uma agricultura de subsistência, é uma 
agricultura para a vida. Esta agricultura, baseada nos conhecimentos ancestrais, 
nas variedades tradicionais, na agroecologia, na diversidade, é uma agricultura que 
garante alimentos saudáveis, nutritivos e diversificados para todas as pessoas, além 
de adaptados ao seu contexto cultural. É esta agricultura para a vida que garante o 
direito à alimentação e à nutrição e a soberania alimentar.

Não é uma agricultura perfeita, não em todos os territórios, especialmente 
no contexto das alterações climáticas. No entanto, a agricultura para a vida é 
suficiente para garantir o direito à alimentação e à nutrição. É nestes contextos, sob 
uma perspetiva agroecológica, que se deve procurar soluções contextualizadas que 
permitam que esta agricultura alimente as famílias, ou encontrar alternativas que 

2 Muitos Estados reagiram ao penúltimo 
projeto de Declaração, tendo sido eliminada 
qualquer referência à discriminação de 
género. Além disso, o artigo 4º, sobre os 
direitos das camponesas e outras mulheres 
que trabalham em áreas rurais, sofreu cortes, 
especialmente no tocante ao reconhecimento 
das múltiplas formas de violência, à 
interseccionalidade da discriminação, à 
liberdade de decisão sobre o corpo e aos 
direitos reprodutivos.

3 Relatório da 43ª sessão do CSA, 2016:  
www.fao.org/3/a-ms023s.pdf.

4 Para mais informações sobre a relação 
entre a nutrição e os direitos das mulheres, 
veja: Córdova Montes, Denisse e Flavio 
L. S. Valente. “La interdependencia 
y la indivisibilidad del derecho a una 
alimentación adecuada y a la nutrición, y de 
los derechos sexuales y reproductivos de la 
mujer.” Observatório do Direito à Alimentação 
e à nutrição (2014): 36–37. Disponível 
em: www.righttofoodandnutrition.org/files/
Observatorio_2014.pdf#page=36.

5 “Nós, mulheres, temos menos terra, de pior 
qualidade, e a sua posse muitas vezes é 
insegura”. Sandra Moreno (LVC). Segundo 
a FAO, no Bangladesh, por exemplo, as 
mulheres só detêm 10% da terra, e na Nigéria 
só 4% podem tomar decisões sobre a venda 
da terra, face a 87% dos homens. Gender and 
Land Statistics. Recent developments in FAO’s 
Gender and Land Rights Database. Roma: 
FAO, 2015.
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complementem as dietas, procurando a autonomia dos povos e o cuidado da terra. 
Além disso, em muitos contextos, a agricultura para a vida não consegue sustentar 
a alimentação porque as mulheres, pelo simples facto de serem mulheres, têm 
menos acesso aos recursos produtivos necessários, isto é, têm menos acesso à terra5 
ou à água, o uso das suas sementes é penalizado, ou não podem adquirir recursos 
financeiros para desenvolver a atividade (re)produtiva.6 Encontramos exemplos 
destas desigualdades em todo o mundo: da África7 à Amazónia brasileira,8 passando 
pelos países europeus,9 a igualdade continua a ser uma questão pendente. Apesar de 
todas estas dificuldades, ainda são as mulheres que alimentam o mundo em qualquer 
parte do planeta e que são imprescindíveis no caminho da soberania alimentar. Por 
isso, na luta pela soberania alimentar defendida pela Via Campesina, o papel das 
mulheres é fundamental, e estas devem estar na primeira linha.10 Apesar de serem 
as responsáveis pela alimentação, as mulheres continuam invisíveis, carecem de 
direitos e são continuamente vítimas de violência machista física e estrutural.

Este cenário que apresentamos é a realidade quotidiana de muitas mulheres em 
todo o mundo. Apesar disso, hoje em dia ainda é necessário realçar – também dentro 
dos próprios movimentos sociais – a importância de trabalhar com visões que não se 
limitem a integrar a perspetiva de género como algo transversal. Em alguns espaços, 
como na Rede Global para o Direito à Alimentação e à Nutrição, os feminismos já são 
incorporados como a perspetiva utilizada para abordar a desigualdade.11 Há décadas 
que somos transversais, e pouco mudou. Nunca é demais repetir que as mudanças 
virão com a autonomia das mulheres, bem como com a organização e a incorporação 
da perspetiva feminista. Não é suficiente pintar as nossas vidas e espaços em tons de 
rosa e torná-los mais femininos; queremos chegar ao violeta e torná-los feministas. A 
luta pela soberania alimentar é anticapitalista, mas também deve ser antipatriarcal, 
ou jamais será justa.

PERSPETIVA 3.1  Histórias de resistência: as lutas das mulheres pela soberania 
alimentar em África 
Connie Nawaigo-Zhuwarara12

“Costumávamos cultivar tomate e abóbora, mas agora não temos dinheiro para 
o transporte, nem recursos para comprar essas coisas. Não há frutas nem ervas 
silvestres. Não há frutas silvestres para os bebés. Algumas crianças sofrem de 
desnutrição. Os resíduos da fábrica envenenaram o rio, e os peixes estão a morrer.” 
Membro da comunidade de Chisumbanje, no Zimbabwe.

Em África, as mulheres são os pilares sociais e económicos da vida em comunidades 
rurais13 e, como guardiãs da biodiversidade, encontram-se no centro da luta 
pela soberania e pela segurança alimentares.14 As mulheres rurais são também as 
mais afetadas pelas forças geopolíticas globais, tratados comerciais e acordos de 
investimento. Muitos governos africanos obtêm ganhos financeiros com acordos 
comerciais e de investimento, mas as suas políticas raramente dão atenção às 
questões relacionadas com as mulheres, as comunidades ou o ambiente. Devido à 
discriminação de género e à falta de vontade política, as fontes de subsistência das 
mulheres são cada vez mais destruídas ou reduzidas, à medida que os investidores 
estrangeiros assumem a posse da terra, da água e das florestas de que dependem as 
mulheres.

6 Se as mulheres tivessem o mesmo acesso aos 
recursos do que os homens, 150 milhões de 
pessoas no mundo deixariam de passar fome. 
El estado de la inseguridad alimentaria en el 
mundo. Roma: FAO, 2015..

7 Por exemplo, na Guiné (África Ocidental), 
as mulheres são responsáveis por cerca 
de 80% da produção de alimentos do país, 
mas só uma pequena percentagem possui 
terras, além de não terem o direito de 
herdar terras. Veja a Perspetiva “Histórias 
de resistência: as lutas das mulheres pela 
soberania alimentar em África” nesta edição 
do Observatório do direito à alimentação e 
à nutrição.

8 Irene García Roces, Marta Soler Montiel 
e Assumpta Sabuco i Cantó. “El trabajo 
de las mujeres Campesinas en proyectos 
agroecológicos en el asentamiento Moreno 
Maia en la Amazonía Brasileña”. Género, 
agroecología y Soberanía Alimentaria. 
Emma Siliprandi e Gloria Patricia Zuluaga 
(coordenadoras). Espanha: Icaria, 165–194.

9 Carles Soler e Fernando Fernández. 
Estructura de la propiedad de tierras en 
España. Concentración y acaparamiento. 
Bilbau: Fundación Mundubat e Revista 
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 
Culturas, 2015. pp. 102–120. Disponível 
em: www.mundubat.org/informe-mundubat-
acaparamiento-de-tierras-en-espana-2016/.

10 A Recomendação Geral no 34 sobre os 
direitos das mulheres rurais da CEDAW 
é o primeiro instrumento internacional 
que reconhece o direito à alimentação e 
à nutrição das mulheres rurais, que deve 
ser desenvolvido no quadro da soberania 
alimentar. Disponível em: www.onu.
cl/onu/wp-content/uploads/2016/06/
CEDAW_General-Reccomendation-34-
Rights-of-Rural-Women_S.pdf. Para uma 
análise desta recomendação, veja também: 
La recomendación general de la CEDAW 
recientemente adoptada sobre los derechos 
de las mujeres rurales: ¿Cómo la sociedad 
civil puede utilizarla para la realización del 
derecho a la alimentación y a la nutrición?. 
Heidelberg: FIAN Internacional, 2016. 
Disponível em: www.fian.org/fileadmin/
media/publications_2016/CEDAW_GR_
Rural_Women_Analysis-ES_FINAL.pdf.

11 Incluído na declaração final da reunião 
anual celebrada em Viotá (Colômbia) 
em junho de 2017. Disponível em: 
www.righttofoodandnutrition.org/sites/
www.righttofoodandnutrition.org/files/
borrador_declaracion_de_viota_borra 
dor_final_esp_adrclean.pdf.

12 Connie Nawaigo-Zhuwarara é Gestora de 
Programas Estratégicos do Fundo de Ações 
Urgentes-África, um fundo pan-africano 
e feminista criado em 2001 em Nairobi, 
no Quénia. O fundo utiliza um modelo de 
subvenções para respostas rápidas, apoiando 
iniciativas imprevistas, urgentes, inovadoras e 
ousadas. Agradecimentos especiais a Elfrieda 
Pschorn-Strauss (Biowatch África do Sul) e 
Emily Mattheisen (FIAN Internacional) pelo 
seu apoio na revisão deste texto. 

13 Para mais informações sobre a condição das 
mulheres rurais e os seus direitos, veja: www.
fian.org/fileadmin/media/publications_2016/
CEDAW_GR_Rural_Women_Analysis_
FINAL.pdf. 

14 Para mais informações sobre o papel das 
mulheres na segurança alimentar, veja: 
www.cultureunplugged.com/documentary/
watch-online/play/12305/A-Glimpse-of-Her-
Stories--Rural-Women-s-Resilience-and-Food-
Security.
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As mulheres africanas recorrem à resistência e à auto-organização para lidar 
com as questões que as afetam e resgatar a sua soberania alimentar.15 Utilizam vários 
métodos para definir os seus próprios sistemas alimentares e agrícolas e encontram 
diversas estratégias para enfrentar a situação. As três histórias marcantes de 
resistência das mulheres apresentadas abaixo ilustram a vulnerabilidade do seu 
acesso à terra e aos meios de subsistência e destacam a sua mobilização e ativismo. 

RESISTÊNCIA NA COMUNIDADE RURAL DE CHISUMBANJE, ZIMBABWE. 

Em 2009, a Green Fuel16 estabeleceu uma exploração de cana-de-açúcar para 
refinação e produção de etanol em Chisumbanje, no Zimbabwe, perturbando o 
ecossistema e pondo em risco os meios de subsistência financeiros das mulheres 
rurais. Após uma aquisição de terras em grande escala, os direitos de posse tradicionais 
das mulheres foram usurpados e os seus meios de subsistência e segurança alimentar 
comprometidos, uma vez que o Estado não protegeu os seus direitos e a empresa não 
indemnizou adequadamente as pessoas afetadas pelos despejos. Como explica uma 
viúva da comunidade: “O meu marido faleceu, a agricultura é a minha única maneira 
de ganhar a vida. Não tenho educação, mas sei muito bem como cultivar.” 

Na vida das comunidades rurais, as mulheres são responsáveis pelo plantio, 
cuidado e colheita da produção. Historicamente, as mulheres cultivavam uma série 
de culturas, como amendoim, milho e sorgo, e formavam parcerias para a produção 
rural. No entanto, devido à monocultura em grande escala de cana-de-açúcar em 
Chisumbanje, as mulheres sofrem com a perda de terras aráveis e biodiversidade. 

Através da mobilização, as mulheres enfrentaram a empresa, fizeram petições 
no Parlamento e deram destaque à sua luta. Um grupo de deputadas e deputados 
visitou a área e apresentou um relatório à plenária do Parlamento. Contudo, a 
legislação para proteger as mulheres nunca se materializou; em vez disso, o governo 
exerceu pressão para legalizar a mistura de combustíveis, dando à fábrica de etanol o 
mercado de que tanto precisava para a venda de agrocombustíveis. Apesar disso, as 
mulheres não vão desistir da sua luta.

A LUTA DAS MULHERES MAASAI PELA SOBERANIA ALIMENTAR E PELA 
TERRA NA TANZÂNIA

Em 2006, o governo da Tanzânia aprovou a aquisição em grande escala de terras 
por parte de investidores estrangeiros para turismo de luxo, o que levou à expulsão 
da comunidade Maasai e à redução das suas pastagens.17 A comunidade Maasai é 
formada por pastoras e pastores que dependem quase exclusivamente do gado para 
a sua subsistência e da migração sazonal com os seus animais, que sustenta a sua 
estratégia de gestão dos recursos. Na região de Ngorongoro, em Arusha, as mulheres 
e raparigas Maasai têm sido perseguidas e intimidadas pelo governo por defender 
as suas terras, tendo mesmo o advogado das ativistas sido detido, o que levou a uma 
marcha de protesto em julho de 2016.18

As mulheres têm desafiado ativamente a sua desapropriação através da 
mobilização, de ações de defesa da causa e de processos contenciosos em nome do 
interesse público.19 As mulheres estão no centro da resistência, da organização e das 
petições ao governo pela proteção da sua soberania alimentar.20

15 Para mais informações sobre o papel das 
mulheres nas lutas pela soberania alimentar 
em África, veja: Pschorn-Strauss, Elfrieda. 
“Soberania alimentar africana: valorizar 
as mulheres e as sementes que guardam.” 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição (2016): 51–53. Disponível em:  
www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/133.

16 Para mais informações sobre a Green Fuel, 
uma parceria público-privada que detém a 
utilização exclusiva de 3.000 hectares, veja: 
www.herald.co.zw/green-fuel-invests-300m-
into-chisumbanje-ethanol-project/.

17 Para mais informações, veja: www.
theguardian.com/world/2009/sep/06/masai-
tribesman-tanzania-tourism.

18 Para mais informações, veja: www.thecitizen.
co.tz/News/Police-break-up-lawyers--protest-
march-in-Arusha-/1840340-3317864-
3tkow1z/index.html.

19 A 26 de fevereiro de 2014, as aldeias 
de Soitsambu, Sukenya e Mondorosi 
instauraram uma ação num tribunal federal 
dos EUA contra a Thomson Safaris, uma 
afiliada da Tanzania Conservation (TC), e 
seus proprietários. Para mais informações, 
veja: business-humanrights.org/en/thomson-
safaris-lawsuit-re-maasai-in-tanzania. 

20 Para mais informações, veja: www.iwgia.org/
news/search-news?news_id=1440.
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O ESTABELECIMENTO DE PRECEDENTES JURÍDICOS NA GUINÉ

Na Guiné, as mulheres muitas vezes são vítimas de discriminação e violação dos seus 
direitos fundamentais. O Estado não as protege, embora seja signatário da Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW, 
na sigla em inglês). As mulheres são responsáveis por quase 80% da produção de 
alimentos no país, mas só uma pequena percentagem possui terras. Não têm o direito 
de herdar terras; ao invés, obtêm direitos de utilização de terras agrícolas através dos 
seus maridos e filhos, dos quais geralmente dependem para terem acesso à terra. Esta 
discriminação tem sido agravada pela exploração descontrolada dos recursos naturais. 

No início deste ano, três viúvas que foram expulsas das suas terras após a 
morte dos maridos decidiram pôr em causa estas práticas locais discriminatórias. As 
mulheres conseguiram organizar-se e resistir, instaurando ações judiciais urgentes 
no tribunal para defender os seus interesses e sensibilizar a população rural para os 
direitos das mulheres à herança e à terra, reconhecidos pela lei das terras da Guiné. 
Este processo judicial pode estabelecer um importante precedente, uma vez que põe 
em causa costumes locais que violam os direitos básicos das mulheres.

AS MULHERES LEVANTAM-SE: E AGORA?

Estas histórias de resistência mostram que as mulheres desempenham um papel 
fundamental na soberania alimentar, mas são cada vez mais prejudicadas pelo 
crescimento da usurpação de terras em grande escala. O papel das mulheres é 
frequentemente negligenciado pelas elites, formadas principalmente por homens, 
devido a uma discriminação de género enraizada na religião, nas práticas tradicionais 
e nas políticas e leis que não têm em conta a contribuição das mulheres para a 
vida das comunidades e para os ecossistemas. O fundamentalismo religioso e o 
subdesenvolvimento, dois fatores que têm crescido em África, continuam a amplificar 
estes problemas. Apesar disso, as mulheres levantam-se, organizam-se, resistem e 
enfrentam os atores estatais e não-estatais; contudo, ao fazê-lo, tornam-se vulneráveis 
a violações e abusos dos seus direitos humanos com o apoio do governo.

As mulheres africanas raramente fazem parte dos processos de decisão e 
elaboração de políticas, o que perpetua a sua discriminação. Com isso, muitas vezes 
perdem a própria base da sua subsistência, fenómeno exacerbado pela nova onda de 
industrialização e investimento em todo o continente. A terra é um importante fator 
na promoção do direito à alimentação e à nutrição adequadas. Como defensoras ativas 
da soberania alimentar, é fundamental que as mulheres sejam participantes políticas e 
sejam ouvidas, organizando-se em torno das questões do acesso e da posse da terra e 
das indemnizações em casos de usurpação, para que possam fazer valer plenamente os 
seus direitos humanos.

A comunidade internacional reconheceu a necessidade de proteger as mulheres 
rurais, que continuam a sofrer com a pobreza e a exclusão, ao mesmo tempo que 
enfrentam uma discriminação sistémica no acesso à terra e aos recursos naturais.21 
Os Estados devem cumprir as suas obrigações nacionais e internacionais.22 Assim, 
os Estados africanos devem tomar medidas para alcançar uma igualdade efetiva, 
especialmente no que diz respeito aos costumes que regem a governança da posse 
da terra, e devem aprovar leis que protejam o acesso e o controlo sobre a terra, que 
garantam a participação e fortaleçam as instituições tradicionais e legais na sua defesa 
dos direitos das mulheres e da soberania alimentar.

21 Em março de 2016, o Comité das Nações 
Unidas para a Eliminação da Discriminação 
contra as Mulheres adotou a Recomendação 
Geral no 34 (2016) sobre os direitos das 
mulheres rurais. Para mais informações, 
veja: tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/
INT_CEDAW_GEC_7933_E.pdf.

22 Os direitos das mulheres começam a ser 
reconhecidos em fóruns internacionais 
(incluindo a União Africana), e outros 
países estão, lentamente, a desenvolver 
políticas para refletir esta tendência. 
Para mais informações, veja: www.achpr.
org/files/instruments/women-protocol/
achpr_instr_proto_women_eng.pdf.

03   DA ABORDAGEM MERCANTIL À CENTRALIDADE DA VIDA, UMA MUDANÇA URGENTE PARA 
AS MULHERES
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“Os mercados globais, onde os alimentos são 
reduzidos a uma mercadoria especulativa como 
qualquer outra, têm mostrado que, longe de 
resolverem os problemas urgentes da fome e da 
desnutrição, os agravam cada vez mais”

Parece desnecessário dizê-lo, dadas as evidências, mas convém sempre lembrar 
que vivemos num contexto de crise global, num cenário que podemos classificar 
como perverso. A globalização, nascida há algumas décadas e aprofundada 
exponencialmente nos últimos 15 anos, tem-nos levado a um mundo onde vivem 
oficialmente 795 milhões de pessoas famintas1 (além de muitas outras que não 
aparecem nos números) com problemas decorrentes da desnutrição nunca antes 
observados. Tudo isto num contexto em que já foi ultrapassado o pico do petróleo,2 
pedra angular do sistema, e num momento de total dependência energética, no 
qual parece ter sido esquecida a noção de que o planeta Terra tem limites. 

Todo este cenário não parece augurar nada de bom à escala planetária para 
os próximos anos. O futuro certamente dependerá da capacidade de resposta e 
articulação dos movimentos populares. O modelo de desenvolvimento dominante 
no último século cria pessoas famintas tanto de alimentos como de humanidade, 
uma vez que converte sujeitos em objetos, considerando-os apenas como mais 
uma mercadoria a ser negociada para a obtenção de lucros cada vez maiores. 
A cidadania não é vista como um conjunto de pessoas com necessidades3 e 
direitos, mas como um possível nicho de mercado ao qual podem ser oferecidas 
mercadorias de diferentes tipos; assim, o que já aconteceu com os bens naturais 
comuns, como a água, a terra ou as sementes, reduzidos hoje a recursos extrativos, 
ocorre atualmente com as pessoas, que passam a ser vistas como um mero recurso 
humano ao serviço do mercado. Neste contexto, quando falamos de alimentação, 
é fundamental construir uma narrativa baseada nas necessidades reais associadas 
aos direitos dos povos e nas repercussões deste sistema perverso tanto para os 
povos como para a sua morada, o planeta Terra. 

OS MERCADOS TERRITORIAIS, FERRAMENTAS DE RESISTÊNCIA 

Atualmente, com o objetivo de transformar os sistemas alimentares nas instituições 
globais, a cidadania luta para recordar que, acima de tudo, os povos são compostos 
por pessoas, que são sujeitos de direito. Isto é fundamental num momento em 
que o discurso das “diversas partes interessadas” coloca em nível idêntico as 
reivindicações cidadãs e as necessidades de lucro das empresas do agronegócio. 
Esta perspetiva não é admissível do ponto de vista dos direitos humanos; no 
entanto, vemos este discurso propagar-se como uma mancha e começar a penetrar 
em diferentes níveis. É claro que o desafio de alimentar o mundo deve ser abordado 
com todas as partes envolvidas, mas, em primeiro lugar, é preciso identificar as 
verdadeiras causas da fome e da desnutrição, e não apenas aliviar os seus sintomas. 
Essa visão reducionista é a que faz com que alguns dos grandes responsáveis 
pelas causas do problema sejam agora incumbidos de conceber as suas soluções, 
enquanto lucram com isso.4 

Neste contexto, é preciso dar visibilidade às populações camponesas, 
pescadoras e pastoras, que produzem atualmente 70% dos alimentos consumidos 
em todo o mundo, bem como preservar as suas formas de produção, que pouco ou 
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nada têm a ver com as que são impostas pelo mercado globalizado. A produção de 
pequena escala não pode, nem quer, entrar nesse mercado, já que o simples facto de o 
considerar significaria, na prática, o seu desaparecimento. Os mercados globais, onde 
os alimentos são reduzidos a uma mercadoria especulativa como qualquer outra, têm 
mostrado que, longe de resolverem os problemas urgentes da fome e da desnutrição, 
os agravam cada vez mais. Já os outros mercados, chamados “territoriais”,5 são os 
que contam com menor visibilidade, apesar de serem os únicos realmente capazes 
de fornecer alimentos saudáveis e nutritivos à população. Assim, podemos dizer que, 
em 2017, é possível quantificar o grau de globalização económica de um país segundo 
as taxas de doenças associadas à má alimentação.6

No discurso que acompanha o modelo globalizado, um dos mantras mais 
utilizados é o da liberdade de escolha da população consumidora. Faz-se crer que 
este sistema global aumenta a capacidade de escolha no consumo diário. Neste 
contexto, é importante sublinhar que, ao contrário do que possa parecer, na fórmula 
global, o exercício da cidadania não pode ser equiparado ao consumo. A maior parte 
da legislação existente em matéria de direitos da população consumidora apenas a 
reconhece como tal no momento em que realiza uma troca monetária por um bem; 
assim, todas as pessoas que têm acesso a alimentos por outros meios, como a permuta, 
os refeitórios sociais ou a ajuda alimentar, carecem de direitos neste contexto, uma 
vez que não fizeram uma contribuição monetária. Este facto é crucial, dado que 
reduz o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas a uma mera gestão 
quantitativa de mercadorias para encher estômagos, sem considerar a sua qualidade 
ou o seu valor nutricional. A definição de segurança alimentar reforça esta ideia, 
uma vez que reduz a alimentação a meros indicadores quantitativos; por esta razão, 
a soberania alimentar7 é o princípio norteador das reivindicações das organizações 
da sociedade civil.

NUTRIÇÃO: UM TERMO DE LUTA POLÍTICA

Neste momento, poderíamos pensar que surge uma nova oportunidade por parte da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), com a declaração, em 2016, da chamada Década 
de Ação da ONU sobre Nutrição, dez anos nos quais, em teoria, se propõe que a 
nutrição seja um ponto fundamental que os Estados devem abordar em conjunto com 
a sociedade civil. A este respeito, podemos dizer que, até ao momento, não vemos esta 
Década com muito otimismo. Como mencionado anteriormente, a abordagem consiste 
em trabalhar com as várias partes interessadas, constatando-se que as falsas soluções 
propostas pelo agronegócio ainda têm grande peso nos documentos e reuniões iniciais. 
O maior problema, do ponto de vista da sociedade civil, é que a nutrição não é abordada 
com uma visão holística, nem sob a perspetiva dos direitos humanos.8 É tratada a 
partir de indicadores quantitativos, contornando todo o contexto que acompanha a 
alimentação: modelos de produção, água, terra, biodiversidade, energia, contexto 
cultural, direitos das mulheres... Tudo isto é negligenciado e, consequentemente, 
falamos de falsas soluções para a fome e para a desnutrição, como, por exemplo, 
suplementos nutricionais ou alimentos fortificados.

Não nos cansaremos de repetir que nada disso é necessário num mundo em 
que a produção atual é suficiente para alimentar 150% da população, que a fome é um 
problema político, e não técnico, e que deve ser abordada sob a perspetiva dos direitos 
humanos, em que o direito à alimentação não pode ser isolado dos demais direitos.9

5 Termo utilizado pelo Mecanismo da 
Sociedade Civil (MSC) no Comité de 
Segurança Alimentar Mundial (CSA), em 
Roma, durante a negociação no grupo de 
trabalho sobre vinculação dos produtores de 
pequena escala aos mercados. No seguimento 
deste processo, o grupo editou um guia 
no qual está incluído o desenvolvimento 
do conceito, bem como estudos de caso 
que podem ajudar as organizações no 
seu trabalho de ação política. O guia está 
disponível em: www.csm4cfs.org/wp-content/
uploads/2016/10/Espanol-CONNECTING-
SMALLHOLDERS-TO-MARKETS.pdf. O 
processo de trabalho do grupo, bem como 
todos os documentos elaborados, estão 
disponíveis em: www.csm4cfs.org/es/working-
groups/connecting-smallholders-to-markets/. 

6 No caso do México, por exemplo, observou-
se que o aumento do excesso de peso e 
de doenças como diabetes se agravou nas 
últimas duas décadas, “coincidindo com a 
entrada em vigor do Acordo de Comércio 
Livre da América do Norte (NAFTA), que 
permite a importação em massa de produtos 
ultraprocessados com elevado teor de açúcar, 
gordura e sal e baixo teor de fibra”. No 
mesmo período, fomentaram-se “a presença 
e os investimentos das grandes empresas de 
alimentos, que multiplicaram a sua influência 
e as suas vendas”. Cedeño, Marcos Arana e 
Xaviera Cabada. “As políticas de nutrição 
como reféns das transnacionais e os conflitos 
de interesse: a epidemia de obesidade e 
diabetes no México.” Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição (2015): 77–78. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/pt/node/69.

7 A soberania alimentar é o direito dos povos 
a alimentos nutritivos e culturalmente 
adequados, acessíveis, produzidos de forma 
sustentável e ecológica, bem como o direito a 
decidir sobre o seu próprio sistema alimentar 
e produtivo. Declaração de Nyéléni. Nyéléni, 
Mali, 2007. Disponível em: www.cidac.pt/
files/5514/2539/9126/Declarao_de_Nylny.
pdf. 

8 Os documentos do Grupo de Trabalho 
do MSC sobre nutrição estão disponíveis 
em: www.csm4cfs.org/es/working-groups/
nutrition/.

9 Para mais informações, veja: Valente, 
Flavio L. S. “A apropriação corporativa da 
governança alimentar e nutricional: ameaça 
aos direitos humanos e à soberania dos 
povos.” Observatório do direito à alimentação 
e à nutrição (2015): 15–21. Disponível em: 
www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/58.

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/Espanol-CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-MARKETS.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/Espanol-CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-MARKETS.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/Espanol-CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-MARKETS.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/connecting-smallholders-to-markets/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/connecting-smallholders-to-markets/
http://www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/69
http://www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/69
http://www.cidac.pt/files/5514/2539/9126/Declarao_de_Nylny.pdf
http://www.cidac.pt/files/5514/2539/9126/Declarao_de_Nylny.pdf
http://www.cidac.pt/files/5514/2539/9126/Declarao_de_Nylny.pdf
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.csm4cfs.org/es/working-groups/nutrition/
http://www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/58


Vencer a crise alimentar mundial49

Embora tenha sido possível incorporar a agroecologia10 em diversos 
documentos da FAO, para que este conceito seja incluído é preciso colocá-lo ao 
mesmo nível da chamada agricultura inteligente face ao clima, promovida pelo setor 
privado.11 Ora, sabemos que a coexistência entre ambas é absolutamente impossível, 
já que a sobrevivência do agronegócio passa necessariamente pelo desaparecimento 
da produção camponesa. Neste momento, são inúteis os compromissos pela metade 
feitos pelos Estados ou a tentativa de agradar a todas as partes: a prioridade deve ser 
dada aos direitos e às necessidades humanas, não empresariais.

UM NOVO CENÁRIO: O PLANETA URBANO

Associado ao que já foi dito, não podemos esquecer que tudo ocorre num momento em 
que mais da metade da população mundial vive em ambientes urbanos. O modelo de 
desenvolvimento marcado pelos estratos sociais mundiais prioriza o desenvolvimento 
de cidades, unidades de reprodução do próprio sistema. Não podemos, assim, 
negligenciar que as cidades são entidades absolutamente dependentes do resto do 
território, especialmente no plano alimentar. Além disso, a sua expansão depende 
da ocupação de territórios previamente ocupados por terras agrícolas, bem como 
da apropriação de mão-de-obra proveniente do meio rural, tanto do próprio Estado 
como de outros mais desfavorecidos.12 Isto provoca situações graves de pobreza e 
fome nas periferias das próprias cidades, onde vivem essencialmente populações 
migrantes, além de tornar a fome um problema já não dos países do Sul, mas sim das 
cidades, que ficam, elas próprias, divididas em Norte e Sul. Como exemplo, podemos 
citar a esperança de vida no Bronx (Nova Iorque, EUA), que é menor do que a do 
Bangladesh,13 ou cidades como Glasgow (Escócia), onde a diferença da esperança de 
vida de pessoas que vivem em bairros ricos e pobres chega a 30 anos.14

Tudo isto tem levado ao aparecimento de várias iniciativas que visam pensar a 
alimentação nas cidades sob uma perspetiva mais sustentável, como é o caso do Pacto 
de Milão, assinado em outubro de 2015. Porém, para que estas iniciativas promovam 
verdadeiras mudanças, deverão adotar abordagens holísticas dentro da cidade e 
repensar a própria cidade em todas as suas dimensões, da alimentar à urbanística, 
bem como o modelo social promovido na maioria dos grandes conglomerados 
urbanos. Hoje, o individualismo apoderou-se das populações das cidades. Para criar 
novas construções será necessário recuperar o olhar coletivo e comunitário, uma 
vez que se nos pautarmos pelo minúsculo ego de cada pessoa, acabaremos por nos 
perder numa imensidão que vai muito para além de nós. Para isto, estão a ser criados 
diferentes modelos que procuram formas mais inclusivas de governança alimentar,15 
tais como os conselhos alimentares, que trabalham com uma visão intersetorial para 
construir novas alternativas. Contudo, não existem receitas prontas: cada contexto 
deve encontrar as suas próprias fórmulas, baseadas nas perspetivas da participação 
e da inclusão social.

AS MULHERES COMO PILAR DOS SISTEMAS ALIMENTARES

Nestas novas alternativas, não podemos deixar de realçar as pessoas que, durante 
séculos, têm sustentado a alimentação e a vida das pessoas: as mulheres. As mulheres 
são o pilar dos sistemas alimentares, tanto pelo seu papel de camponesas, guardiãs 
das sementes e dos saberes, como pelo de cuidadoras, papel oriundo da visão 
patriarcal da divisão sexual do trabalho.16 Historicamente, as mulheres alimentaram 
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10 Para mais informações, veja: Campeau, 
Christine. “La agroecología, una forma 
alternativa de asegurar la seguridad 
alimentaria.” Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição (2013): 32–33. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/files/Watch_2013_Full_Watch_SPA.
pdf#page=32. 

11 Para mais informações, veja: Cedeño, 
Marcos Arana. “Respuestas a los desafíos 
ligados al cambio climático para la 
producción de alimentos: fortalecer la 
resiliencia o aumentar la dependencia.” 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição (2014): 51–54. Disponível em: 
www.righttofoodandnutrition.org/files/
Observatorio_2014.pdf#page=51.

12 Para mais informações, veja: Forster, 
Thomas e Emily Mattheisen. “Sistemas 
alimentares territoriais: proteger o ambiente 
rural e localizar a responsabilização pelos 
direitos humanos.” Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição (2016): 38–42. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/pt/node/132.

13 Petras, James F. New-York fait éclater le 
mythe de la société post-industrielle. Le Monde 
Diplomatique, abril de 2012. Disponível 
em: www.monde-diplomatique.fr/1992/04/
PETRAS/44315.

14 VSF Justicia Alimentaria Global. Viaje al 
centro de la alimentación que nos enferma. 
Barcelona: VSF Justicia Alimentaria Global, 
2016. Disponível em: vsf.org.es/sites/default/
files/campaign/informe_dameveneno.pdf.

15 Um exemplo a ser destacado é o Conselho 
para a Política Alimentar de Detroit, no 
estado de Michigan, EUA, que reserva 
seis dos seus 21 lugares a residentes das 
comunidades de base. Para mais informações, 
veja: Yakini, Malik. “De baixo para cima: 
a construção do Conselho para a Política 
Alimentar de Detroit”, Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição (2016): 44–46. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/sites/www.righttofoodandnutrition.org/
files/R_t_F_a_N_Watch_2016_PORT_WEB.
pdf#page=44.

16 Para mais informações, veja o artigo “Da 
abordagem mercantil à centralidade da vida, 
uma mudança urgente para as mulheres” 
nesta edição do Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição.
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o mundo, sendo vítimas de uma invisibilidade total. O sistema heteropatriarcal, 
que apenas dá valor a atividades em grande escala ocorridas em espaço público e 
consideradas produtivas, despreza e esquece todas as outras atividades, que são as 
que realmente sustentam o sistema. Se todo esse trabalho histórico das mulheres 
fosse valorizado, a calculadora capitalista ficaria em pedaços. Por estas razões, para 
repensar e reconstruir o sistema alimentar, a nutrição ou os mercados, será necessário 
garantir os direitos das mulheres, incluindo os direitos sexuais e reprodutivos.17 Esta 
reivindicação é um dos obstáculos mais fortes com os quais se depara todos os dias 
quem participa em fóruns como o Comité de Segurança Alimentar Mundial (CSA) 
das Nações Unidas, dado que há Estados que não consideram as mulheres como 
uma questão prioritária e, em alguns casos, nem sequer como sujeitos com direitos 
próprios. O que podemos dizer é que, para o agronegócio, as mulheres são de facto uma 
prioridade, dado que são vistas como um nicho de mercado muito importante. Dos 
substitutos do leite materno aos programas de nutrição para raparigas ou mulheres 
em idade fértil, vemos como as transnacionais ampliam a sua oferta de produtos que 
apenas contribuem para aprofundar as causas da desnutrição e a objetificação das 
mulheres como meras incubadoras ou úteros ambulantes. Não será possível construir 
alternativas reais e transformadoras se as mulheres não forem consideradas sujeitos 
de pleno direito e se não trabalharmos para a sua autonomia e para uma verdadeira 
equidade. Assim como se introduzem a economia ecológica ou ambiental nas novas 
alternativas, também a economia feminista é fundamental para a construção de 
outros mundos mais justos.

DIREITOS HUMANOS DE BAIXO PARA CIMA

Perante este panorama, fica evidente a necessidade de reforçar diariamente a 
articulação das redes da sociedade civil que, sob a perspetiva da soberania alimentar 
e com a agroecologia como ferramenta, procuram preservar a agricultura camponesa 
e os sistemas alimentares que têm realmente a capacidade de alimentar e arrefecer o 
planeta. Os movimentos sociais já perceberam há muitos anos que, independentemente 
do setor que priorizem, se devem organizar de forma conjunta18 para denunciar o 
mundo injusto em que vivemos e construir outros mundos possíveis. Como observado 
no início, esta crise dificilmente se resolverá com o otimismo tecnológico que nos 
trouxe até ela: será necessário desconstruir e reconstruir o sistema alimentar no seu 
todo, com a consequente reformulação do modelo social. Neste caminho, o quadro dos 
direitos humanos deve ser a base de uma narrativa própria centrada nas necessidades 
dos povos e do planeta, e não nas ambições de empresas cujo único objetivo é o seu 
próprio enriquecimento.

PERSPETIVA 4.1  O movimento das cooperativas do leite na Somalilândia: as 
comunidades pastoras resgatam a soberania alimentar  
Fred Wesonga e Haileselassie Ghebremariam19 

Na Somalilândia, situada no árido Corno de África, o gado é a base da economia 
e a principal fonte de subsistência da população do país, de quatro milhões de 
habitantes.20 Estima-se que a população de gado no país seja de 10 milhões de cabras, 
5 milhões de ovelhas, 5 milhões de camelos e 2,5 milhões de bovinos.21 Considerando 
que até 60% da população depende de leite e laticínios para a segurança alimentar 
e rendimentos da família, o setor do leite desempenha um papel fundamental no 

17 Para mais informações, veja: Córdova 
M., Denisse e Flávio L. S. Valente. “La 
interdependencia y la indivisibilidad del 
derecho a una alimentación adecuada 
y a la nutrición, y de los derechos 
sexuales y reproductivos de la mujer.” 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição (2014): 36–37. Disponível em: 
www.righttofoodandnutrition.org/files/
Observatorio_2014.pdf#page=36.

18 Um exemplo interessante a ser destacado é 
a Convergência Global das lutas pela terra e 
pela água, nascida em 2014 durante o Fórum 
Social Africano de Dakar. A Convergência 
tem como objetivo construir um movimento 
forte e unido de defesa dos direitos à terra, à 
água e às sementes. Para mais informações, 
veja: Koné, Massa e Chantal Jacovetti. “A 
Convergência Global das lutas pela terra e 
pela água na África Ocidental: a construção 
de um povo forte e unido.” Observatório do 
direito à alimentação e à nutrição (2016): 
54–56. Disponível em:  
www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/134.

19 Fred Wesonga é Diretor do Instituto 
Técnico e Centro de Referência Veterinário 
IGAD Sheikh (ISTVS). Haileselassie 
Ghebremariam é Chefe de Departamento 
do programa de graduação em Economia 
das Terras Áridas e Gestão de Ecossistemas 
Agrários (DEAM) no ISTVS. O ISTVS é uma 
instituição regional situada em Sheikh, nos 
planaltos da região do Saaxil (Somalilândia). 
O seu objetivo é promover a oferta de 
pessoal técnico e profissional e facilitar a 
formação de redes regionais da Autoridade 
Intergovernamental para o Desenvolvimento 
(IGAD) para reforçar a resiliência e 
melhorar os meios de subsistência das 
comunidades pastoras e agropastoras, 
utilizando assim todo o potencial das terras 
áridas e semiáridas do Corno de África. 
Agradecimentos especiais a Lucy Wood, 
Paola De Meo (Terra Nuvoa) e Nora McKeon 
(International University College de Turim, 
Universidade Roma 3 e Terra Nuova) pelo 
seu apoio na revisão deste texto.

20 Wesonga, Fred, Haileselassie Ghebremariam 
e Abdirahman Bare Dubad. Milk 
marketing in Somaliland: A case study for 
the Hargeisa and Wajaale urban-rural milk 
supply chain. ISTVS/IGAD, março de 
2016. Disponível em: drive.google.com/
file/d/0B8k9Dj78FdL9ZGxrNURxVFRxVmc/
view. Para mais informações, veja: Food 
Security Nutrition Analysis Unit (FSNAU). 
Market Data Update October 2015–November 
20, 2015; e District Participatory Planning 
and Budgeting Process. District Development 
Framework. Hargeisa: 2010. Disponível em: 
www.scribd.com/document/168354053/
Documents-DDFs-DDF-Hargeisa. 

21 Ministério do Planeamento e Coordenação 
Nacional. Somaliland in Figures 2004. 
Hargeisa: 2004. Disponível em:  
www.somalilandlaw.com/Somaliland_in_
figures_2004.pdf. 
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sistema alimentar. As mulheres são as principais responsáveis pelas vendas a retalho 
(venda ambulante e em lojas/mercados), enquanto os homens ajudam na recolha e 
no transporte. Consome-se leite, em média, duas vezes por dia, representando cerca 
de 60% da ingestão calórica diária total das populações rurais e urbanas.22 

AS COOPERATIVAS ORGANIZAM-SE PARA GARANTIR UMA SEGURANÇA 
ALIMENTAR GENUÍNA

Um estudo sobre o mercado do leite realizado na Somalilândia em 2016 indica que, 
embora o sistema comercial seja predominantemente informal, o movimento das 
cooperativas está a ganhar força.23 O estudo também mostra que a população prefere 
leite fresco, produzido localmente, a leite importado.24 Apesar das campanhas 
organizadas por várias empresas transnacionais (ETNs) instaladas na região para 
promover o consumo do leite embalado e pasteurizado do setor formal, o leite cru 
continua a ser popular. É mais barato, tem um maior teor de gordura, é amplamente 
acessível e está disponível em quantidades variáveis, adequando-se ao poder de 
compra de cada pessoa. Além disso, a comida é fundamental para a identidade: as 
pessoas preferem alimentos locais da sua própria cultura, se a qualidade for boa e se 
estiverem adaptados aos seus ritmos diários. 

Atualmente, a Somalilândia conta com cinco cooperativas de leite registadas 
no governo.25 O número de membros tem crescido, e as mulheres, cada vez mais, 
exercem funções de destaque na administração das cooperativas. Beneficiam de 
registo legal, comunicação sobre a saúde animal, vínculos entre participantes da 
cadeia de valor do leite e organizações internacionais e segurança nos mercados. 
Além disso, as cooperativas apoiam os modelos de pastoreio tradicionais como o 
citado acima, bem como com a disponibilização de latas de leite e métodos de higiene 
e saneamento.

Neste contexto, o crescente movimento das cooperativas serve como uma 
plataforma que permite que as mulheres pastoras, que utilizam o modelo tradicional 
de pastoreio, sensibilizem as comunidades para os benefícios do consumo de leite 
cru e expliquem que este pode ser fonte de ganhos económicos para as famílias. 
Conhecido como hagbed, este sistema baseia-se numa cultura e valores comuns e na 
confiança mútua. As mulheres e homens produtores organizam-se em grupos de 10 
a 15 membros com o objetivo de reduzir os custos operacionais. Cada participante 
contribui para dar resposta aos pedidos diários da clientela. O leite é vendido em 
nome de um membro, que fica com o dinheiro. No dia seguinte, esta pessoa oferece 
o seu leite a outra produtora ou produtor, e assim por diante, até que todos os 
participantes tenham tido a oportunidade de vender. Além disso, em épocas de 
variação na oferta, o leite pode ser obtido noutras cooperativas. O sistema garante à 
população uma oferta regular de leite, além de oferecer às produtoras e produtores 
igualdade de acesso à clientela e proteção dos seus rendimentos. Com isto, criam-se 
fortes laços sociais e económicos entre os membros, que, juntos, conseguem proteger 
o seu comércio e fazer frente aos diversos desafios que ameaçam a segurança dos 
alimentos, como a natureza altamente perecível do leite, as práticas de manipulação 
e a necessidade de armazenamento em instalações refrigeradas.26

Este sistema de comercialização “informal” promove uma segurança 
alimentar genuína e deve, portanto, ser apoiado por políticas e normas adequadas 
que assegurem a qualidade do leite, bem como investimentos em infraestrutura e 
instalações para melhorar a comercialização e a transformação do leite. Isto pode ser 

22 Mosele, Luciano e Abdi Osman H.A. 
Sustainable Peri-Urban Milk Value Chain 
Development in Somaliland 2013–2016. 
International Centre of Insect Physiology 
and Ecology (ICIPE). Disponível em:  
bit.ly/2lXUwEX. 

23 Wesonga, supra nota 20. 

24 Ibid. 

25 Ibid.

26 Ibid.
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alcançado através da defesa de políticas e serviços que reconheçam e favoreçam este 
comércio “invisível”. 

COM OS OLHOS NO FUTURO: COMO SUSTENTAR A CONTRIBUIÇÃO DA 
PRODUÇÃO DE LEITE PARA A SOBERANIA ALIMENTAR 

Os movimentos de cooperativas devem ser sustentados, dado o papel que 
desempenham na promoção da soberania alimentar das populações. Servem como 
um mecanismo que permite a participação política das pessoas, influenciando assim 
o governo a formular políticas essenciais para o desenvolvimento da produção 
e do comércio do leite. Além disso, as cooperativas ajudam a proteger o país da 
posição dominante das ETNs, que muitas vezes operam sistemas prejudiciais para o 
desenvolvimento da economia local. A cadeia de comercialização do leite é eficiente 
e sustentável, apesar da crença popular de que apenas as ETNs podem oferecer um 
sistema fiável no setor do leite.

Atualmente, o país está a abrir a sua economia a investimentos privados, o 
que leva à inevitável entrada de ETNs. Estas, por sua vez, ameaçam o comércio local, 
contribuindo para a insegurança alimentar e a marginalização das mulheres, que são 
a espinha dorsal da cadeia de abastecimento. Para proteger os métodos existentes de 
produção de leite e os seus impactos positivos no bem-estar e direitos das pessoas, 
apelamos ao governo nacional e às autoridades locais para que apliquem as seguintes 
medidas:

 • Defender os movimentos de cooperativas, que podem apoiar o governo na 
formulação de políticas para proteger os direitos da população de produzir, 
comercializar e consumir produtos locais;

 • Fortalecer o papel das cooperativas, que garantem o acesso ao crédito e 
promovem uma cultura de poupança, como proteção contra as perdas em 
épocas de dificuldades comerciais; e

 • Criar seguros privados que ofereçam capital a comerciantes de leite que 
percam os seus investimentos devido à deterioração ou à seca, para que 
possam continuar a comercializar os seus produtos.

Estas reivindicações estão de acordo com as recomendações políticas sobre mercados 
e produção de pequena escala adotadas pelo Comité de Segurança Alimentar 
Mundial (CSA) das Nações Unidas na sua 43ª sessão plenária, em outubro de 2016. 
Graças ao intenso trabalho de defesa desta causa por parte de movimentos sociais 
e organizações da sociedade civil, o CSA reconheceu que os mercados nacionais 
inseridos nos sistemas alimentares territoriais são muito mais benéficos para a 
segurança alimentar, para os meios de subsistência das agricultoras e agricultores 
de pequena escala e para as economias rurais do que as cadeias de valor formais. 
Instamos os Estados a que reconheçam, apoiem e defendam as produtoras e 
produtores de pequena escala através de políticas e investimentos adequados.27 
De facto, mais de 80% das agricultoras e agricultores de pequena escala de todo o 
mundo operam em mercados territoriais – e canalizam cerca de 70% dos alimentos 
consumidos no planeta.28 

27 Mecanismo da Sociedade Civil. “Vinculación 
de los productores a pequeña escala con 
los mercados: una guía analítica”. 2016. 
Disponível em: www.csm4cfs.org/es/
connecting-smallholders-markets-analytical-
guide/. 

28 Goita, Mamadou, Nora Mckeon e Nadjirou 
Sall. “Mercados populares ou sistemas de 
abastecimento empresariais? Negociações no 
Comité de Segurança Alimentar Mundial.” 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição (2016): 42. Disponível em:  
www.righttofoodandnutrition.org/sites/www.
righttofoodandnutrition.org/files/R_t_F_a_N_
Watch_2016_PORT_WEB.pd f#page=42.
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“Como chegamos ao ponto de aceitar que os 
alimentos, um dos três elementos essenciais à 
vida, juntamente com o ar e a água, possam 
ser produzidos, distribuídos, apropriados e até 
mesmo destruídos com base em considerações 
puramente económicas?”

Nos últimos dez anos, leitoras e leitores do Observatório familiarizaram-se com 
as consequências do modelo económico capitalista: do esgotamento dos recursos 
naturais às alterações climáticas,1 e da concentração de riqueza à captura do nosso 
sistema alimentar pelas grandes empresas.2 Apesar de uma década de mobilizações 
e lutas, continuamos a observar os efeitos da apropriação e transformação da 
natureza por parte do capitalismo: o cerco das terras, o rápido desaparecimento 
da agricultura de pequena escala, a privatização dos direitos de pesca tradicionais, 
a apropriação indevida das sementes, a desflorestação para cultivar culturas 
comerciais para as longas cadeias alimentares industriais, a extinção gradual 
da biodiversidade, a poluição induzida pelos seres humanos, o empobrecimento 
das refeições, os alimentos ultraprocessados pobres em nutrientes e a fome 
generalizada, para citar apenas alguns.

Os decisores políticos, movimentos sociais, organizações de base e académicos 
empenhados têm discutido iniciativas jurídicas, opções políticas e exemplos de 
como as organizações populares e novas formas de governança podem facilitar, 
corrigir e prevenir algumas das falhas e dos efeitos nocivos do capitalismo global. 
No entanto, muitas vezes limitam-se a discutir os sintomas; ou então, as suas 
tentativas de introduzir uma nova visão para um sistema alimentar alternativo 
são frustradas. A este respeito, convidamos o nosso público a reinterpretar as 
relações entre seres humanos, animais, natureza e alimentação e apresentamos 
uma mudança de paradigma, baseada em valores, que vai às raízes da falência do 
nosso sistema económico. Em vez de encarar os recursos naturais e os alimentos 
como mercadorias, este artigo mostra que uma mudança de paradigma no sentido 
de valorizar, governar e administrar a natureza, o trabalho e os alimentos como bens 
comuns3 pode enriquecer as reivindicações pela soberania alimentar e pelo direito 
humano à alimentação e à nutrição adequadas.

Esta mudança de paradigma não visa propor uma solução rápida, nem uma 
solução de curto prazo para as crises convergentes, mas sim uma alternativa ao modelo 
económico dominante – uma alternativa de longo prazo, ecológica e construída 
de baixo para cima. A nossa noção de bens comuns vai para além da compreensão 
económica dos bens comuns como recursos naturais rivais, mas irrenunciáveis, 
partilhados por uma comunidade. Defendemos uma compreensão dos bens comuns 
que reflete uma combinação de recursos comuns materiais e imateriais (por exemplo, 
as populações de peixes e as receitas culinárias). Os bens comuns também abrangem 
as práticas sociais comuns que foram institucionalizadas pelas sociedades para 
governar recursos (aquilo a que chamamos “comunização”) e a gestão coletiva com 
um sentido de propósito comum (isto é, garantir o acesso à alimentação a todos os 
membros da comunidade). Assim, os bens comuns não são apenas recursos, mas 
também práticas em que cada membro da coletividade pensa, aprende e age como 
um “comum”. É através da “comunização” que os recursos se tornam parte dos bens 
comuns, e não o contrário.4 Esta abordagem para os seres humanos e o planeta, 
fundamentada nos bens comuns, serve como base para uma transição na qual a 
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natureza deixa de ser vista como um recurso que atende às necessidades humanas, 
passando a ser considerada como uma rede construída e habitada coletivamente, que 
possibilita a vida, mas também estabelece os limites das atividades humanas. Esta 
mudança de paradigma fundamenta-se em práticas históricas e tradicionais (como 
os grupos indígenas que produzem alimentos em áreas rurais e as comunidades 
pastoras transumantes nas pastagens das estepes), bem como em ações urbanas 
contemporâneas e inovadoras (como a juventude que consome alimentos orgânicos 
produzidos em hortas urbanas ou as iniciativas de partilha de refeições através 
de aplicações na internet). Tratase, portanto, de um paradigma que é ao mesmo 
tempo novo e antigo e que luta claramente contra a narrativa neoliberal dominante, 
marcada pela hegemonia do mercado orientado para o lucro e pelo individualismo. 
Começamos com uma crítica da ideia da “tragédia dos bens comuns” e, em seguida, 
discutimos o papel que os bens comuns e a “comunização” podem ter no processo 
de desmercantilização da natureza. Na última secção, apresentamos a ideia de que 
os alimentos são os “novos” velhos bens comuns, por oposição à noção de que são 
apenas uma mercadoria, e discutimos como esta narrativa e práxis podem enriquecer 
outras reivindicações inovadoras da sociedade civil.

OS BENS COMUNS NUMA ÉPOCA DE NATUREZA BARATA E SISTEMAS 
ALIMENTARES DE BAIXO CUSTO

Jason W. Moore lembra-nos que a modernidade foi construída em torno da procura, 
da apropriação e do cerco da natureza barata.5 Desde Descartes, o mundo ocidental 
considera a natureza como um objeto sem alma. A natureza foi simplificada e 
separada do domínio humano, para que pudesse ser desconstruída, estudada e 
descrita, mas também controlada e convertida em mercadoria.6 Posteriormente, 
filósofos influentes como John Locke ou Adam Smith justificaram a apropriação dos 
recursos comuns – que pertenciam a todos – para benefício privado e individual. Em 
termos jurídicos, as noções de propriedade pública e privada foram a expressão da 
apropriação dos bens comuns: dois conceitos que partilham a ideia de que os seres 
humanos se podem apropriar de quase tudo – se não tudo – aquilo que os rodeia 
(individualmente ou por intermédio das autoridades públicas). Esta dicotomia 
entre entidades públicas e privadas não só domina o horizonte paradigmático das 
chamadas “culturas modernas” e da nossa linguagem,7 como também oferece uma 
justificação para as práticas insustentáveis e não ecológicas descritas acima.

Dentro deste quadro paradigmático dominante, não é de surpreender que 
ideias e práticas que operam fora do binómio público-privado sejam invisíveis, 
subvalorizadas ou descartadas como arcaicas e não modernas. Contudo, ao longo dos 
séculos e ainda hoje, foram e são desenvolvidas outras formas de interação e outros 
olhares epistémicos entre a sociedade e a natureza. Alguns exemplos disto são os 
canais de irrigação do século XIX nos Alpes suíços, que ainda funcionam; o sistema 
de água gerido coletivamente em Cochabamba, na Bolívia; as tradições indígenas 
para manter a biodiversidade das sementes na América Latina; e terras no Quénia 
que são detidas e geridas coletivamente pelas comunidades pastoras endorois. Os 
conhecimentos agroecológicos reproduzidos pelas agricultoras e agricultores em 
todo o mundo são outro exemplo. Os seus sistemas alimentares não são apenas 
qualitativamente diferentes, mas também quantitativamente essenciais: dois mil 
milhões de pessoas em todo o mundo ainda dependem dos bens comuns para as suas 
necessidades alimentares e quotidianas.8 Estas áreas, embora sejam frequentemente 
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classificadas como terras públicas ou propriedade privada detida pelas comunidades, 
são detidas coletivamente e autogovernadas pelos seus habitantes, muitas vezes 
através de acordos comuns de propriedade.9

Todos estes são exemplos de bens comuns, pois constituem sistemas de 
coexistência entre seres humanos e recursos naturais baseados na governança 
coletiva autorregulada, e não em mecanismos de mercado ou na regulação estatal. 
Tais recursos são assim governados porque são considerados essenciais para a 
sobrevivência individual e da comunidade. Além disso, os bens comuns possibilitam 
a administração dos recursos para as gerações futuras, permitem a participação em 
processos democráticos diretos e valorizam os recursos de forma não monetária 
(valor associado à utilização; acesso universal; sustentabilidade ambiental). No 
entanto, os bens comuns foram duramente estigmatizados como sistemas de gestão 
ineficientes por Garret Hardin no seu influente artigo de 1966, A tragédia dos bens 
comuns. De facto, passaram-se quase cinco décadas até que académicos, ativistas 
ambientais e sociais e decisores políticos começassem a reconhecer a possibilidade 
de uma forma de interagir com a natureza e os seus recursos que não fosse nem 
pública, nem privada. Enquanto isso, os utilizadores tradicionais de bens comuns 
defendiam-nos veementemente contra a privatização. Alguns exemplos disso são 
as florestas indígenas na Guatemala, os direitos de pesca nas ilhas das Filipinas, as 
licenças de caça das comunidades inuítes no Canadá e as pastagens alpinas na Suíça.

Segundo Hardin, a falta de títulos de propriedade individuais sobre as 
pastagens levaria ao seu esgotamento, já que os pastores tentariam utilizar a maior 
quantidade de pasto possível para os seus rebanhos, com medo de ficar para trás. 
Apenas a fragmentação do recurso em áreas de exploração fechadas e exclusivas 
limitaria a utilização das pastagens a níveis ideais. Numa sociedade caracterizada 
pelo individualismo, pelas forças do mercado e pela concorrência, a teoria de Hardin 
sugere que a propriedade privada é a única maneira de preservar os recursos e, 
portanto, favorece a sua exploração eficiente. No entanto, Hardin não percebeu que 
a ideia de limites e obrigações representa um aspeto central da teoria e da práxis 
dos bens comuns. Negligenciou os milhares de casos bem sucedidos de gestão de 
bens comuns em todo o mundo, posteriormente estudados por Elinor Ostrom e a sua 
equipa, sendo desde então introduzidos em trabalhos multidisciplinares em todo o 
mundo.

LIMITES E OBRIGAÇÕES COMO ANTÍDOTO PARA A EXTRAÇÃO E O 
ESGOTAMENTO

A noção dos “bens comuns” foi reabilitada no mundo ocidental pela excelente 
investigação de Elinor Ostrom sobre como as comunidades locais governam 
recursos comuns, pela qual recebeu o Prémio Nobel de Economia. Ostrom e a sua 
equipa estudaram centenas de casos em todo o mundo em que diferentes sociedades se 
organizam e atribuem tarefas de forma a que os recursos dos quais dependem possam 
ser administrados coletivamente de forma sustentável. Além disso, os benefícios são 
partilhados entre os membros, sem a intervenção de nenhum mercado ou Estado. 
Embora esteja inserida numa abordagem económica para os bens comuns, a investigação 
de Ostrom e da sua equipa mostrou que as formas coletivas de propriedade e governança 
podem funcionar quando são adaptadas às características físicas e culturais do recurso 
governado e da comunidade governante, e “quando as regras resultantes são aplicadas, 
consideradas legítimas e geram padrões de reciprocidade a longo prazo”.10
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O mérito da investigação teórica e prática de Ostrom foi oferecer um 
terceiro modelo (nem gestão privada nem controlo estatal) convincente e baseado 
na experiência: um modelo de governança policêntrica descentralizada de 
sistemas naturais complexos,11 no qual ações coletivas automotivadas por parte 
dos grupos locais e comunidades tradicionais desempenham um papel importante 
na governança dos recursos naturais. Curiosamente, o verdadeiro êxito do trabalho 
de Ostrom foi destacar que as formas de governança tradicionais, indígenas e 
rurais, muitas vezes consideradas “ultrapassadas” ou “retrógradas”, podem ser o 
mecanismo mais resiliente, eficiente e adaptado para a governança dos recursos 
naturais, chegando a superar os mercados baseados nas trocas em dinheiro e a 
regulamentação estatal coerciva.

A gestão dos bens comuns, baseada em tradições e experiências milenares, 
representa uma mudança de paradigma, em que as obrigações do Estado face aos 
indivíduos são substituídas por deveres coletivos face aos outros (reciprocidade) 
e face ao planeta (responsabilidade). Este paradigma serve como base para uma 
organização social alternativa, na qual a comunidade e os bens comuns que satisfazem 
as necessidades materiais e espirituais das pessoas são vistos precisamente dessa 
forma: como bens comuns. Assim, são governados de acordo com os princípios de 
solidariedade, necessidade comum e apoio mútuo, que são necessários para que todos 
possam satisfazer as suas próprias necessidades e para que a comunidade prospere.

UM SISTEMA ALIMENTAR BASEADO NOS BENS COMUNS PARA 
ALCANÇAR O DIREITO À ALIMENTAÇÃO E A SOBERANIA ALIMENTAR

O paradigma dos bens comuns assenta como uma luva aos sistemas alimentares. A 
palavra “agricultura”, derivada do latim, reflete a noção de que, historicamente, a 
relação entre os seres humanos, o planeta e os seus recursos não se limitava à extração 
do valor económico de bens privados. Pelo contrário, a produção de alimentos 
sempre foi valorizada como um momento cultural e um processo de criação coletiva. 
O ambiente e a sua dinâmica eram entendidos como uma combinação de trabalho, 
conhecimentos, natureza e equilíbrio ecológico.12 No entanto, as origens coletivas da 
obtenção de alimentos (desde o tempo em que as nossas antepassadas e antepassados 
se reuniam para caçar e dividiam tarefas para obter comida suficiente para todos)13 
perderam-se ao longo da história. Este processo intensificou-se no século passado, 
seguindo a crescente mercantilização dos alimentos e a individualização da produção 
e do consumo que acompanharam a expansão da visão cartesiana da natureza, 
do capitalismo como forma de organização das pessoas e da natureza e de um 
entendimento excludente do conceito de propriedade.14

Assim sendo, o paradigma atual, na base do sistema alimentar industrial 
dominante, é fruto da combinação entre a ideia de Locke de primeira apropriação 
pelo trabalho próprio e a ideia de Hardin de titulação privada, exclusão do outro, 
escolhas racionais individuais, maximização do lucro e interações mercantis 
mediadas pelo dinheiro. Consequentemente, o sistema está repleto de paradoxos e 
falhas socioecológicas, desencadeados pela visão de que os alimentos são mercadorias 
produzidas e distribuídas exclusivamente de acordo com o poder de compra. Os 
direitos, as necessidades de base, a natureza e os acordos coletivos vêm em segundo 
lugar. Neste caso, devemos perguntar-nos: como chegamos ao ponto de aceitar que 
os alimentos, um dos três elementos essenciais à vida, juntamente com o ar e a água, 
possam ser produzidos, distribuídos, apropriados e até mesmo destruídos com base 

11 Ostrom, Elinor. Governing the Commons: 
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Action. Nova Iorque: Cambridge University 
Press, 1990.

12 Mattei e Capra (2015), supra nota 6, p.29 

13 Sahlins, Marshall. Stone Age Economics. 
Chicago: Aldine Atherton, 1972. 

14 Mattei e Capra (2015), supra nota 6. 
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em considerações puramente económicas? Por que aceitamos que todos os recursos 
materiais e imateriais envolvidos na criação dos alimentos sejam apenas vistos, 
regulamentados e governados como mercadorias? A terra, as sementes, a água, o 
trabalho, os conhecimentos agrícolas, as cantinas públicas e as lixeiras – elementos 
que constroem o sistema alimentar – são valorizados e organizados como bens 
privados, geridos como uma fonte de riqueza e lucro, e não como parte de um sistema 
que é essencial para a vida humana e para a sobrevivência do planeta.15 A maneira 
atual de produzir alimentos para maximizar o lucro está a consumir o planeta para 
além dos seus limites. Precisamos de outras narrativas, outros objetivos e outros 
valores.

O que aconteceria se mudássemos o paradigma e considerássemos o sistema 
alimentar e os alimentos como bens comuns?16 Seria apenas o primeiro passo de um 
longo caminho, mas um passo crucial. Em primeiro lugar, a produção, a distribuição 
e o consumo não seriam determinados pelas forças do mercado, mas sim pelas 
necessidades e prioridades das pessoas. Isto permitiria consolidar o vínculo entre 
áreas rurais e urbanas, e as decisões coletivas, tomadas de baixo para cima, estariam 
no centro de políticas alimentares integradas que reconhecessem a importância das 
decisões locais e comuns. Alimentos acessíveis, locais, saudáveis e adequados seriam 
produzidos pelas comunidades para as comunidades ou por regiões para os países 
(uma vez que menos de 25% do total de alimentos produzidos atravessa fronteiras),17 
e as longas cadeias de “alimentos vindos de lugar nenhum” seriam impossíveis, pois 
são intrinsecamente incompatíveis com a ideia de um sistema alimentar democrático 
e baseado nas necessidades.

Em segundo lugar, haveria o reconhecimento de que a alimentação e a natureza 
estão intrinsecamente ligadas, e que esta não pode ser destruída ou saqueada para 
a produção daquela. A qualidade do solo, os ciclos da natureza, a biodiversidade 
e a integridade do planeta andariam lado a lado com a produção de alimentos e a 
satisfação das necessidades humanas. Esta é uma mudança de paradigma que precisa 
de ser popularizada e consagrada nos quadros jurídicos.

Em terceiro lugar, deve ser reformulado um sistema tripartido de governança 
em que as ações cívicas relativas aos alimentos (pessoas auto-organizadas a produzir-
consumir juntas, sem transações mediadas pelo dinheiro) tenham espaço jurídico, 
político e financeiro, em que sejam apoiadas as inovações sociais alimentares com 
fins lucrativos (mas desencorajados os oligopólios agroalimentares e o controlo 
empresarial sobre o sistema alimentar) e em que seja implementado um outro tipo 
de Estado. O novo Estado assume a responsabilidade de garantir um abastecimento 
mínimo de alimentos para todos, canaliza mais fundos para ações cívicas no âmbito 
dos alimentos e facilita a participação das pessoas desde a base na definição do seu 
próprio sistema alimentar.

É evidente, portanto, que a abordagem da “alimentação como um bem 
comum” melhoraria e reforçaria a luta pelo direito à alimentação e à nutrição 
adequadas e pela soberania alimentar. Em primeiro lugar, o vocabulário e as práticas 
dos bens comuns oferecem um instrumento eficaz para expressar a necessidade de 
reconsiderar as relações entre seres humanos, recursos naturais e alimentos.18 Em 
segundo lugar, a consideração dos alimentos como um bem comum pode reforçar o 
movimento da soberania alimentar com uma narrativa renovadora que alia novos e 
velhos discursos e práticas baseados em valores. Essa mudança de foco também pode 
reforçar a dinâmica entre os espaços urbano e rural:19 desde os grupos indígenas da 
Amazónia aos habitantes de Nova Iorque que participam em regimes de agricultura 
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through global food trade.” Earth's Future, 2 
(2014): 458–469. 

18 Vivero-Pol, Jose Luis. “Transition towards a 
food commons regime: re-commoning food 
to crowd-feed the world.” In Perspectives 
on Commoning: Autonomist Principles and 
Practices, editado por Ruivenkamp, Guido 
e Andy Hilton. Londres: Zed Books. pp. 
185–221. No prelo, 2017. 

19 Vivero-Pol, Jose Luis. “Food as Commons or 
Commodity? Exploring the links between 
normative valuations and agency in food 
transition”. Sustainability 9(3) (2017): 442.
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20 Katie Anne Whiddon é estudante de 
doutoramento no Centro de Agroecologia, 
Água e Resiliência da Universidade de 
Coventry e está atualmente a levar a cabo 
investigações no Nepal. A FIAN Nepal é 
uma organização de direitos humanos que 
promove e defende a concretização do 
direito humano à alimentação e à nutrição 
adequadas no Nepal. Agradecimentos 
especiais a Karine Peschard (Instituto de 
Pós-Graduação em Estudos Internacionais 
e Desenvolvimento), Priscilla Claeys 
(Universidade de Coventry e FIAN Bélgica) 
e Sabine Pabst (FIAN Internacional) pelo 
seu apoio na revisão deste texto. 

21 As Diretrizes da Terra foram aprovadas 
em maio de 2012 pelo novo Comité das 
Nações Unidas para a Segurança Alimentar 
Mundial e contêm um conjunto de normas 
para o reconhecimento, o registo e a 
proteção dos direitos de posse dos recursos 
naturais. Priorizam pessoas vulneráveis e 
marginalizadas. FAO. Diretrizes Voluntárias 
sobre a Governança Responsável da Terra, dos 
Recursos Pesqueiros e Florestais no Contexto 
da Segurança Alimentar Nacional. Roma: 
FAO, 2012. Disponível em: www.mda.gov.
br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_19/
Diretrizes%20web.pdf. Para mais informações 
sobre a implementação das Diretrizes da 
Terra, veja Monsalve Suárez, Sofía. “Las 
nuevas Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la 
Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto 
de la Seguridad Alimentaria Nacional: Un 
punto de inflexión en la gobernanza mundial 
de los recursos naturales?” Observatório do 
direito à alimentação e à nutrição (2012): 
37–40. Disponível em:  
www.righttofoodandnutrition.org/files/ 
R_t_F_a_N_Watch_2012_sp.pdf#page=37. 

apoiados pela comunidade (até agora, estes últimos ainda não muito deslumbrados 
com o discurso da soberania alimentar). Em terceiro lugar, a ideia e a prática dos 
alimentos como um bem comum reconhecem a centralidade dos direitos coletivos, 
da governança coletiva e do poder das comunidades e multidões para definir as 
instituições mais adequadas. Portanto, poderia reforçar a conquista do direito à 
alimentação e à nutrição, servindo como uma abordagem de baixo para cima, que 
não existe atualmente na dinâmica tradicional entre Estado e cidadãos. Em última 
análise, este diálogo serve como base para as lutas dos movimentos pela soberania 
alimentar, pois reforça a afirmação de que uma transformação do sistema alimentar 
em torno de práticas e tradições originadas em todo o mundo não é possível a menos 
que a multidimensionalidade, as implicações ecológicas e a história dos alimentos se 
tornem o novo horizonte de ação. Por fim, o movimento da soberania alimentar afirma 
com frequência que os alimentos não são mercadorias; neste sentido, o paradigma 
dos bens comuns pode ajudar os seus membros a exigir uma reconfiguração do direito 
comercial internacional e do direito do investimento, excluindo os alimentos do 
projeto neoliberal de integração dos mercados e investimentos estrangeiros diretos.

Em conclusão, afirmamos neste artigo que a visão da natureza, do trabalho 
e dos alimentos como mercadorias é fundamental para a reprodução do sistema 
capitalista como um sistema ecológica e socialmente desigual. Centrando-nos na 
alimentação, perguntamo-nos: o que seriam os alimentos, se não uma mercadoria? 
Sugerimos a importância de construir uma visão normativa alternativa sobre os 
alimentos, baseada no facto de serem essenciais para todos os seres humanos, nas 
suas múltiplas dimensões que não podem ser valorizadas e comercializadas no 
mercado (por exemplo, os alimentos como um determinante cultural, um direito 
humano, um recurso natural) e nas práticas tradicionais e contemporâneas de 
“comunização”, que representam um paradigma existente e radicalmente diferente 
do ineficaz, mas ainda dominante, sistema alimentar empresarial. Esta visão já é 
praticada e reconhecida em todo o mundo: não há dúvidas de que pode reforçar as 
lutas pelo direito humano à alimentação e à nutrição e pela soberania alimentar.

PERSPETIVA 5.1  A governança responsável da posse dos recursos naturais: uma 
base para o direito à alimentação e à soberania alimentar no Nepal 
Katie Anne Whiddon e FIAN Nepal20

No Nepal, a distribuição desigual dos recursos naturais e a opressão pelo Estado 
têm contribuído consideravelmente para a pobreza generalizada, para a baixa 
participação nos processos decisórios e para a insegurança alimentar, especialmente 
nas áreas rurais, onde vive mais de 80% da população. Neste contexto, a posse da 
terra, das florestas e dos recursos pesqueiros é fundamental para a erradicação da 
fome e da pobreza.

As Diretrizes Voluntárias sobre a Governança Responsável da Terra, dos 
Recursos Pesqueiros e Florestais no Contexto da Segurança Alimentar Nacional 
(em seguida, “Diretrizes da Terra”)21 podem contribuir para uma revisão da 
legislação existente no Nepal de forma inclusiva e participativa. O texto a seguir 
destaca a luta dos povos indígenas marginalizados, que vivem nas periferias de 
áreas protegidas,22 pelo acesso e o controlo equitativo sobre os recursos naturais, 
para concretizar o seu direito humano à alimentação e à nutrição adequadas e à 
soberania alimentar.
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A CONSTITUIÇÃO DE 2015 DO NEPAL: O ACESSO À ALIMENTAÇÃO 
GANHA PROTAGONISMO

Desde a transição do país de uma monarquia autocrática para uma democracia 
multipartidária, o Nepal ratificou uma série de instrumentos de direitos humanos, 
incluindo sete tratados fundamentais.23 Num ambiente de impunidade e inação, uma 
população cada vez mais consciente da desigualdade estrutural e dos seus direitos 
reforçou gradualmente as exigências em termos de mudanças políticas e sociais. A 
uma revolta popular em 1990 seguiram-se conflitos armados entre 1996 e 2006 e 
uma segunda revolução popular em 2006. Grupos marginalizados e discriminados – 
como os povos indígenas,24 dalits (as “castas ocupacionais inferiores”), minorias 
religiosas e mulheres – utilizaram a ação política para exigir inclusão e participação 
na construção de uma República Democrática Federal do Nepal multiétnica, 
multilíngue e multirreligiosa. Apesar da instabilidade política, a Constituição do 
Nepal foi finalmente promulgada em setembro de 2015.

De acordo com a Constituição de 2015, o Governo do Nepal fica mandatado 
para executar reformas jurídicas de modo a cumprir as normas internacionais de 
direitos humanos. Uma grande conquista das organizações da sociedade civil (OSCs) 
foi a consagração dos direitos fundamentais de todos os cidadãos à alimentação, à 
segurança alimentar e à soberania alimentar. Estes direitos estão a ser definidos, com 
a contribuição das OSCs, num Projeto de Lei do Direito à Alimentação.25

USO DAS DIRETRIZES DA TERRA PARA DEBATER OS DIREITOS DE 
UTILIZAÇÃO DA TERRA, DOS RIOS E DAS FLORESTAS

No Nepal, entre 2014 e 2016, uma série de seminários de sensibilização sobre as 
Diretrizes da Terra reuniu atores estatais e OSCs para discutir os desafios da 
governança dos direitos de posse no contexto da insegurança alimentar e formas 
de incorporar as Diretrizes da Terra na legislação. Foram identificadas várias áreas 
relevantes, entre as quais: direitos de propriedade e títulos conjuntos de posse para 
as mulheres; segurança nos direitos de posse para as trabalhadoras e trabalhadores 
sem terra e para as vítimas do sismo de 2015; direitos comunitários sobre as terras 
florestais; direitos de posse para as refugiadas e refugiados climáticos e povos 
deslocados por causa do “desenvolvimento”; e direitos de posse informal para pessoas 
dependentes de recursos naturais.

Os participantes dos seminários reconheceram que existe uma lacuna no 
sistema de administração da terra no que diz respeito à insegurança dos direitos de 
posse das comunidades cuja subsistência depende da terra, dos recursos pesqueiros 
e das florestas com base em acordos de posse não oficiais. Os participantes 
sublinharam que isto se deve, em parte, a uma abordagem compartimentalizada à 
governança, a uma sobreposição de mandatos e a lacunas que tornam a legislação 
disfuncional e levam a uma falta de coordenação interministerial no que diz respeito 
às reivindicações das pessoas sobre os direitos de posse. O mapeamento e a titulação 
da terra são responsabilidades do Ministério da Reforma e Gestão Agrária; as 
pescas, do Ministério do Desenvolvimento Agrícola; as florestas, do Ministério das 
Florestas e da Conservação do Solo; dentro deste, os parques nacionais são geridos 
pelo Departamento de Parques Nacionais e Conservação da Vida Selvagem; e, por 
último, é o Ministério das Finanças o responsável por atribuir orçamentos para a 
indemnização e reabilitação de comunidades afetadas.

22 As áreas protegidas no Nepal são os parques 
nacionais, as reservas naturais e de caça e as 
áreas de conservação.

23 Para mais informações sobre o estado da 
ratificação no Nepal, veja:  
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
UniversalHumanRightsInstruments.aspx.

24 Os povos indígenas representam 
aproximadamente 40% da população do 
Nepal, mas as identidades étnicas ainda 
são debatidas. Para mais informações, 
veja: Gellner, David. “Caste, Ethnicity 
and Inequality in Nepal.” Economic and 
Political Weekly 42:20 (2007). Disponível 
em: www.epw.in/journal/2007/20/nepal-
towardsdemocratic-republic-special-issues-
specials/caste-ethnicity-and.

25 Para mais informações sobre a posição 
das OSCs em relação ao Projeto de Lei do 
Direito à Alimentação, veja: www.fiannepal.
org/suggestions-on-draft-right-to-food-bill-
from-csos/. 
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Além disso, a discussão na Parte Três das Diretrizes da Terra, sobre “povos 
indígenas e outras comunidades tradicionais”, que se baseia em disposições 
internacionais existentes, serviu como base para o debate sobre como estes 
povos marginalizados podem reforçar as suas exigências em termos de direitos de 
utilização dos rios e florestas.

No Nepal, as políticas de reforma agrária concentraram-se, até agora, na 
utilização e distribuição da terra para gerir interesses concorrentes e uniformizar o 
sistema de administração das terras. Historicamente, as autoridades converteram 
terras habitadas por povos indígenas em terras controladas pelo Estado e 
expropriaram os ambientes, recursos hídricos e florestas que eram propriedade 
comum desses povos.26 Posteriormente, o Nepal institucionalizou a posse 
comunal através da gestão delegada das florestas comunitárias,27 distribuindo o 
poder de tomada de decisões.28 No entanto, embora tenha havido melhorias na 
cobertura florestal e na qualidade de vida após a implementação do planeamento 
descentralizado, os grupos de utilizadores locais espelharam inicialmente a 
discriminação socioeconómica existente, especialmente contra as mulheres 
indígenas.29

Os direitos não estatutários (isto é, os direitos tradicionais derivados de 
costumes socioculturais e religiosos locais), bem como os direitos de usufruto 
informais e coletivos, ainda não são formalmente reconhecidos.29 Os sistemas 
tradicionais de posse da terra foram abolidos em diversas terras ancestrais, mas 
ainda perduram alguns costumes, incluindo a pesca artesanal.31 À medida que os 
povos indígenas se auto-organizam,32 ganham força as suas reivindicações por 
direitos não estatutários e por áreas de pastagem, rios e bens florestais. A adoção 
pelo Nepal, em 2007, da Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais (1989) da 
Organização Internacional do Trabalho, bem como da Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a mobilização em políticas de 
identidade étnica e algumas alianças com ONGs vieram fortalecer as exigências das 
comunidades em termos de descentralização de poderes, acesso e controlo sobre 
os recursos naturais e a necessidade de consentimento livre, prévio e informado.

Neste contexto, as Diretrizes da Terra tornaram-se uma ferramenta adicional 
utilizada pela sociedade civil para exercer pressão sobre os decisores políticos 
no âmbito de uma luta específica: o longo conflito sobre o acesso aos recursos 
naturais nos arredores de áreas protegidas. Nestas regiões, as comunidades foram 
habitualmente deslocadas dos seus ambientes naturais e culturais, e as suas 
práticas tradicionais de obtenção de alimentos foram prejudicadas sob o pretexto 
da conservação.33 Hoje, as lutas das comunidades indígenas do Nepal estão 
interligadas à promulgação da Constituição do Nepal de 2015, à consagração do 
Direito à Alimentação e à Soberania Alimentar e à implementação das Diretrizes 
da Terra.

RUMO AO DIREITO À ALIMENTAÇÃO E À SOBERANIA ALIMENTAR: 
LUTAS PELO ACESSO ÀS FLORESTAS E RIOS

As áreas protegidas, estabelecidas em terras governamentais desde a década de 
1970, apropriaram-se de 65% dos territórios ancestrais dos povos indígenas, 
afetando assim os seus regimes de posse. Os parques nacionais e as reservas 
naturais são regulamentados pela Lei da Conservação dos Parques Nacionais e da Vida 
Selvagem (1973) (“Lei da Conservação”), e representam aproximadamente 25% 

26 Coligação Nacional Contra a Discriminação 
Racial (National Coalition Against Racial 
Discrimination). Universal Periodic Review: 
Submission on the Human Rights Situation 
of Indigenous Peoples. Março de 2015. 
Disponível em: www.ncard.org.np/newsdetail/
nepal-universal-periodic-review-submission-
on-the-human-rights-situation-of-indigenous-
peoples.html. 

27 Para mais informações, veja:  
www.fecofun.org.np. 

28 Em conformidade com a Lei da 
Autogovernança Local (Local Self Governance 
Act, 1999). Para mais informações, veja: 
www.np.undp.org/content/dam/nepal/docs/
reports/governance/UNDP_NP_Local%20
Self-Governance%20Act%201999,%20
MoLJ,HMG.pdf.

29 Para mais informações sobre como as 
soluções para a exclusão social têm sido 
enfatizadas em algumas florestas geridas 
pelas comunidades, veja: Gilmour, Don. FAO 
Forestry Paper: Forty years of community-
based forestry: A review of its extent and 
effectiveness. Roma: FAO, 2016. 

30 COLARP. “Customary Land Rights 
of Indigenous People in Nepal: Issues 
and Lessons.” Policy Brief 5 (2016). 
Disponível em: colarp.org.np/wp-content/
uploads/2016/09/Policy_brief_Aug_2016_
final_for_Print.pdf. 

31 COLARP. “Indigenous peoples and Land 
tenure practices: Contemporary debates 
and issues in Nepal”. Policy Brief 7 (2017). 
Disponível em: colarp.org.np/wp-content/
uploads/2017/02/IPs-and-Land-tenure-
practice_Contemprorary-Debate-and-
Issues_A-Policy-Brief_COLARP_ILC_NES_
Nepal2.pdf. 

32 Para mais informações, veja: www.nefin.org.
np/list/Definition-of-Indigenous/5/94/4. 

33 Embora as áreas protegidas não sejam 
explicitamente mencionadas nas Diretrizes 
da Terra, as OSCs recomendaram esta 
possível aplicação. Para mais informações, 
veja: Comité de Planeamento Internacional 
para a Soberania Alimentar. Manual Popular 
de las Directrices sobre la Gobernanza de la 
Tierra, la Pesca y los Bosques: guía para la 
promoción, la aplicación, el monitoreo y la 
evaluación. Disponível em:  
www.foodsovereignty.org/es/manualpopular/. 
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da superfície territorial do Nepal. São uma atração turística, geram rendimentos 
e, portanto, são uma questão política de grande importância.34 A gestão destas 
áreas protegidas é contestada há muito tempo pelas comunidades de base.35 Além 
disso, a Convenção sobre a Biodiversidade Biológica,36 que o Nepal assinou em 1992, 
promove a equidade e a partilha dos benefícios. Da mesma forma, em 1993, a 
Lei da Conservação foi alterada para incluir o estabelecimento de zonas tampão 
habitáveis, de disposições que preveem indemnizações pela perda de culturas e 
vidas devido à vida selvagem e a atribuição de 30 a 50% das receitas geradas ao 
desenvolvimento das comunidades locais. No entanto, divergências entre a teoria e 
a prática geram descontentamento em relação a estas abordagens “participativas”.

Regras restritivas sobre a conservação da biodiversidade tiveram profundas 
consequências socioculturais para as comunidades indígenas.37 A falta de acesso 
às áreas protegidas prejudica os meios de subsistência e os hábitos alimentares 
das populações locais, que dependem das florestas para recolher lenha, pasto para 
forragem, ervas medicinais e frutas e legumes silvestres sazonais. Há muito tempo 
que as OSCs protestam contra as autoridades dos parques e defendem a necessidade 
de harmonizar políticas e práticas. Em 2016, um estudo encomendado pela FIAN 
Nepal sublinhou que, embora algumas comunidades pesqueiras de pequena escala 
(Majhi e Sonaha, entre outras) tenham recebido licenças de pesca, as medidas 
ainda são restritivas, e as suas redes artesanais são frequentemente confiscadas. 
Além disso, esses meios de subsistência tradicionais sofrem com os impactos das 
alterações climáticas, da poluição e do desenvolvimento. As comunidades Bote, 
de tradição pesqueira, concorrem com os hotéis pelas licenças de embarcações, 
o que exclui muitas pessoas de uma profissão herdada e de uma oportunidade de 
rendimentos. A criação de vacas e búfalos diminuiu, afetando o nível de vida das 
pessoas. À medida que os animais selvagens se multiplicam, também aumenta a 
destruição de culturas, propriedades e gado doméstico. Os militares, contratados 
para proteger as áreas de conservação, são uma ameaça, uma vez que continuam 
a assediar e humilhar as comunidades locais. Muitas mulheres são vítimas de 
violência sexual.

Em setembro de 2016, o Ministério da Conservação das Florestas e do 
Solo iniciou a Quinta Alteração à Lei da Conservação. Nesse mesmo mês, a FIAN 
Nepal organizou um seminário nacional sobre as Diretrizes da Terra para dar mais 
visibilidade à questão dos direitos informais de posse e utilização e para promover 
o diálogo entre a sociedade civil e o governo. O seminário serviu como plataforma 
para que os habitantes das zonas tampão apresentassem as suas exigências às 
deputadas e deputados do Comité de Proteção Ambiental (CPA). A deliberação 
tornou-se uma oportunidade para avaliar a Lei da Conservação com base nas 
Diretrizes da Terra e para fortalecer a participação política das OSCs no processo 
de alteração da lei.

Posteriormente, o Fórum dos Povos Indígenas sobre as Áreas Protegidas, 
uma OSC, reuniu-se com os Presidentes do Conselho das Zonas Tampão e o CPA 
para discutir as alterações propostas e afirmar os seus direitos à participação e 
à dignidade.38 Redigiram uma lista de exigências com 21 pontos, entre os quais: 
melhor gestão participativa das áreas protegidas; melhor partilha de benefícios; 
indemnizações adequadas; acesso aos rios para as profissões tradicionais; acesso 
às florestas para a obtenção de produtos não lenhosos (por exemplo, ervas 
medicinais), vitais para os seus meios de subsistência. A lista foi apresentada ao 
Ministério da Conservação das Florestas e do Solo. Em março de 2017, o Projeto 

34 Para mais informações sobre os rendimentos 
gerados com o turismo, veja: kathmandupost.
ekantipur.com/printedition/news/2015-08-12/
cnp-top-revenue-generator.html. 

35 Paudel, Naya, Sudeep Jana e Jailab Rai. 
“Protected areas and rights movements: 
The inadequacies of Nepal’s participatory 
conservation”. Forest Action Discussion 
Paper Series 10:3 (2010). Disponível em: 
www.forestaction.org/app/webroot/js/tinymce/
editor/plugins/filemanager/files/4.%20
Dec_Protected%20areas%20 and%20
rights%20movements%20-%20discussion%20
paper%202010_%2010.3.pdf.

36 Para mais informações, veja:  
www.cbd.int/convention/text/default.shtml. 

37 Pimbert, Michel e Krishna Ghimire. Social 
Change and Conservation: Environmental 
Politics and Impacts of National Parks and 
Protected Areas. Londres: Earthscan, 1997. 

38 Para mais informações, veja: www.fiannepal.
org/multi-stakeholders-consultation-workshop-
on-proposed-national-park-and-wildlife-
conservation-act-2029-for-amendment/. 
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de Lei da Conservação dos Parques Nacionais e da Vida Selvagem (Quinta Alteração) 
foi aprovado pelo Parlamento e pela Presidente. A lei incorpora algumas das 
preocupações das comunidades das zonas tampão – especialmente as mulheres – 
relativas ao acesso às florestas e rios para a recolha de frutas silvestres, alimentos 
da floresta, ervas medicinais e peixes. Agora, falta a aplicação prática.

CONTINUA A LUTA PELA GOVERNANÇA RESPONSÁVEL DOS RECURSOS 
NATURAIS

A experiência do Nepal mostra que as Diretrizes da Terra – e a sua ênfase no diálogo 
com os mais afetados – apoiam a revisão dos quadros jurídicos sobre a terra, as 
florestas e os rios, realçando, simultaneamente, as lacunas normativas. Baseando-
se na linguagem das Diretrizes da Terra, os povos afetados enquadraram o antigo 
conflito entre os parques e os povos como uma luta pela governança responsável da 
posse dos recursos naturais e pelos direitos de posse informais, chamando a atenção 
para a necessidade de abordar estas questões no processo legislativo constitucional. 
Estes espaços de diálogo entre atores estatais e OSCs são uma oportunidade para 
que o Estado do Nepal reconheça que, sem consulta prévia, as reformas jurídicas não 
são compatíveis com as práticas no terreno e que, sem a coordenação dos ministérios 
responsáveis, não será possível implementar políticas e leis centradas nas pessoas. 
Mais importante ainda, sem acesso aos recursos naturais, não existe soberania 
alimentar nem a concretização progressiva do direito humano à alimentação e à 
nutrição adequadas.

PERSPETIVA 5.2  Chegou a hora de mudar a governança europeia da terra! 
Attila Szocs-Boruss Miklos, Antonio Onorati, Federico Pacheco, 
Ivan Mammana e Giulia Simula39

As pequenas propriedades são a espinha dorsal da agricultura europeia. As pequenas 
explorações agrícolas (com menos de 5 hectares) constituem 69% das explorações 
da União Europeia (UE), sendo que apenas 2,7% tem mais de 100 hectares.40 
Segundo a ONU, a produção de pequena escala é responsável por 70% dos alimentos 
produzidos, mas, ao mesmo tempo, estas pessoas são cada vez mais pressionadas 
a deixar as suas terras para abrir espaço para as grandes empresas, o agronegócio 
e os investimentos de governos em nome do “desenvolvimento”. As transações de 
terras na UE são regulamentadas, essencialmente, pelas regras que regem o mercado 
interno, baseadas na liberdade de circulação de capital, pessoas, bens e serviços.39 
A terra é considerada uma mercadoria como qualquer outra, que qualquer cidadão 
ou empresa pode comprar sem qualquer restrição. Como consequência, dezenas de 
milhares de pequenas agricultoras e agricultores estão a ser forçados a abandonar 
a agricultura todos os anos, enquanto as grandes explorações, o agronegócio, os 
fundos de investimento especulativos, os projetos de energia e outros expandem 
rapidamente o seu controlo sobre as terras agrícolas.42 Esta usurpação da terra 
constitui não só uma violação dos direitos das camponesas e camponeses à terra 
e a outros recursos naturais,43 como também uma verdadeira ameaça à segurança 
alimentar e à soberania alimentar a nível global.44

Os megaprojetos como minas, redes ferroviárias, aeroportos e parques 
solares, bem como projetos de agricultura comercial, não são as únicas razões que 
levam à expulsão de camponesas e camponeses do campo. A discriminação contra o 

39 Attila Szocs-Boruss Miklos é um camponês 
romeno e coordenador da Campanha de 
Direitos à Terra da Eco Ruralis.  
Antonio Onorati é camponês, ativista e 
responsável pela lei da reforma agrária em 
Itália, membro da Associação Rural Italiana 
(ARI) e do Centro Internacional Crocevia. 
A ARI e a Eco Ruralis são associações 
nacionais de camponesas e camponeses 
em Itália e na Roménia, respetivamente, e 
membros da Coordenação Europeia da Via 
Campesina (ECVC).  
Federico Pacheco é responsável por 
soberania alimentar no Sindicato de 
Trabalhadores do Campo (SOC-SAT), 
um sindicato de trabalhadores sazonais 
da Andaluzia que defende os direitos 
de mulheres e homens trabalhadores 
rurais e migrantes e luta pela reforma 
agrária e pela agricultura camponesa. 
Ivan Mammana e Giulia Simula são, 
respetivamente, coordenador e funcionária 
do escritório da ECVC, em Bruxelas. 
Agradecimentos especiais a Philip Seufert 
(FIAN Internacional) e Priscilla Claeys 
(Universidade de Coventry e FIAN Bélgica) 
pelo seu apoio na revisão deste texto.

40 ECVC, Confédération Paysanne e Envie 
de Paysans, “How can Public Policy 
Support Small-Scale Family farms?”. 
Disponível em: www.eurovia.org/wp-content/
uploads/2016/03/maquette-ecvc-pdf-eng.pdf.

41 Kay, Sylvia, Jonathan Peuch e Jennifer 
Franco. Extent of Farmland Grabbing in 
the EU. Bruxelas: Parlamento Europeu, 
2015. Disponível em: www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2015/540369/
IPOL_STU(2015)540369_EN.pdf.

42 ECVC e Hands off the Land. Land 
concentration, land grabbing and people's 
struggles in Europe. Amsterdão: TNI, 2013. 
Disponível em: www.tni.org/en/publication/
land-concentration-land-grabbing-and-
peoples-struggles-in-europe-0.

43 Monsalve Suárez, Sofía. “The Right to 
land and other Natural Resources”. FIAN 
International Briefing (Dezembro de 2015). 
Disponível em: www.fian.be/IMG/pdf/
droit_a_la_terre_uk.pdf.

44 Para uma definição de usurpação de terras de 
acordo com a ECVC, veja: “¿Cómo definimos 
acaparamiento de tierras?”. Disponível 
em: www.eurovia.org/es/como-definimos-
acaparamiento-de-tierras/.
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campesinato está enraizada nas políticas e estruturas regulatórias, como a Política 
Agrícola Comum (PAC), que beneficia os grandes proprietários e promove uma maior 
concentração de terras. Na UE, em 2010, 3% das maiores explorações detinha 52% 
das terras agrícolas, enquanto 75% das explorações possuía apenas 11% das terras, 
o que torna a UE uma das regiões com maior injustiça em termos de distribuição 
de terras.45 Com um coeficiente de Gini de 0,82,46 a atual desigualdade na posse 
da terra na UE é semelhante à de países como Brasil, Colômbia e Filipinas, países 
conhecidos pela desigualdade na sua distribuição das terras.47

O acesso à terra e aos recursos naturais é particularmente difícil para os 
grupos marginalizados (como as pessoas sem terra), jovens e mulheres. O aumento 
da concorrência sobre a terra faz aumentar o preço, tornando-a quase inacessível 
para jovens que pretendem ganhar a vida com a agricultura, especialmente se as 
suas famílias não possuírem nenhuma terra. Como resultado, só consegue entrar na 
agricultura quem tem capacidade financeira que permita absorver os altos preços 
da terra ou quem se endivida. As mulheres estão numa situação particularmente 
vulnerável. Políticas nacionais e europeias como a PAC negligenciam as causas 
estruturais da desigualdade entre mulheres e homens no meio rural e não possuem 
mecanismos para promover o acesso equitativo à terra e aos recursos naturais e para 
abolir a estrutura patriarcal da posse da terra.48

Na luta pela soberania alimentar, é fundamental garantir o acesso e o controlo 
sobre a terra e os recursos naturais por parte de camponesas e camponeses, tanto 
nas áreas urbanas como rurais. As mulheres e homens camponeses desempenham 
um papel essencial na manutenção e promoção da biodiversidade. Criam emprego, 
inclusive para jovens, e constituem uma dimensão insubstituível do património 
cultural europeu, preservando a diversidade das sementes e plantas locais, dos 
sistemas agrícolas e produção.49

Ao longo dos anos, as lutas dos movimentos de base em toda a Europa têm 
dado cada vez maior visibilidade à questão da terra, constituindo a base para a 
estratégia de mobilização desenvolvida pela Coordenação Europeia da Via Campesina 
(ECVC, na sigla em inglês) e os seus aliados próximos com o objetivo de influenciar 
as instituições da UE. São muitas as lutas em curso para recuperar o controlo 
sobre a terra: das ocupações históricas de terra pelo Sindicato dos Trabalhadores 
Agrícolas (Sindicato de Obreros del Campo, SOC) na Andaluzia, Espanha, passando 
pelo movimento Zona a Defender (Zone à Défendre, ZAD) em França, que tem 
ocupado a terra para se opor à construção de um aeroporto há mais de 40 anos, às 
grandes conquistas das organizações de camponesas e camponeses romenos, que 
conseguiram travar a criação de uma das maiores minas de ouro em Roşia Montană 
graças à mobilização pública. Outras lutas notáveis pela proteção da terra incluem 
a forte mobilização de mais de 50 comités cidadãos na Sardenha, Itália, contra 
enormes projetos especulativos nas áreas da energia e da mineração, além do êxito 
da mobilização pública em Abruzo, que conseguiu bloquear totalmente as iniciativas 
da indústria das areias betuminosas lançadas por empresas transnacionais de energia 
italianas.50

Estes são apenas alguns exemplos das milhares de lutas pela terra que têm 
por objetivo proteger camponesas e camponeses, bem como territórios europeus. 
No entanto, apesar da grande mobilização social a nível local, as instituições da 
UE, apoiadas por organizações de proprietários como a Organização Europeia dos 
Proprietários de Terras, não reconheceram, durante muito tempo, a questão da terra 
como um problema europeu fundamental. Em resposta, as organizações-membros da 

45 TNI infographics. Disponível em:  
www.tni.org/en/publication/land-for-the-few-
infographics.

46 Ibid. O coeficiente de Gini mede a 
desigualdade na distribuição da terra.

47 Kay et al., supra nota 41.

48 ECVC e Hands off the Land, supra nota 42.

49 Ibid.

50 Ibid.
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ECVC reuniram-se na Roménia, em 2012, para desenvolver uma estratégia europeia 
conjunta e estabelecer um mecanismo de solidariedade entre as diferentes lutas pela 
terra na Europa. Desde então, as suas organizações, em conjunto com a rede Tirem as 
Mãos da Terra (Hands off the Land, HOTL)51 e, de forma mais ampla, com a rede de 
soberania alimentar, mobilizaram-se para reunir dados concretos sobre a concentração 
da terra na Europa e para se opor a este processo ao nível institucional.

Um relatório publicado em 2013 pela ECVC e pela HOTL mostrou – com base 
em estudos de caso de 12 países – que a usurpação de terras e a falta de acesso à terra 
se tornaram questões cruciais na Europa.52 O relatório revelou também que o regime 
de pagamentos diretos da PAC – que associa os subsídios ao tamanho da exploração, 
dando assim incentivos para a criação de maiores explorações – é um fator importante 
que leva à concentração da terra na Europa. Algumas das atuais lutas das organizações 
camponesas e movimentos de base pelo acesso aos recursos naturais e controlo sobre 
os mesmos foram analisadas neste relatório, o primeiro do género e responsável por 
apresentar a questão da terra ao público europeu.

O acesso e o controlo sobre a terra e os recursos naturais são afetados por uma 
série de políticas e regulamentos da UE (como o já citado regime de subsídios da PAC e 
a política energética europeia), o que exige que a UE ofereça orientações e contribua de 
forma proativa para combater a concentração e a usurpação de terras ao nível europeu. 
Até agora, contudo, a maioria dos Estados-Membros e instituições da UE afirma que a 
terra é competência exclusiva dos Estados-Membros e mostra relutância em abordar 
a questão sob uma perspetiva europeia e desenvolver propostas de políticas que se 
oponham à usurpação de terras, limitem a concentração, facilitem o acesso à terra 
para novos participantes no mercado e mulheres e garantam uma boa administração 
da terra.

No início de 2015, a ECVC e os seus aliados apresentaram ao Parlamento 
Europeu (PE) uma petição chamada “Preservar e gerir as terras agrícolas como nossa 
riqueza comum”, como forma de promover a questão da terra na agenda da UE.53 A 
petição recebeu o apoio de mais de 70 organizações da sociedade civil europeias e 
nacionais, incluindo sindicatos de agricultores e organizações para o desenvolvimento 
rural.54 Em junho de 2015, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(COMAGRI) organizou uma reunião para apresentar e discutir os resultados de 
um estudo do Instituto Transnacional (TNI, na sigla em inglês), encomendado pelo 
Parlamento Europeu, intitulado “A dimensão da usurpação de terras na UE”.55 No 
mesmo ano, também o Comité Económico e Social Europeu reconheceu o problema e 
produziu o seu próprio parecer sobre a usurpação de terras como ameaça à agricultura 
familiar.56

Em 2016, dado o grande apoio manifestado à petição e o trabalho realizado 
na COMAGRI, a ECVC e a rede HOTL instaram as instituições da UE a adotar uma 
nova Diretiva sobre a terra baseada nas Diretrizes sobre a Governança Responsável da 
Posse da Terra, Recursos Pesqueiros e Florestais no Contexto da Segurança Alimentar 
Nacional (em seguida, “Diretrizes da Terra”), aprovadas por unanimidade pelo Comité 
de Segurança Alimentar Mundial da ONU, em 2012.57 A ECVC e os seus aliados 
também exigiram que a UE reformasse radicalmente o regime de pagamentos diretos 
da PAC e avaliasse o impacto das políticas da UE que afetam o uso e a repartição da 
terra. Em 2016, em resposta à pressão pública, o PE finalmente decidiu agir e iniciou o 
processo de preparação de um relatório de iniciativa sobre a concentração e o acesso à 
terra na UE, adotado pelo PE a 27 de abril de 2017.58

51 O objetivo do projeto Hands off the Land 
(HOTL) era sensibilizar o público europeu 
para a questão da usurpação de terras. Esta 
rede depois tornou-se a Hands ON the Land.

52 ECVC e Hands off the Land, supra nota 42.

53 ECVC. “Petition to the European 
Parliament. Preserving and managing 
European farmland as our common wealth: 
A CSO Call for a sustainable and fair EU 
governance of farmland”. Fevereiro de 2015. 
Disponível em: www.eurovia.org/wp-content/
uploads/2016/03/ep_petition_land_
vf_24feb2015_en.pdf.

54 Para mais informações, veja:  
www.accesstoland.eu/-EU-Policy-.

55 Kay et al., supra nota 41.

56 Comité Económico e Social Europeu (CESE). 
Parecer do Comité Económico e Social Europeu 
sobre a apropriação de terras agrícolas – Sinal 
de alarme para a Europa e ameaça para a 
agricultura familiar. (Parecer de iniciativa). 
Bruxelas: CESE, 2015. Disponível em: 
eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52014IE0926&from=EN.

57 FAO. Diretrizes Voluntárias sobre a 
Governança Responsável da Terra, dos 
Recursos Pesqueiros e Florestais no Contexto 
da Segurança Alimentar Mundial. Roma: 
FAO, 2012. Disponível em: www.mda.gov.
br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_19/
Diretrizes%20web.pdf.

58 Para mais informações, veja: www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-
0197+0+DOC+PDF+V0//EN.
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O processo de elaboração do relatório de iniciativa não foi fácil, já que o PE 
reluta em reformar o sistema de posse da terra, em grande medida devido ao forte lobby 
exercido pelo setor do agronegócio. No entanto, através do intenso trabalho da ECVC e 
da Aliança Mãos na Terra para a Soberania Alimentar (HotL4FS, na sigla em inglês),59 

e graças a uma colaboração positiva com alguns eurodeputados, muitos dos pedidos 
apresentados pelos movimentos camponeses na petição de 2015 foram incluídos no 
relatório de iniciativa. Algumas das exigências mais importantes foram as seguintes:

 • A criação de um Observatório da Terra para monitorizar a compra e venda 
de terras. Um observatório central europeu serviria para reunir dados e 
informações essenciais sobre o nível de concentração das terras agrícolas. 
As principais funções do Observatório seriam registar os preços da terra e 
comportamento do mercado, mudanças no uso da terra e perda de terras 
agrícolas, tendências na fertilidade do solo e erosão da terra;

 • O desenvolvimento de princípios orientadores claros por parte da UE sobre 
a governança da terra com base nas Diretrizes da Terra; 

 • Um apelo à monitorização de todas as áreas políticas relevantes, como 
agricultura, energia, ambiente, desenvolvimento regional, mobilidade, 
finanças e investimentos, para verificar se estas incentivam ou dificultam a 
concentração de terras agrícolas na UE;

 • O reconhecimento de que a PAC e outras áreas políticas europeias fomentam 
a concentração da terra na Europa. Para responder a esta questão, um grupo 
de trabalho de alto nível deveria examinar o impacto das políticas da UE na 
concentração da terra.60

Os membros da ECVC, trabalhando a nível das organizações de base, mostram a 
diversidade de ferramentas disponíveis para manter a terra nas mãos das pessoas que 
a trabalham, incluindo ocupações de terras, o estabelecimento de bancos de terras, a 
compra coletiva e a utilização social e novos sistemas de transmissão de propriedades 
agrícolas. A capacidade das organizações locais de dar visibilidade às lutas pela terra a 
nível local é fundamental, uma vez que estas lutas pressionam os Estados-Membros 
que realizam negociações nas instituições europeias. No entanto, o trabalho a nível local 
não será suficiente se o movimento pela soberania alimentar não conseguir influenciar 
os principais processos políticos, como a PAC, e se não se opuser à falsa aplicação do 
princípio de livre circulação de capital a um recurso comum como a terra.61

Este processo mostra que a ação política organizada e coordenada a nível da UE 
e a mobilização social podem levar a conquistas importantes. Agora que foi adotado o 
relatório de iniciativa do PE, a Comissão Europeia e os Estados-Membros da UE serão 
responsabilizados pelas organizações da sociedade civil e organizações camponesas 
para que desenvolvam políticas que impeçam a especulação com a terra e para que 
garantam sistemas justos de posse da terra, permitindo que camponesas e camponeses 
europeus tenham acesso e controlo estáveis e seguros sobre a terra e os recursos a ela 
associados.

As lutas locais trouxeram vitórias locais, e as lutas coordenadas fizeram com 
que o movimento pela soberania alimentar desse mais um passo em direção a uma nova 
forma de gerir a terra a nível europeu. Agora que as instituições da UE foram chamadas 
à atenção para a questão da terra na Europa, a ECVC e as camponesas e camponeses 
europeus continuarão a luta pela soberania alimentar e pelo direito à terra na Europa,62 
em conjunto com a rede Nyéléni Europa.63

59 A campanha Hands on the Land for Food 
Sovereignty (HotL4FS) é uma campanha 
coletiva de 16 parceiros,incluindo 
movimentos camponeses e sociais, ONGs 
ambientais e ligadas ao desenvolvimento, 
organizações de direitos humanos e 
investigadores ativistas. O seu objetivo é 
sensibilizar o público para a utilização e 
governança da terra, da água e de outros 
recursos naturais e os seus efeitos na 
concretização do direito à alimentação e da 
soberania alimentar. Para mais informações, 
veja: www.handsontheland.net.

60 Para mais informações, veja: www.eurovia.
org/es/acceso-y-concentracion-de-tierras-el-
parlamento-europeoreclama-la-adopcion-
urgente-de-medidas-en-europa/; e  
www.handsontheland.net/time-to-change- 
europes-landpolicy/.

61 A livre circulação de capital é uma das quatro 
liberdades básicas que constituem o mercado 
comum europeu (as outras são a livre 
circulação de bens, serviços e pessoas).

62 Para mais informações, veja: ECVC. “There 
can be no Declaration on the Rights of 
Peasants without the right to land”. ECVC, 
6 de dezembro de 2016. Disponível em: 
www.eurovia.org/there-can-be-no-declaration-
on-the-rights-ofpeasants-without-the-right-
to-land/; ECVC. Access to Land for Farmers 
in the EU: Conference Report. Hands on 
the Land, Dezembro de 2016. Disponível 
em: www.eurovia.org/event/access-to-land-
for-farmers-in-the-eu-conferencereport/; e 
ECVC. “Time for a change in European 
Land Governance?” ECVC, 11 de outubro de 
2016. Disponível em: www.eurovia.org/time-
for-a-change-in-european-land-governance/.

63 Nyéléni Europa é o maior movimento 
internacional destinado a concretizar a 
soberania alimentar na Europa. O seu 
objetivo é criar estratégias comuns para 
reorganizar a forma como estruturamos a 
nossa sociedade em torno da alimentação 
e da agricultura na atualidade. Para mais 
informações, veja: nyelenieurope.net.
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“Permitir que o mecanismo de mercado dirija 
e decida por conta própria o destino dos seres 
humanos e do seu ambiente natural (...) leva 
necessariamente à destruição da sociedade.” 
A grande transformação, Karl Polanyi (1944)1

Ano após ano, são cada vez mais frequentes as notícias sobre o aumento da 
temperatura global e os chamados fenómenos climáticos extremos (inundações, 
furacões, secas etc.), tornando-se mais evidentes os impactos sobre as pessoas. 
Tais impactos implicam riscos para a garantia da concretização do direito humano 
à alimentação e à nutrição adequadas.

Na procura de soluções, é importante entender que, para além de uma situação 
conjuntural, estamos perante mais uma manifestação de uma crise sistémica. Assim, 
é adequado falar de crise climática ou ambiental. 

Para compreender a situação atual, é fundamental entender a contribuição de 
quatro fatores, desenvolvidos nos últimos quarenta anos: a subjugação da economia 
real à esfera financeira (financeirização); a expansão da análise economicista a todos 
os aspetos da vida; o fracasso do “processo do Rio”; e a financeirização da natureza 
como um dos elementos centrais da acumulação de capital na era neoliberal. 

Por outras palavras, a economia global transformou-se num casino onde 
tudo é especulação e onde os interesses do setor financeiro prevalecem sobre as 
necessidades das pessoas.2 A necessidade clara e urgente de reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa (GEE) e a degradação da biodiversidade convertem-se 
numa excelente oportunidade de negócio. 
 
É O SISTEMA CAPITALISTA 

Segundo o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla 
em inglês),

“as emissões antropogénicas de gases com efeito de estufa têm aumentado 
desde a era pré-industrial, em grande parte impulsionadas pelo crescimento 
económico e demográfico e são agora maiores do que nunca. Isto levou a 
concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso 
que não têm precedentes, pelo menos nos últimos 800.000 anos. Têm sido 
detectados em todo o sistema climático os efeitos das emissões e de outros 
fatores antropogénicos, sendo muito provável que estes sejam a causa principal 
do aquecimento observado a partir da segunda metade do século XX”. 3

O IPCC observa também que “as emissões de CO2 decorrentes da combustão de 
combustíveis fósseis e dos processos industriais contribuíram cerca de 78% para 
o aumento total de emissões de gases com efeito de estufa entre 1970 e 2010. (...) 
[Este] aumento provém diretamente dos setores da energia (47%), da indústria 
(30%), dos transportes (11%) e dos edifícios (3%)”.4 

Uma análise mais específica destes dados, elaborada pela Grain, sobre “a 
contribuição do sistema alimentar agroindustrial para a crise climática”, conclui 
que o sistema gera entre 44 e 57% das emissões de GEE,5 o que destaca a 
necessidade urgente de transformar o sistema de produção, distribuição e consumo 
de alimentos.

Agradecimentos

Este artigo procura compilar a história dos 
movimentos sociais que lutam pela justiça 
ambiental (nomeadamente, climática), económica 
e social. Agradecimentos especiais a José Elosegui 
(Radio Mundo Real) e Antonio Onorati (Centro 
Internacional Crocevia) pelo seu apoio na revisão 
deste artigo. 

Foto

Mulher participa em protesto por justiça climática 
(Paris, Franca, 2015). Foto de Ronnie Hall.

1 Polanyi, Karl. La Gran Transformación. 
Madrid: Ediciones la Piqueta, 1944. 

2 Amigos da Terra França (ATF). “¡La 
naturaleza no está en venta!” . 2012. 
Disponível em: bit.ly/2uCK2QW. 

3 IPCC, “Cambio climático 2014: Informe 
de síntesis” . Contribuição dos grupos de 
trabalho I, II e III para o Quinto Relatório de 
Avaliação do Grupo Intergovernamental de 
Peritos sobre Alterações Climáticas [Equipa 
principal de redação, R.K. Pachauri e L.A. 
Meyer (eds.)]. IPCC. Genebra (Suíça). p. 4. 
Disponível em: bit.ly/2sBRWsu.

4 Ibid., p. 48. 

5 Grain. “El gran robo del clima. Por qué el 
sistema agroalimentario es motor de la crisis 
climática y qué podemos hacer al respecto” 
. Grain e Editorial Ítaca, 2016. pp. 4–9. 
Disponível em: bit.ly/2tY47mZ. 

bit.ly/2uCK2QW
bit.ly/2sBRWsu
bit.ly/2tY47mZ


OBSERVATÓRIO DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO 201770

Qual é o papel dos diferentes países e regiões na criação da crise climática 
e nos seus impactos? Os países industrializados são historicamente responsáveis, 
uma vez que foram estes os responsáveis pela emissão da grande maioria dos gases 
com efeito de estufa, gerando danos irreversíveis nos padrões climáticos globais.7 O 
Protocolo de Quioto7 reconheceu este facto, com o princípio de “responsabilidades 
comuns, mas diferenciadas”, servindo como base para o estabelecimento do 
primeiro período de compromissos para reduzir as emissões de GEE entre 2008 
e 2012. 

Podemos dizer, portanto, que os países industrializados e as elites nacionais 
do Sul Global têm uma dívida ecológica8 de caráter político, resultante da existência 
de uma divisão internacional – e de classe – das responsabilidades perante as 
alterações climáticas. Não é coincidência que as regiões e os países com níveis 
mais altos de desigualdade sejam também os mais vulneráveis aos impactos das 
alterações climáticas.9 

É fundamental reconhecer que o crescimento económico e demográfico 
mencionado no relatório do IPCC é resultado do modelo capitalista, cujos principais 
atores são as empresas transnacionais e as elites nacionais a elas associadas, além 
de se basear no uso de combustíveis fósseis, na extração e destruição do património 
natural, na produção industrial em grande escala, orientada principalmente para o 
comércio internacional, e nos crescentes padrões de consumo. 

Por outras palavras, a crise climática que vivemos na atualidade está 
intimamente relacionada com o modelo de produção, distribuição e consumo, bem 
como com o modelo cultural e os valores que o sustentam. Por isso, a crise climática 
é também uma crise sistémica.

POLÍTICAS PARA ENFRENTAR A CRISE CLIMÁTICA – FALSAS 
SOLUÇÕES

Passaram vinte e cinco anos desde a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 
e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro (Brasil) e desde então já foram realizadas 
dezenas de conferências entre as partes das instituições aí criadas;10 no entanto, 
não só não avançamos significativamente na proteção dos meios de subsistência 
dos povos e da biodiversidade, como, pelo contrário, se aceleraram os desequilíbrios 
climáticos e os processos de degradação da biodiversidade e desertificação. 

Em relação às alterações climáticas, a instituição criada em 1992 foi a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC, 
na sigla em inglês). Neste espaço, foram estabelecidos os principais compromissos e 
orientações em termos de adaptação, mitigação e financiamento.

Neste cenário, as soluções implementadas concentraram-se em manter as 
estruturas económicas e políticas existentes, procurando simultaneamente novas 
oportunidades para o desenvolvimento de mercados e produtos. Trata-se de um 
processo que atende aos interesses das empresas transnacionais (ETNs) e das elites 
nacionais a elas associadas. 

Para ilustrar este processo, Kosoy e Corbera (2010: 1229)11 propõem três 
etapas no processo de mercantilização da natureza: 1) “redução da função ecológica 
ao nível de um serviço ambiental separável de todo o ecossistema”; 2) “atribuição 
de um valor de troca único a este serviço” e 3) “associação de 'fornecedores' 
e 'consumidores' destes serviços em mercados ou lugares de intercâmbio com 
características de mercado.” 

6 Veja: unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php. 

7 ONU. “Protocolo de Quioto da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança no Clima” . 1998. Disponível em: 
mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/
pdfs/Protocolo_Quioto.pdf. 

8 Veja: Pérez Rincón, Mario Alejandro. 
Comercio Internacional y Medio Ambiente en 
Colombia. Tese de doutoramento. Programa 
de doutoramento em ciências ambientais. 
Barcelona: Instituto de Ciência e Tecnologia 
Ambientais (ICTA), 2006. p.194. Disponível 
em: bit.ly/2u3TFeu. 

9 IPCC. Supra nota 3, p. 57. 

10 Convenção Sobre Diversidade Biológica 
(CDB) da ONU, Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (UNFCCC) e Convenção das 
Nações Unidas de Combate à Desertificação 
(UNCCD).

11 Kosoy, Nicolás e Esteve Corbera. “Payments 
for Ecosystem Services as Commodity 
Fetishism”. Ecological Economics, 69(1). 
pp.1228–1236. 
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O neoliberalismo “desmantelou, sem dúvida, os limites da mercantilização 
e ampliou em grande medida o alcance dos contratos legais”, especialmente os de 
curto prazo,12 uma lógica que tem tido consequências terríveis para o ambiente,13 
por presumir que o esgotamento dos recursos naturais acontece de forma linear. 
São ignoradas as claras demonstrações de que “muitos sistemas ecológicos entram 
em colapso repentinamente ao atingirem um ponto de inflexão, depois do qual a 
sua capacidade de reprodução natural deixa de funcionar”.14 

Estamos perante um novo processo de acumulação primitiva, que Harvey 
descreve como um “processo de acumulação por desapropriação”.15 

Na prática, isto significa que as pessoas que vivem nestes territórios passam 
a ser identificadas como “fornecedoras ou prestadoras de serviços ambientais”, o 
que tem grandes implicações sobre o seu modo de vida e “a sua identidade como 
sujeitos políticos e portadores de um projeto alternativo de sociedade, reconhecido 
socialmente graças às suas atividades e lutas históricas”. Este avanço dos 
mecanismos de apropriação dos territórios é acompanhado por uma paralização 
das políticas públicas destinadas a garantir o acesso das pessoas – aquelas que 
verdadeiramente garantem a proteção da natureza16 – aos territórios.17 

Parte-se do pressuposto de que o mercado é a melhor forma de distribuir os 
recursos e, neste caso, de resolver os problemas ambientais e climáticos. Assim, 
fica estabelecido não só o princípio de que “quem polui, paga”, mas também o de 
que “quem polui, ganha”. A natureza e todos os seus “bens” são agora um novo e 
necessário mercado, que permitirá ao sistema sair da crise económica e financeira 
que criou.18 Desta forma, propõe-se vender a natureza para a salvar.19 Tenta-se 
resolver a crise aprofundando as suas causas. 

Os mecanismos de mercado são uma forma de vender às empresas os “direitos 
de poluir ou extrair” e, simultaneamente, de avançar na expansão da fronteira 
extrativista (geralmente pelas mesmas grandes empresas) em direção a regiões 
ocupadas por comunidades tradicionais, sob argumento da conservação ambiental. 
Exemplos destes mecanismos de mercado são: o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (CDM, na sigla em inglês), a Redução de Emissões da Desflorestação e da 
Degradação Florestal (REDD+), a Agricultura Inteligente Face ao Clima (CSA) e 
a iniciativa Carbono Azul. 

Estas diferentes propostas são apresentadas como “economia verde” (ou 
azul) como suposta possibilidade para manter o crescimento económico e garantir 
a proteção ambiental. 

Poderíamos dizer, então, que as políticas para as alterações climáticas 
constituem mais uma faceta da “arquitetura da impunidade”,20 uma vez que 
permitem que as grandes empresas continuem a destruir o planeta. 

Neste sentido, as organizações e movimentos sociais referem-se às soluções 
implementadas pela UNFCCC como “falsas soluções”, já que não só não abordam 
as causas estruturais da crise climática, como também, na maioria dos casos em 
que tais mecanismos foram implementados, geraram conflitos adicionais nos 
territórios. Como exemplos, podemos citar os projetos-piloto REDD na República 
Democrática do Congo21 e na Indonésia,22 a escolha da Thyssen-Krupp Companhia 
Siderúrgica do Atlântico TKCSA como projeto do CDM no Brasil23 ou o uso de 
mecanismos de compensação da biodiversidade nas minas de carvão da Colômbia.24
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AS VERDADEIRAS SOLUÇÕES VÊM DOS POVOS

Para resolver a crise climática é necessária uma verdadeira transformação, que 
só poderá ser sistémica. Para tal, é fundamental executar políticas públicas que 
promovam e apoiem a transição para padrões sustentáveis de produção, distribuição 
e consumo.25 Políticas públicas implementadas com fundos públicos, transparência e 
controlo social, sendo necessário reverter todos os processos de privatização destas 
políticas, mas também da natureza e da vida.

É igualmente necessária uma transição que acabe com a arquitetura da 
impunidade para as empresas transnacionais e elites nacionais e que se baseie na 
solidariedade, na justiça social, ambiental e de género, no respeito pela cosmovisão 
dos diferentes povos, na garantia do direito à terra, à água e a outros territórios, 
incluindo a cidade, bem como na garantia do direito à educação, à saúde, à segurança 
social e a um ambiente saudável. Uma transição construída com o povo e contra 
todas as formas de opressão, seja racial, étnica, de género ou sexual. 

É necessária uma transformação da matriz energética e do sistema alimentar, 
e é para isso que contribui a soberania alimentar, um caminho proposto pela Via 
Campesina e aprofundado no Fórum Internacional para a Soberania Alimentar, em 
Nyéléni, no ano de 2007:26 sistemas alimentares nas mãos dos povos e ao serviço 
da humanidade, nos quais desempenha um papel crucial quem já produz entre 70 e 
80% dos alimentos consumidos no mundo: as pessoas que trabalham na produção 
de pequena escala, que, como observado pela Via Campesina e pela Grain, “podem 
arrefecer o planeta”. 

Esta transformação exige “considerar as mulheres como sujeitos de pleno 
direito e trabalhar para a sua autonomia e para a verdadeira equidade”;27 para isto, 
é fundamental desconstruir o patriarcado, erradicar todas as formas de violência e 
opressão contra as mulheres e dar visibilidade ao papel central desempenhado pelas 
mulheres, desde tempos imemoriais, no desenvolvimento dos sistemas alimentares. 

“São as camponesas e camponeses, a produção [de alimentos] de pequena 
escala e os consumidores que escolhem produtos agroecológicos provenientes 
de mercados locais que detêm a solução para a crise climática”,28 sendo estes 
fundamentais para a concretização do direito humano à alimentação e à nutrição 
adequadas. 

Os povos querem determinar para quê e a quem se destinam os bens comuns e 
assumir o controlo popular e democrático da sua utilização produtiva.

25 Para mais informações sobre este tema, 
veja o artigo “A construção de novos 
sistemas agroalimentares. Lutas e desafios”, 
nesta edição do Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição.

26 Documento final do Fórum, disponível em: 
nyeleni.org/IMG/pdf/31Mar2007NyeleniInfor
meDeSintesis-es.pdf.

27 Veja o artigo “Da abordagem mercantil 
à centralidade da vida, uma mudança 
urgente para as mulheres”, nesta edição 
do Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição.

28 La Vía Campesina e Grain. “¡Juntos podemos 
enfriar el planeta!”. Novembro de 2016. 
Disponível em: bit.ly/2tV52oB.

http://nyeleni.org/IMG/pdf/31Mar2007NyeleniInformeDeSintesis-es.pdf
http://nyeleni.org/IMG/pdf/31Mar2007NyeleniInformeDeSintesis-es.pdf
http://bit.ly/2tV52oB
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“Os grupos da sociedade civil de todo o 
mundo estão a contestar esta consolidação da 
hegemonia da agricultura comercial em grande 
escala e do agronegócio empresarial nas cadeias 
de valor agrícolas. Estes grupos são movidos 
por um forte espírito de soberania alimentar e 
soberania sobre as sementes e apoiam as lutas 
de camponesas e camponeses em todo o mundo 
para a construção de sistemas alimentares 
alternativos.”

O sistema agrícola global é cada vez mais moldado pelas grandes empresas com base 
nos seus próprios interesses. Nos últimos 40 anos, assistimos a uma transferência 
significativa de poder dos Estados nacionais para as grandes empresas como 
condutoras do sistema agroalimentar global.1 Esta mudança tem várias dimensões, 
incluindo a liberalização do comércio, a privatização, a desregulamentação e a revisão 
da legislação a favor dos interesses empresariais e da globalização. Tal levou a que as 
grandes empresas tivessem maior autoridade para ditar os sistemas de governança 
e para repartir os riscos dos sistemas de produção e distribuição, gerando ondas 
de fusões e aquisições que resultaram numa concentração do poder empresarial. 
Os Estados nacionais ainda têm o seu papel, mas não tanto como mediadores das 
relações de poder entre o capital e as populações nacionais. Os Estados estão cada 
vez mais subordinados à lógica da acumulação de capital, das economias de escala e 
da concentração de conhecimentos técnicos e financeiros. Esta época aprofundou 
também a financeirização do sistema de várias maneiras. Desde a génese do 
capitalismo, as finanças têm sido uma característica fundamental do sistema – 
são o óleo que lubrifica os processos de produção e distribuição. No entanto, na 
era contemporânea, o capital financeiro depende cada vez mais da engenharia 
financeira para criar produtos (como os derivados financeiros) que permitam o lucro 
sem investimento em processos produtivos.2

É sobejamente conhecido que a liberalização do comércio promovida pelo 
Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT, na sigla em inglês) 
e depois pela Organização Mundial do Comércio (OMC) expôs os produtores 
agrícolas, a partir de 1994, à disciplina da “concorrência” global, gerando um 
impulso implacável rumo às economias de escala. Este tipo distorcido de 
concorrência opera em condições completamente desiguais. O regime comercial 
da OMC é intensamente manipulado a favor dos interesses empresariais dos 
Estados Unidos, da Europa, do Canadá e do Japão. 3 Estas economias capitalistas 
avançadas continuam a dar enormes subsídios às empresas, o que lhes permite 
exportar excedentes a preços inferiores ao custo de produção, prejudicando 
as atividades produtivas das pequenas produções de todo o mundo. O regime 
comercial forçou a abertura do comércio, mesmo quando tal não é exigido através 
de acordos sobre o acesso mínimo ao mercado.4 Os países em desenvolvimento 
foram despojados das ferramentas que lhes permitiriam reforçar a produção 
nacional e proteger setores estratégicos (como a agricultura para a produção 
de alimentos) – ferramentas estas que as principais economias capitalistas, em 
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épocas passadas, utilizaram para proteger e construir as suas próprias indústrias 
diante de concorrentes globais. 

Este artigo trata de três megafusões entre empresas do agronegócio, nas áreas 
da biotecnologia agrícola, das sementes e dos agroquímicos. Estas fusões são indícios 
de processos mais amplos e das ameaças que estes representam para a participação 
económica, a equidade social e a sustentabilidade ecológica, bem como para a 
soberania alimentar e a soberania sobre as sementes.

A FUSÃO DOS INTERESSES PRIVADOS EM PRIMEIRO LUGAR, 
COLOCANDO A VIDA DAS PESSOAS EM SEGUNDO PLANO

O setor comercial global de sementes e agroquímicos é dominado por seis grandes 
empresas: BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto e Syngenta.5 Estes gigantes 
controlam atualmente 75% do mercado global de agroquímicos,6 63% do mercado 
comercial de sementes e mais de 75% de toda a investigação e desenvolvimento 
(I&D) no setor privado.7 Esta situação de oligopólio, que já resultou na perda da 
autonomia camponesa e aprofundou desigualdades estruturais e danos ambientais, 
está prestes a piorar com três fusões que estão a ser examinadas pelas autoridades 
responsáveis pela regulação da concorrência no momento em que este artigo é escrito: 
os gigantes da indústria química dos EUA, Dow Chemical e DuPont, pretendem 
fundir-se; a China National Chemical Corporation (ChemChina) pretende adquirir a 
Syngenta; e a Bayer pretende adquirir a Monsanto.8 A fusão proposta entre a Bayer 
e a Monsanto dará o controlo de 30% do mercado mundial de sementes comerciais e 
25% dos mercados mundiais de pesticidas e herbicidas (agroquímicos) a apenas uma 
empresa.9

As autoridades da concorrência de 30 países estão a avaliar estas fusões.10 
As leis anti-trust e de concorrência geralmente tratam de questões específicas 
de concorrência em mercados segmentados e avaliam as fusões utilizando uma 
metodologia do tipo “primeiro a chegar, primeiro a ser servido”. As autoridades 
da concorrência não consideram questões de interesse público, a não ser que 
estas estejam diretamente relacionadas com a questão da concorrência. 11 Estas 
autoridades analisam as áreas nas quais as empresas que se pretendem fundir 
possuem ativos em comum ou a sua quota de mercado combinada num segmento 
específico (por exemplo, herbicidas de largo espectro utilizados no milho). No 
entanto, é pouco provável que avaliem em que medida as fusões exacerbam as 
desigualdades sociais e os problemas ecológicos causados pela agricultura industrial. 
Não influi nas suas decisões o efeito que o domínio de uma plataforma tecnológica 
semelhante a um cartel tem nos atributos biotecnológicos, na produção de sementes 
e nos agroquímicos patenteados, impedindo a concorrência de tecnologias e sistemas 
de produção alternativos.

O licenciamento cruzado em grande escala reforça o domínio desta 
plataforma,12 construída em torno de sementes geneticamente modificadas e híbridas 
e integrada com substâncias químicas específicas que não podem ser “desacopladas”; 
atributos, sementes e produtos químicos formam pacotes indivisíveis. As fusões 
darão ainda mais poder a esta plataforma, pois a I&D futura será estruturada de 
forma a aproveitar novas combinações de propriedade intelectual, sementes e 
produtos químicos disponíveis no conjunto alargado de tecnologias das entidades 
resultantes da fusão. 

3 Einarsson, Peter. “Agricultural trade 
policy as if food security and ecological 
sustainability mattered: Review and analysis 
of alternative proposals for the renegotiation 
of the WTO Agreement on Agriculture.” 
Globala Studier 5 (2002).

4 Para mais informações sobre os impactos 
do regime de comércio '“livre” internacional 
na governança dos alimentos, veja: Patnaik, 
Biraj. “Desigualdade ilimitada: A alimentação 
na mesa da OMC.” Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição (2015): 48–52. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/node/63.

5 O grupo ETC (2016) cunhou recentemente 
um novo termo para se referir a este grupo: 
'GenChem', uma combinação de genomics 
(genómica) e chemical (química).

6 Os agroquímicos englobam a proteção 
das culturas e os fertilizantes sintéticos, 
mas neste artigos utilizamos os termos 
“agroquímicos” e “proteção das culturas” de 
forma intercambiável.

7 ETC. “Breaking Bad: Big Ag Mega-Mergers 
in Play Dow + DuPont in the Pocket? Next: 
Demonsanto?” ETC Group Communiqué 
115. (Dezembro de 2015): 4. Disponível em: 
www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/
files/files/etc_breakbad_23dec15.pdf.

8 Clapp, Jennifer. Bigger is not always 
better: Drivers and implications of 
the recent agribusiness megamergers. 
Waterloo: Universidade de Waterloo, 2017. 
Disponível em: www.researchgate.net/
publication/314206957_Bigger_is_Not_
Always_Better_Drivers_and_Implications_of_
the_Recent_Agribusiness_Megamergers.

9 Peries, Sharmini. “Dangers of the proposed 
Bayer-Monsanto merger.” The Real 
News Network, 22 de setembro de 2016. 
Disponível em: therealnews.com/t2/index.
php?option=com_contentandtask= 
viewandid=31andItemid= 
74andjumival=17276.

10 Por exemplo, a Comissão de Concorrência 
da Índia está a avaliar o impacto, em termos 
de concorrência, da fusão proposta entre 
a Dow e a DuPont. A entidade combinada, 
se aprovada, poderá tornar-se a maior 
empresa de produtos químicos e materiais 
do mundo. Para mais informações, veja: 
Bhutani, Shalini. “Why India's Competition 
Commission Must Stop the Dow and 
DuPont Merger.” The Wire, 13 de abril de 
2017. Disponível em: thewire.in/122855/
indias-competition-commission-must-stop-
dow-dupoint-merger/.

11 Por exemplo, a Lei da Concorrência No. 89 
(1998) da África do Sul inclui objetivos 
de interesse público no preâmbulo, bem 
como no seu propósito. Estes objetivos são 
explicitamente detalhados em secções da lei 
relativas à avaliação de isenções e ao exame 
das fusões. No entanto, essas questões de 
interesse público devem surgir diretamente 
de novas restrições à concorrência e às 
escolhas resultantes da fusão proposta. 
Caso contrário, não são considerados pela 
Comissão.

12 Howard, Philip H. “Intellectual property and 
consolidation in the seed industry.” Crop 
Science 55(6): 2489–2495.
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therealnews.com/t2/index.php?option=com_contentandtask=viewandid=31andItemid=74andjumival=17276
http://thewire.in/122855/indias-competition-commission-must-stop-dow-dupoint-merger/
http://thewire.in/122855/indias-competition-commission-must-stop-dow-dupoint-merger/
http://thewire.in/122855/indias-competition-commission-must-stop-dow-dupoint-merger/


Vencer a crise alimentar mundial77

07   AS TRÊS MEGAFUSÕES DO AGRONEGÓCIO: OS CARRASCOS DA SOBERANIA DAS  
AGRICULTORAS E AGRICULTORES

Esta estratégia de domínio tecnológico caracteriza-se fortemente pela 
especialização, sobretudo no que diz respeito às culturas alimentares investigadas 
e desenvolvidas,13 o que resulta numa concentração de esforços em poucas culturas 
comerciais, oferecendo poucas alternativas. Tal regime elimina a inovação por parte 
do campesinato e de outras pessoas que trabalham em áreas rurais e converte-as 
em receptores passivos de inovações vindas “de cima para baixo” que favorecem 
os interesses empresariais privados. A proteção da propriedade intelectual – seja 
através de patentes ou da proteção de variedades vegetais com base na Convenção 
Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) – desempenha um 
papel fundamental na consolidação do controlo do mercado, através da propriedade, 
licenciamento e combinação de tecnologias, exclusivos e a longo prazo. Com isto, 
agricultoras e agricultores ficam aprisionados num sistema de sementes construído 
externamente, obrigados a utilizar marcas registadas e proibidos de exercer os seus 
direitos históricos de guardar, utilizar, trocar e vender sementes armazenadas nas 
próprias explorações agrícolas, embora estes direitos sejam reconhecidos no Tratado 
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura 
(ITPGRFA, na sigla em inglês).14 

O regime de propriedade intelectual permitiu à Monsanto construir uma 
plataforma tecnológica dominante baseada nas suas próprias inovações patenteadas, 
atributos de sementes e agroquímicos. São particularmente importantes a patente 
(já caducada) do herbicida glifosato,15 vendido sob a marca Round Up, e milhares 
de patentes de atributos, sequências e processos geneticamente modificados (GM). 
A Monsanto conseguiu utilizar o licenciamento para controlar os processos de 
inovação. Todas as grandes empresas de sementes produzem com base em tecnologias 
licenciadas pela Monsanto. Assim, ironicamente, apesar da existência de políticas 
globais de concorrência, todas as empresas em processo de fusão estão também 
presas à plataforma tecnológica construída sobre os atributos biotecnológicos e 
compostos agroquímicos patenteados pela Monsanto em torno de apenas algumas 
culturas: milho, soja e algodão. As fusões não farão mais que reforçar o domínio 
imposto por esta plataforma.

COMBATER AS FUSÕES: PLANTAR AS SEMENTES DE UMA LUTA GLOBAL

Os grupos da sociedade civil de todo o mundo estão a contestar esta consolidação da 
hegemonia da agricultura comercial em grande escala e do agronegócio empresarial 
nas cadeias de valor agrícolas. Estes grupos são movidos por um forte espírito de 
soberania alimentar e soberania sobre as sementes e apoiam as lutas de camponesas 
e camponeses em todo o mundo para a construção de sistemas alimentares 
alternativos.16 Nos Estados Unidos, o Observatório dos Alimentos e da Água (Food 
& Water Watch, FWW) e a União Nacional dos Agricultores (National Farmers 
Union, NFU) têm questionado veementemente a fusão entre a Dow e a DuPont.17 
Na África do Sul, distintos grupos se opuseram ao aprisionamento dos sistemas 
agroalimentares numa via tecnológica baseada na grande utilização de insumos/
fatores de produção e impulsionada pela rentabilidade das empresas e pelos retornos 
aos acionistas.18 Na Europa, uma coligação de grupos que representam milhões de 
mulheres e homens agricultores e consumidores opõe-se a estas fusões, vistas como 
“um casamento feito no inferno” e representando graves ameaças para os sistemas 
alimentares e agrícolas da Europa.19 Estima-se que, globalmente, se perderam 90 a 
95% das variedades agrícolas nos últimos 100 anos e que a taxa de perda é de 2% 

13 Frison, Emile A. From uniformity to diversity: 
A paradigm shift from industrial agriculture 
to diversified agroecological systems. IPES-
FOOD, 2016. Disponível em: www.ipesfood.
org/images/Reports/UniformityToDiversity_
FullReport.pdf.

14 Para mais informações sobre estes regimes 
jurídicos, veja: Monsalve Suárez, Sofía, 
Maryam Rahmanian e Antonio Onorati. 
“Sementes e biodiversidade agrícola: A 
negligenciada espinha dorsal do direito à 
alimentação e à nutrição.” Observatório do 
direito à alimentação e à nutrição (2016): 
19–23. Disponível em:  
www.righttofoodandnutrition.org/node/129.

15 Para mais informações sobre a expansão e o 
impacto do glifosato e outros agroquímicos, 
veja a Perspetiva “A Argentina fumigada 
e mal alimentada, que respira luta e 
caminha em busca da soberania alimentar” 
nesta edição do Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição. Sobre o impacto 
do glifosato na saúde humana, veja: African 
Centre for Biodiversity, Third World 
Network e GM Free Latin America. “What 
Next After a Ban on Glyphosate – More 
Toxic Chemicals and GM Crops? Or the 
Transformation of Global Food Systems?” 
30 de junho de 2015. Disponível em: acbio.
org.za/what-next-after-a-ban-on-glyphosate-
more-toxic-chemicals-and-gmcrops/.

16 Para mais informações sobre as lutas do 
campesinato pelo reconhecimento dos seus 
direitos, veja: Kastler, Guy. “Os direitos 
das e dos camponeses às sementes estão 
na vanguarda dos direitos humanos.” 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição (2016): 24–25. Disponível em: 
www.righttofoodandnutrition.org/node/129.

17 “AAI, FWW and NFU urge the U.S. 
Department of Justice to challenge the Dow-
DuPont Merger. Pending biotech merger 
would harm consumers and small farmers.” 
Food and Water Watch, 31 de maio de 2016. 
Disponível em: www.foodandwaterwatch.org/
news/aai-fww-and-nfu-urge-us-department-
justice-challenge-dowdupont-merger.

18 Centro de Informação e Desenvolvimento 
Alternativo (Alternative Information & 
Development Centre), em apoio à Campanha 
da África Meridional para Desmantelar 
o Poder Empresarial – Bloquear a Fusão 
Bayer/Monsanto! (Southern Africa 
Campaign to Dismantle Corporate Power 
– Stop the Bayer/Monsanto merger!) Para 
mais informações, veja: www.aidc.org.za; 
Pedido do Centro Africano de Biodiversidade 
(African Centre for Biodiversity) à Comissão 
Sul-Africana de Concorrência (South 
African Competition Commission) para 
que não aprove a fusão Bayer/Monsanto. 
Para mais informações, veja: acbio.org.za/
acb-submission-competitioncommission-bayer-
monsanto-merger/.

19 “Marriage made in hell: Opposition rises to 
planned agriculture mega-mergers – major 
threat to our food and farms, says civil 
society.” Friends of the Earth Europe, 27 de 
março de 2017. Disponível em:  
www.foeeurope.org/opposition-rises-planned-
agriculture-mega-mergers-270317/.
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por ano.20 Isto tem um enorme impacto na resiliência e nos direitos das agricultoras 
e agricultores e é ecologicamente insustentável, uma vez que os programas de 
sementes híbridas e geneticamente modificadas oferecidos por estas entidades em 
processo de fusão aplicam-se apenas a poucas culturas comerciais. Em África, na 
Ásia e na América Latina, nomeadamente, o campesinato e a produção de pequena 
escala – especialmente as mulheres – continuam a desempenhar um papel central 
na manutenção e no reforço da biodiversidade agrícola. 21 No entanto, a expansão 
das empresas para a proteção das sementes, da saúde do solo e das culturas está a 
eliminar essa diversidade. Isto representa uma grave ameaça para o futuro a longo 
prazo da produção agrícola ligada a uma base natural. As utopias tecnológicas, como 
a biologia sintética, que sonham em substituir os processos naturais de produção de 
alimentos, apenas aumentarão as disparidades entre, por um lado, os ricos nos seus 
enclaves, e, por outro, as pessoas privadas de acesso aos recursos necessários para 
se reproduzir a si mesmas e às suas comunidades. Enquanto o controlo e o acesso às 
tecnologias estiverem nas mãos de interesses privados, cada nova onda tecnológica 
irá aprofundar as crises sociais e ecológicas.

Para as camponesas e camponeses, o verdadeiro desafio é aumentar a 
diversidade e reforçar a resiliência às alterações climáticas.22 Estas comunidades 
precisam de abordagens holísticas para a gestão das pragas e variedades diversificadas, 
adaptadas ao ambiente local, que possam guardar e reutilizar sem pagar royalties. As 
populações camponesas e consumidoras (e os nossos ecossistemas) também precisam 
de uma variedade de culturas, tanto para mitigar os riscos em condições agrícolas 
desfavoráveis como para assegurar uma base nutricional adequada e diversificada. 

As repercussões económicas da concentração avançam de forma ainda mais 
insidiosa sobre o campesinato e as comunidades rurais. Como explicou a Relatora 
Especial das Nações Unidas sobre o Direito à Alimentação, as agricultoras e 
agricultores de pequena escala produzem 70% dos alimentos consumidos em todo o 
mundo, mas são tradicionalmente os participantes menos competitivos da cadeia de 
valor dos alimentos.23 O maior poder de mercado de poucas empresas e o declínio da 
investigação no setor público – consequência das políticas económicas extrativistas 
neoliberais e da consequente concentração – resultam numa situação em que 
camponesas e camponeses pagam preços mais elevados pelas sementes empresariais, 
enquanto as empresas incluem o custo dos seus investimentos em I&D nos produtos 
que vendem.24 

O aumento dos preços das sementes também resulta de atributos transgénicos 
combinados, com taxas tecnológicas e royalties sobre as sementes cada vez mais 
elevados. As fusões gerarão mais sementes com atributos combinados, a preço 
elevado para os agricultores. Os preços das sementes representam uma parcela 
considerável dos preços dos fatores de produção, especialmente para o campesinato 
e para a agricultura de pequena escala. Os seus clientes são, frequentemente, 
populações pobres em áreas rurais, que serão as mais atingidas por aumentos nos 
preços das sementes e fatores de produção, em função do consequente aumento nos 
preços dos alimentos.25

CHEGOU A HORA DE RECUPERAR A SOBERANIA ALIMENTAR E A 
SOBERANIA SOBRE AS SEMENTES DAS CAMPONESAS E CAMPONESES

Em resumo, estas fusões irão expor camponesas e camponeses aos impactos dos 
preços das sementes e limitar a variedade de sementes a que têm acesso, além de 

20 Coupe, Stuart e Roger Lewins. Negotiating 
the Seed Treaty. Warwickshire: Practical 
Action Publishing, 2007. Disponível 
em: practicalaction.org/docs/advocacy/
negotiatingseedtreatycoupe.pdf.

21 Para mais informações sobre o papel das 
mulheres na preservação das sementes e 
da biodiversidade, veja: Pschorn-Strauss, 
Elfrieda. “Soberania alimentar africana: 
Valorizar as mulheres e as sementes que 
guardam.” Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição (2016): 49–51. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/node/133

22 Para mais informações sobre como 
camponesas e camponeses constroem 
a resiliência às alterações climáticas, 
veja o artigo “Da abordagem mercantil 
à centralidade da vida, uma mudança 
urgente para as mulheres” nesta edição 
do Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição.

23 De Schutter, Olivier. “Addressing 
concentration in food supply chains: 
The role of competition law in tackling 
the abuse of buyer power.” Briefing Note 
(2010). Disponível em: www.srfood.org/en/
briefing-note-addressingconcentration-in-food-
supply-chains.

24 Keith Fuglie et al., “Rising concentration in 
agricultural input industries influences new 
farm technologies.” United States Department 
of Agriculture Economic Research Service, 3 
de dezembro de 2012. Disponível em: www.
ers.usda.gov/amber-waves/2012/december/
rising-concentration-in-agricultural-input-
industries-influencesnew-technologies/.

25 ACB. “African Centre for Biodiversity's 
submission to the South African 
Competition Commission on Bayer- 
Monsanto merger.” ACB, 14 de março 
de 2017. Disponível em: acbio.org.za/
acb-submission-competitioncommission-bayer-
monsanto-merger/.

26 Para mais informações sobre o papel das 
camponesas e camponeses na preservação 
das sementes e da biodiversidade agrícola, e 
como este deveria estar associado ao direito 
à alimentação e à nutrição adequadas, veja: 
Monsalve Suárez, Sofía, supra nota 14.
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prejudicar ainda mais os contributos das mulheres – como guardiãs das sementes – 
para a soberania alimentar e a soberania sobre as sementes. À medida que são 
disponibilizados cada vez menos recursos para métodos alternativos de proteção das 
sementes e das culturas, mais adaptados ao contexto, as agricultoras e agricultores 
de pequena escala acabarão por ficar às margens, incapazes de concorrer na escala 
necessária para justificar as despesas associadas à adoção de pacotes tecnológicos 
predominantes. 

Devemos, portanto, exigir que os Estados tomem decisões políticas para 
impedir estas fusões. É fundamental que os Estados cumpram as suas obrigações 
relativas aos direitos humanos, adotando políticas e leis que reconheçam e protejam os 
direitos das camponesas e camponeses, como discutido atualmente nas negociações 
sobre uma Declaração da ONU sobre os Direitos do Campesinato e de Outras 
Pessoas que Trabalham em Áreas Rurais.26 Os Estados devem assegurar o papel 
central de camponesas e camponeses em programas que promovam e desenvolvam 
uma variedade de recursos e métodos de produção, adequados às suas condições, e 
que apoiem as suas próprias capacidades para recuperar e utilizar as variedades de 
sementes indígenas e manter e reforçar a biodiversidade agrícola. O campesinato 
está numa posição ideal para exercer esse papel.

PERSPETIVA 7.1  A Argentina fumigada e mal alimentada, que respira luta e 
caminha em busca da soberania alimentar 
Marcos Ezequiel Filardi27

Desde os primórdios da Argentina, no século XIX, que a classe dominante 
inaugurou um modelo agropecuário exportador e extractivista, que se alimentou 
da desapropriação, da perda de direitos e da desvalorização e destruição parcial 
do campesinato e dos povos originários. No entanto, nos últimos 20 anos, as 
consequências negativas deste modelo foram exacerbadas por uma série de fatores, 
tais como o “consenso das commodities”, a expansão da agricultura industrial baseada 
em monoculturas, os organismos geneticamente modificados e agrotóxicos,28 o 
agronegócio destinado à exportação e a indústria dos supermercados. 

UM LABORATÓRIO A CÉU ABERTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS E AGROTÓXICOS

A soja resistente ao glifosato foi autorizada na Argentina muito rapidamente: 
bastaram três meses no verão de 1996, um documento de 135 páginas e um relatório 
da empresa Monsanto.29 À exceção de algumas vozes críticas, a introdução dos 
organismos geneticamente modificados não encontrou grande resistência no início, 
representando um exemplo claro do processo conhecido como “biohegemonia”.30

Atualmente, ocupa 60% da superfície cultivada no país, transformando a 
Argentina numa província daquilo que a Syngenta denominou de “República Unida 
da Soja”.31

Nos últimos 20 anos, a Comissão Nacional Consultora de Biotecnologia 
Agropecuária (CONABIA) concedeu autorização comercial a 41 variedades 
transgénicas de soja, milho, algodão e batata, das quais 38 contêm, toleram ou 
resistem a diferentes agrotóxicos.32

O modelo de utilização intensiva de agrotóxicos não se limita às culturas 
transgénicas, estendendo-se a praticamente todas as produções agrícolas. Até 

07   AS TRÊS MEGAFUSÕES DO AGRONEGÓCIO: OS CARRASCOS DA SOBERANIA DAS  
AGRICULTORAS E AGRICULTORES

27 Marcos Ezequiel Filardi é advogado 
especializado em direitos humanos e 
soberania alimentar, coordenador do 
Seminário sobre o Direito à Alimentação 
Adequada da Faculdade de Direito da 
Universidade de Buenos Aires (UBA), 
professor da Cátedra Livre de Soberania 
Alimentar da Escola de Nutrição da 
UBA e membro de Advogadxs em Rede 
para a Soberania Alimentar dos Povos. 
Agradecimentos especiais a Medardo 
Ávila Vázquez (Rede Universitária de 
Ambiente e Saúde, Médicos de Comunidades 
Fumigadas), Alicia Alem (Movimento 
Agroecológico da América Latina e Caraíbas, 
MAELA), Peter Clausing (Rede de Ação 
em Pesticidas, PAN Alemanha) e Karine 
Peschard (Instituto de Pós-Graduação em 
Estudos Internacionais e Desenvolvimento) 
pelo seu apoio na revisão deste texto. 

28 Svampa, Maristella e Enrique Viale. 
Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo 
y el despojo. Buenos Aires: Katz Editores, 2014; 
veja também Aranda, Darío. Tierra Arrasada. 
Petróleo, soja, pasteras y megaminería. 
Radiografía de la Argentina del Siglo XXI. 
Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2015.

29 Eleisegui, Patricio. Envenenados: una bomba 
química nos extermina en silencio. Buenos 
Aires: Editorial Wu Wei, 2013. pp. 26–34.

30 Newell, Peter. Bio-Hegemony: The Political 
Economy of Agricultural Biotechnology in 
Argentina. Journal of Latin American Studies 
41:1 (2009): 27–57; veja também Motta, 
Renata. Social Mobilization, Global Capitalism 
and Struggles over Food: A Comparative Study 
of Social Movements. Londres e Nova Iorque: 
Routledge, 2016. p. 190. 

31 Veja a imagem da publicidade da Syngenta 
disponível em: GRAIN. La República Unida 
de la Soja Recargada. 12 de junho de 2013. 
www.grain.org/es/article/entries/4739-la-
republica-unida-de-la-soja-recargada. 

32 Para mais informações, veja:  
www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ 
biotecnologia/ogm/.

33 Sández, Fernanda. La Argentina Fumigada, 
Agroquímicos, enfermedad y alimentos en 
un país envenenado. Buenos Aires: Grupo 
Planeta. p. 11.

34 Veja as estatísticas da Câmara de Saúde 
Agropecuária e Fertilizantes (CASAFE), em: 
www.casafe.org/publicaciones/estadisticas/.

35 Rulli, Jorge E. Pueblos Fumigados. Los efectos 
de los plaguicidas en las regiones sojeras. 
Buenos Aires: Del Nuevo Extremo, 2009.

36 Barruti, Soledad. Malcomidos: Cómo la 
industria alimentaria argentina nos está 
matando. Buenos Aires: Grupo Planeta, 2013; 
veja também Yahdjian, Juan. Somos Naturaleza. 
Misiones, salud y vida. Eldorado: Th Barrios 
Rocha Ediciones, 2015; e Instituto Nacional 
de Tecnologia Agropecuária (INTA). Los 
Plaguicidas agregados al suelo y su destino en 
el ambiente. Buenos Aires: INTA Ediciones, 
2015. Disponível em: inta.gob.ar/sites/
default/files/inta_plaguicidas_agregados_al_
suelo_2015.pdf.

http://derechoalaalimentacion.org/
http://derechoalaalimentacion.org/
http://derechoalaalimentacion.org/
http://www.grain.org/es/article/entries/4739-la-republica-unida-de-la-soja-recargada
http://www.grain.org/es/article/entries/4739-la-republica-unida-de-la-soja-recargada
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/biotecnologia/ogm/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/biotecnologia/ogm/
http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_plaguicidas_agregados_al_suelo_2015.pdf
http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_plaguicidas_agregados_al_suelo_2015.pdf
http://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_plaguicidas_agregados_al_suelo_2015.pdf


OBSERVATÓRIO DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO 201780

dezembro de 2016, havia 4.727 fórmulas comerciais autorizadas, 249 das quais 
aprovadas só no último ano, resultando num volume de negócios anual de mais de 
3000 milhões de dólares.33

Entre 2003 e 2015, o consumo de agrotóxicos aumentou 850%, passando, no 
caso do glifosato, de 3 kg por hectare por ano em 2003 para 11,7 kg por hectare por 
ano em 2015. Nesse período, foram pulverizados, em total, 360 milhões de kg de 
agrotóxicos por 30 milhões de hectares.34

Como resultado, entre 12 e 15 milhões de pessoas são expostas diariamente 
à pulverização de agrotóxicos em diferentes zonas de todo o país, passando estas a 
ser conhecidas por “comunidades fumigadas”.35 Porém, o uso de agrotóxicos afeta a 
todos os 42 milhões de habitantes da Argentina através da contaminação da água, do 
ar, do solo, do leite materno e das frutas, verduras e alimentos ultraprocessados nos 
quais são detetados cada vez mais resíduos de pesticidas.36

Muitas organizações de direitos humanos, ambientais e académicas, além de 
cientistas que fazem “ciência digna”, têm denunciado e demonstrado um aumento, nas 
comunidades fumigadas, de danos genéticos e doenças crónicas não transmissíveis 
associadas à exposição ambiental constante a agrotóxicos, como cancro, 
malformações, distúrbios do sistema endócrino, distúrbios neurodegenerativos, 
infertilidade, abortos e doenças respiratórias e de pele.37

UM MODELO QUE VIOLA OS DIREITOS HUMANOS E DESTRÓI A 
SOBERANIA ALIMENTAR E OS BENS NATURAIS COMUNS

Além do mais, este sistema agroalimentar dominante na Argentina agrava o 
deslocamento forçado do campesinato e dos povos originários e provoca maior 
concentração, usurpação e estrangeirização das terras,38 desflorestamento,39 
inundações,40 degradação dos solos e desertificação,41 destruição dos pântanos e 
florestas, perda de biodiversidade e aumento das emissões de dióxido de carbono 
que contribuem para as alterações climáticas.42

Este modelo impede o exercício pleno do direito humano à alimentação e à 
nutrição adequadas e o exercício pleno da soberania alimentar. Em primeiro lugar, 
não se garante a disponibilidade interna de alimentos, a partir do momento em que 
se prioriza o mercado externo de commodities e se elimina, desloca ou marginaliza 
a produção de alimentos para a população local. Em segundo lugar, a menor oferta 
local de alimentos, juntamente com o alto grau de concentração económica em 
toda a cadeia agroalimentar, os altos níveis de desemprego, pobreza e indigência e 
a falta de um sistema de segurança social integral afetam o acesso à alimentação 
por parte de grandes setores da população, que padecem, consequentemente, de 
fome e desnutrição. Em terceiro lugar, a oferta de calorias baratas e nutrientes caros, 
de alimentos (incluindo água) contaminados com agrotóxicos e metais pesados, a 
intensificação forçada da produção de outros alimentos (animais alimentados com 
cereais derivados de organismos geneticamente modificados, que contêm resíduos 
de agrotóxicos, hormonas e antibióticos) e o excesso de oferta de objetos comestíveis 
ultraprocessados, ricos em gorduras, açúcar, sal e aditivos, prejudicam a adequação 
da alimentação, provocando desnutrição, excesso de peso, obesidade43 e doenças 
crónicas não transmissíveis relacionadas com a alimentação. Por fim, a destruição 
dos bens naturais comuns afeta a sustentabilidade da alimentação, pondo em risco o 
exercício desse direito por parte das gerações presentes e futuras. 

37 Veja, entre outros: Carrasco, Andrés, 
Norma Sánchez e Liliana Tamagno. Modelo 
agrícola e impacto socio-ambiental en la 
Argentina: monocultivo y agronegocios. La 
Plata: AUGM, 2012. Disponível em: sedici.
unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24722/
Documento_completo__.pdf?sequence=3; 
Sarandón, Estanislao. Externalidades 
sociales y ambientales de la producción de soja 
en Argentina: los costos ocultos del modelo. 
Tese apresentada na Universidade de 
Georgetown, Washington, 2015. Disponível 
em: repository.library.georgetown.edu/
handle/10822/1029909; os relatórios da Rede 
de Médicos de Comunidades Fumigadas. 
Disponíveis em: reduas.com.ar/; os resultados 
dos Acampamentos Sanitários do Instituto 
de Saúde Socioambiental da Universidade 
Nacional de Rosario. Disponíveis em:  
www.fcm.unr.edu.ar/index.php/es/campamentos-
sanitarios; Agrotóxicos, evaluación de riesgos, 
salud y alimentos en Argentina. Contribuição da 
sociedade civil argentina para o questionário 
da Relatora Especial das Nações Unidas para 
o Direito à Alimentação e do Relator Especial 
sobre as implicações para os direitos humanos 
da gestão e eliminação ecologicamente 
racionais de substâncias e resíduos perigosos. 
Disponível em: www.ohchr.org/Documents/
Issues/ToxicWastes/PesticidesRtoFood/
Argentina.pdf; e estudos do Grupo de Genética 
e Mutagénese Ambiental (GEMA) da 
Universidade de Rio Cuarto (UNRC).

38 Nos últimos 20 anos, desapareceram mais 
de 100.000 produtoras e produtores da 
agricultura familiar, camponesa e indígena 
e, como consequência, o censo populacional 
de 2010 registou que 94% da população do 
país é urbana, observando-se um aumento 
dos aglomerados informais na periferia das 
grandes cidades.

39 Um relatório da FAO coloca a Argentina entre os 
10 países que mais desflorestaram nos últimos 
25 anos: perderam-se 7,6 milhões de hectares, 
a um ritmo de 300.000 hectares por ano. Veja 
Deforestación en el norte de Argentina: Informe 
Anual 2016. Buenos Aires: Greenpeace, janeiro 
de 2017. p. 3. Disponível em: www.greenpeace.
org/argentina/Global/argentina/2017/1/
Deforestacion-norte-Argentina-Anual-2016.pdf.

40 No momento da revisão final deste artigo, em 
abril de 2016, cinco províncias argentinas 
estão inundadas. Sobre a relação entre a 
cultura da soja e as inundações, veja Behrends 
Kraemer, Filipe et al. Desplazamiento de la 
ganadería por la agricultura en una cuenca de La 
Pampa ondulada: efectos sobre el escurrimiento 
superficial y erosión hídrica. Ciencia Suelo 
(Argentina) 31(1) (2013): 83–92. Disponível 
em: www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1850-20672013000100008; 
veja também Bertram, Nicolás e Chiacchiera 
Sebastián. Ascenso de napas en la Región 
Pampeana: ¿consecuencia de los cambios en el uso 
de la tierra?, INTA EEA Marcos Juárez (2013). 
Disponível em: inta.gob.ar/sites/default/files/
script-tmp-inta_napas_mjz_13.pdf.

41 Pengue, Walter A. Cultivos Transgénicos, ¿hacia 
dónde fuimos? Veinte años después de la liberación 
de soja en la Argentina. Buenos Aires, 4 de janeiro 
de 2017. Disponível em: www.biodiversidadla.
org/Portada_Principal/Recomendamos/
Cultivos_transgenicos_hacia_donde_fuimos_
Veinte_anos_despues_de_la_liberacion_de_soja_
en_la_Argentina.
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AQUI, RESPIRA-SE LUTA E IMAGINAM-SE E CONSTROEM-SE 
COLETIVAMENTE OUTROS MUNDOS POSSÍVEIS

O Estado em todos os seus níveis, atravessado pelos interesses de quem sustenta, 
legitima ou beneficia do sistema agroalimentar dominante (empresas de cereais 
e sementes, produtoras e distribuidoras de agrotóxicos, as indústrias química, 
alimentar, farmacêutica, petrolífera e financeira, empresas de transporte e logística 
e supermercados)44, não cumpre as suas obrigações de respeitar, garantir e adotar 
medidas para concretizar os direitos humanos à vida, à alimentação e à nutrição 
adequadas, à água, à saúde e a um ambiente saudável, bem como os direitos das 
crianças na Argentina.

No entanto, a resistência ao modelo agroalimentar dominante e a construção 
coletiva de outros mundos possíveis ganham cada vez mais força. O fortalecimento 
e organização dos povos originários e dos movimentos camponeses e sociais;45 a 
Rede de Médicos46 e Advogadxs de Comunidades Fumigadas;47 os acampamentos 
socioambientais da Universidade Nacional de Rosario;48 a Rede de Cátedras Livres 
de Soberania Alimentar e coletivos afins;49 as assembleias socioambientais;50 a 
crescente sensibilização para as consequências do modelo dominante; a formação 
da Rede Nacional de Municípios e Comunidades que fomentam a Agroecologia;51 
a multiplicação das feiras do produtor ao consumidor,52 os mercados populares, as 
cooperativas e cadeias de comércio justo;53 o aumento de jovens neo-rurais em todo 
o país; a luta das mães de Ituzaingó Anexo;54 a expulsão da Monsanto do município 
de Malvinas Argentinas, na província de Córdoba, como consequência dos protestos 
sociais;55 as mobilizações, cada vez mais numerosas, em defesa dos bens naturais 
comuns;56 a forte presença de argentinas e argentinos e a elaboração de um capítulo 
argentino no Tribunal Internacional Monsanto;57 a Multissectorial contra a Lei 
“Monsanto” das Sementes,58 entre tantas outras coisas, são a expressão de um povo 
que desperta, caminha e luta pelo bem-estar e pela soberania alimentar.

PERSPETIVA 7.2  Lactalis, o gigante que atropela os direitos do campesinato 
Victor Pereira e Federica Sperti59

Em 2011, o grupo francês Lactalis assumiu o controlo da gigante italiana Parmalat 
e dos seus mais de 70.000 trabalhadoras e trabalhadores, consolidando-se assim 
como líder mundial na indústria dos produtos lácteos. Posteriormente, em 2016, o 
grupo fez uma oferta pública para adquirir as ações da Parmalat. Ao mesmo tempo, 
sucediam-se as aquisições de empresas por todo o mundo (Tirumala Milk na Índia,60 
AK Gida na Turquia, Batavo e Elegê no Brasil, Esmeralda no México e Lactalis na 
Europa Oriental).61 O presente artigo pretende denunciar as graves consequências 
das atividades de empresas transnacionais, como a Lactalis, na vida de quem trabalha 
na produção de leite e do campesinato, nomeadamente em Itália e França.62

Só em Itália, o grupo Lactalis engloba cinco grandes empresas (Parmalat, 
Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cadermartori), detendo 33% do mercado tradicional 
de leite italiano, o que representa 34% do setor de queijo mozarela, 37% do setor de 
queijos frescos e 49,8% do setor de queijo ricota.63 Em França, a Lactalis é a segunda 
maior empresa do setor agroalimentar (20% do mercado nacional de produtos 
frescos, 18% do de leite de consumo e 15% do de manteiga), continuando a crescer 
todos os anos. No entanto, esta lógica baseada no lucro e na expansão dos mercados 
ocorre em detrimento das pequenas produções locais de leite e prejudica a qualidade 

42 GRAIN. El Gran Robo del Clima. Por qué el 
sistema alimentario es motor de la crisis climática 
y qué podemos hacer al respecto. GRAIN, 2016. 
Disponível em: www.grain.org/es/article/
entries/5408-el-gran-robo-del-clima-por-que-el-
sistema-agroalimentario-es-motor-de-la-crisis-
climatica-y-que-podemos-hacer-al-respecto.

43 O último Estudo Nacional de Fatores de Risco 
revelou que 60% da população adulta da 
Argentina sofre de excesso de peso e 30% de 
obesidade; 35% das crianças e adolescentes 
sofrem de excesso de peso.

44 Para uma análise das relações entre as empresas 
químicas e altos funcionários do governo 
nacional, veja Ley de Semillas: Del campo al plato, 
el lobby de las empresas químicas. Greenpeace, 
março de 2017. Disponível em: www.greenpeace.
org/argentina/Global/argentina/2017/3/
INFORME-Ley-de-semillas-30-vinculos-entre-
el-Gob-y-las-agroquimicas.pdf.

45 Entre outros, o Movimento Nacional Camponês 
Indígena (MNCI), a Vía Campesina e a 
Confederação de Trabalhadores da Economia 
Popular (CTEP). Para mais informações, veja: 
mnci.org.ar/ e ctepargentina.org/.

46 Para mais informações, veja: reduas.com.ar/.

47 Para mais informações, veja: 
abogadxspueblosfumigados.blogspot.com.ar/.

48 Para mais informações, veja: www.fcm.unr.edu.
ar/index.php/es/campamentos-sanitarios.

49 As Cátedras Livres de Soberania Alimentar 
(CALISAS) são mais de 15 espaços dentro 
de universidades públicas nacionais que 
trabalham em rede promovendo a discussão 
sobre o modelo alimentar dominante e 
contribuindo para a construção coletiva de 
outro modelo baseado na soberania alimentar. 
Veja De Gorban, Miryam K. (editora). 
Seguridad y Soberanía Alimentaria. Buenos 
Aires. Editorial Akadia, 2013. Veja também, 
entre outros: calisanutricionuba.blogspot.com.ar/; 
catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.
com.ar/; www.unlp.edu.ar/articulo/2017/3/6/
catedra_libre_de_soberania_alimentaria__clsa_
unlp_; derechoalaalimentacion.org/.

50 Grupos de cidadãos e cidadãs autoconvocados 
que se reúnem para enfrentar coletivamente os 
problemas ambientais que os afetam. Para mais 
informações, veja: asambleasciudadanas.org.ar/.

51 Cada vez mais estabelecimentos no país 
abraçam a agroecologia nas suas diversas 
formas. Veja: www.pagina12.com.ar/22670-
una-red-por-la-agroecologia.

52 Para mais informações, veja: www.argeninta.org.
ar/pdf/LasferiasdelaAgricultura.pdf.

53 Para mais informações, veja: ecoalimentate.
org.ar/.

54 Grupo de mães na comunidade de Ituzaingó 
Anexo, na província de Córdoba, que se 
reuniram, organizaram e promoveram com 
êxito o primeiro processo penal relativo à 
utilização de agrotóxicos no país. Veja Broccoli, 
Ana. The Other Mothers and the fight against 
GMO's in Argentina, em: Shiva, Vandana 
(editora). Seed Sovereignty, Food Security: 
Women in the Vanguard of the Fight Against 
GMOs and Corporate Agriculture. Berkeley. 
North Atlantic Books, 2016.

55 A Monsanto pretendia ali construir a maior 
unidade de classificação de sementes de 
milho da América do Sul, com o apoio dos 
governos nacional, provincial e municipal. 
A comunidade de Malvinas Argentinas 
organizou-se e conseguiu resistir à instalação, 
até que a Monsanto decidiu abandonar as 
operações nesse local e vender o prédio. Este 
foi um marco histórico na luta socioambiental 
na Argentina.
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do produto final consumido pela população.64 De facto, a constante redução dos 
preços pagos a produtoras e produtores obriga-os a industrializar a criação de gado e 
a forçar as vacas a produzir muito mais do que o seu potencial natural, artificializando 
a produção e degradando as qualidades naturais do leite.

A Lactalis sempre aplicou uma política de aprovisionamento baseada 
numa forte dependência de produtoras e produtores “empenhados na política da 
empresa”, graças, nomeadamente, à disponibilização de cisternas e às associações 
de produtores “da casa” (isto é, organizações de produtoras e produtores criadas 
pelo comprador industrial), com contrato de exclusividade com a empresa. Para 
além deste clientelismo, a Lactalis mantém as pessoas responsáveis pela criação 
e fornecimento sob a sua alçada utilizando métodos de intimidação. Os contratos 
implementados em 2012 com a política europeia do Pacote “Leite”65 acentuaram a 
submissão de produtoras e produtores e a sua dependência económica em relação 
às centrais leiteiras. A Lactalis, conhecida pela dureza das políticas que aplica a 
trabalhadoras e trabalhadores das suas próprias fábricas, aproveitou a oportunidade 
para incluir cláusulas abusivas nos contratos de fornecimento de leite, incluindo a 
proibição de prejudicar a imagem da empresa.66

Em Itália, o grupo francês reduziu os valores pagos a fornecedores de leite, 
quando estes pediam que o preço pago fosse pelo menos proporcional aos custos de 
produção, que variam de 0,38 a 0,41 euros por litro. Até chegar à prateleira, o preço 
do leite fresco pode até quadruplicar. A diferença entre o preço pago pela população 
consumidora italiana e o pago às produtoras e produtores de leite é a mais elevada 
da Europa. 

Em França, foi também com base nas suas cláusulas próprias, nomeadamente 
a que diz respeito à proteção da imagem da empresa, que a Lactalis rescindiu 
recentemente os contratos com cinco produções. O grupo acusa-as de terem 
divulgado as práticas67 da empresa durante uma reportagem sobre o império Lactalis 
e o seu Diretor Executivo, Emmanuel Besnier, num programa chamado Enviado 
Especial.68 “Podem discordar da nossa política de aprovisionamento do leite, mas esta 
continua a ser da nossa responsabilidade e não pode, de forma alguma, ser objeto de 
tal difamação”, escreveram numa carta “explicativa” enviada a um dos criadores.69 
Foi dado um pré-aviso de doze meses70 às cinco produções em causa. 

“Qual é o futuro da defesa das produtoras e produtores neste contexto?”, 
pergunta a Confederação Camponesa,71 avaliando que “chegou finalmente a hora de 
ouvirem as nossas exigências para as organizações de produtoras e produtores que 
defendem e protegem realmente o campesinato”. Por seu lado, as cinco produções 
encontraram uma solução: venderão o seu leite à Laiterie Saint-Denis L’Hôtel 
(LSDH), que será comercializado sob a marca “Quem é o patrão?”. Em Itália, 
face ao monopólio quase absoluto da Lactalis, uma pequena cooperativa produz e 
comercializa o “Leite bom e honesto” (Latte buono e onesto),72 oferecendo uma melhor 
remuneração às produtoras e produtores. Para além destas ações, só uma mudança 
global no sistema permitirá uma transição positiva para todas as produtoras e 
produtores de leite, nomeadamente através da regulamentação pública do mercado.

Além disso, a queda na remuneração de produtoras e produtores e as rescisões 
de contratos pela Lactalis, como nos casos italiano e francês mencionados acima, não 
deixam de ser situações graves. Segundo o sindicato italiano Coldiretti, o desequilíbrio 
contratual entre as partes permite abusos da indústria, com a imposição de condições 
excessivamente duras às produtoras e produtores de leite. É preciso lembrar que o 
preço pago pelo grupo em 2016 foi excessivamente baixo, calculado até ao último 

56 Vinte mil pessoas reuniram-se com alegria 
na Cidade de Córdoba em defesa dos 3% 
de bosques nativos ainda conservados na 
província.

57 Para mais informações, veja:  
www.biodiversidadla.org/Principal/Coberturas_
especiales/Tribunal_Internacional_Monsanto.

58 Conjunto de organizações que se reuniram 
para resistir à ofensiva de privatização das 
sementes no país. Para mais informações, veja: 
www.biodiversidadla.org/Autores/Multisectorial_
contra_la_Ley_Monsanto_de_Semillas.

59 Victor Pereira é consultor nacional da seção 
“leite” da Confederação Camponesa, membro 
francês da Coordenação Europeia da Via 
Campesina (ECVC). Federica Sperti trabalha 
para o Centro Internacional Crocevia, em 
particular em campanhas europeias e no 
setor ligado à pecuária e aos mercados a nível 
europeu e mundial. Agradecimentos especiais a 
Mauro Conti (Centro Internacional Crocevia), 
Priscilla Claeys (Universidade de Coventry e 
FIAN Bélgica), Karine Peschard (Instituto de 
Pós-Graduação em Estudos Internacionais e 
Desenvolvimento) e Antonio Onorati (Centro 
Internacional Crocevia) pelo seu apoio na 
revisão deste texto.

60 Sukumar, Cr e Kumar, Arun, “Le Groupe 
Lactalis of France to purchase Tirumala 
Milk Products for $275 mn”, The Economic 
Times, 8 de janeiro de 2014. Disponível em: 
economictimes.indiatimes.com/industry/cons-
products/food/le-groupe-lactalis-of-france-to-
purchase-tirumala-milk-products-for-275-mn/
articleshow/28521819.cms?intenttarget=no

61 Para mais informações, veja: www.lactalis.
fr/le-groupe/chiffres-cles/. Veja também: 
Mitrofanoff, Kira, “Comment Lactalis 
s’impose comme le n°1 mondial des produits 
laitiers devant Nestlé et Danone”, Challenges, 
10 de janeiro de 2014. Disponível em: www.
challenges.fr/entreprise/comment-le-francais-
lactalis-s-impose-comme-le-n-1-mondial-
des-produits-laitiers-devant-nestle-et-
danone_123113.

62 Casalegno, Elsa e Laske, Karl, Les cartels 
du lait: Comment ils remodèlent l’agriculture 
et précipitent la crise, Paris: Don Quichotte, 
(2016): 54–58.

63 Coldiretti, “Latte: Coldiretti, 1/3 mercato 
italiano in mano a francese Lactalis”. 
Disponível em: www.coldiretti.it/News/
Pagine/824---13-Novembre-2015.aspx.

64 O grupo Lactalis foi contactado com 
a requisição para reagir em relação ao 
conteúdo deste artigo em 10 de julho de 
2017, caso entendesse necessário.

65 O Pacote “Leite” é um regulamento europeu 
destinado a permitir que as produtoras e 
produtores se reúnam em organizações de 
produtores para negociar o preço do leite em 
melhores condições, depois da eliminação 
das quotas. Para mais informações, 
veja: ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-
package_pt.

66 O autor e autora deste artigo possuem cópias 
dos contractos de fornecimento de leite, 
contendo as alegadas cláusulas abusivas. 
Estes contractos foram analisados quando 
da verificação da informação contida neste 
artigo. 

67 Confederação Camponesa, “Lactalis: 
Le saigneur et les paysans”, 30 de 
janeiro de 2017. Disponível em: www.
confederationpaysanne.fr/actu.php?id=5492.
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07   AS TRÊS MEGAFUSÕES DO AGRONEGÓCIO: OS CARRASCOS DA SOBERANIA DAS  
AGRICULTORAS E AGRICULTORES

cêntimo pelo da enorme “cooperativa” Sodiaal. Isto demonstra a ineficácia das ações 
da Federação Nacional dos.

Sindicatos Agrícolas (FNSEA, o maior sindicato agrícola francês) no final do 
verão de 2016 contra a fábrica de Laval, onde se situa a sede da Lactalis, no quadro de 
um conflito que finalmente levou a um acordo sobre o preço a ser pago às produtoras 
e produtores. A FNSEA comemorou o resultado das negociações,73 embora o preço 
fosse claramente muito baixo. 

Já não restam dúvidas sobre a iniquidade dos contratos de leite na atualidade: 
assédio moral, abuso de dependência económica e entraves à liberdade sindical, 
entre outros. No campo, o mal já está feito. Quase nenhuma produção envolvida com 
a Lactalis ousa exprimir a sua opinião. Sem receitas, sem perspectivas para o futuro, 
cada vez mais isoladas, veem-se agora privadas da sua liberdade de expressão e ação. 
Para denunciar esta situação, a Confederação Camponesa apresentou, em 2016, 
queixas contra várias empresas leiteiras, entre as quais a Lactalis, por extorsão, 
numa dezena de regiões de França. 

As ações da Lactalis mostram que é urgente reintroduzir sistemas para 
regulamentar os mercados do leite e mecanismos que permitam distribuir a riqueza 
em todos os níveis, reforçando o envolvimento dos poderes públicos. É justamente 
a inação destes últimos que permite tais práticas abusivas. Os exemplos aqui 
apresentados ilustram também a importância da criação de grupos de produtoras 
e produtores independentes das centrais leiteiras para os defender da fragilidade 
causada pelos contratos impostos pelas transnacionais do agronegócio.74 No entanto, 
é importante reconhecer que a inação dos poderes públicos é a causa principal 
destas práticas. É essencial que os governos controlem as empresas do setor do 
leite e garantam o cumprimento das regras nacionais e europeias, para proteger as 
trabalhadoras e trabalhadores, o público e, sobretudo, os recursos produtivos do 
território. Qualquer revisão da política agrícola comum (PAC) deve necessariamente 
prever a reintrodução de medidas de gestão do mercado.

68 France 2, “Lactalis: le lait, le beurre et 
l'argent du beurre”, reportagem censurada, 
13 de outubro de 2016. Disponível em:  
www.youtube.com/watch?v=jUEJ1PrGTdY.

69 Esta carta foi enviada por Lactalis em 
13 de janeiro de 2017 e encontra-se em 
posse de seu destinatário. Esta carta foi 
compartilhada com a autora e autor para 
comprovação da informação contida neste 
artigo. 

70 Monier, Jean-François, “Reportage sur 
France 2: Lactalis rompt le contrat de 
producteurs de lait”, Le Parisien, 27 de 
janeiro de 2017. Disponível em: www.
leparisien.fr/flash-actualite-economie/opa-de-
lactalis-sur-parmalat-la-consob-rouvre-son-
instruction-27-01-2017-6626796.php.

71 Op. cit., nota 67.

72 Para mais informações, veja:  
www.buonoeonesto.it.

73 Após a sua acção, a FNSEA, a Federação 
Nacional dos Produtores de Leite (FNPL) 
e os Jovens Agricultores afirmaram num 
comunicado que “a luta legítima dos 
produtores de leite acabou por dar frutos”. 
Para mais informações, veja: www.fnpl.
fr/2016/08/fnplfnseaja-accord-lactalis-le-
combat-legitime-des-producteurs-de-lait-a-
fini-par-payer/. 

74 Para mais informações sobre a resistência 
contra as transnacionais do agronegócio 
na Somalilândia, veja a Perspetiva “O 
Movimento das Cooperativas do Leite na 
Somalilândia: as comunidades pastoras 
resgatam a soberania alimentar”, nesta 
edição do Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição. 
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http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/opa-de-lactalis-sur-parmalat-la-consob-rouvre-son-instruction-27-01-2017-6626796.php
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“Os impactos de regras comerciais injustas sobre 
a fome e a desnutrição foram relativamente bem 
entendidos e documentados. No que diz respeito 
à má nutrição em todas as suas formas, incluindo 
a obesidade, só agora está a ser compreendido o 
impacto pleno das regras comerciais, bem como a 
sua influência no espaço político nacional.”

A questão das regras comerciais globais e o seu impacto sobre a segurança alimentar 
e nutricional tem sido muito debatida nos últimos anos. No cerne destes debates 
estão as regras injustas estabelecidas pelo Acordo sobre a Agricultura (AoA, na 
sigla em inglês) da Organização Mundial do Comércio (OMC), que permitiram que 
a Europa, os EUA e outros países ricos mantivessem os seus regimes de subsídios, 
mas restringiram severamente o espaço político e fiscal disponível para que os 
países asiáticos e africanos fornecessem subsídios. Isto permitiu que os países 
ricos, que fornecem milhares de milhões de dólares em subsídios à sua agricultura 
(tanto às explorações agrícolas mais ricas como às mais pobres), denunciassem 
a Índia por causa da sua legislação nacional, como a Lei da Segurança Alimentar 
Nacional (2013). Estes países apresentam a questão como uma distorção do 
comércio, embora muitos dos subsídios oferecidos pelo governo indiano sejam para 
explorações pequenas e marginais e para a população consumidora mais pobre.

A Décima Conferência Ministerial da OMC, realizada em Nairóbi em 2015, também 
pôs fim à Ronda de Desenvolvimento de Doha (RDD), onde eram negociadas todas 
as questões relativas à agricultura, à segurança alimentar e aos subsídios.1 Embora, 
tecnicamente, as questões da Ronda de Doha ainda possam ser discutidas na OMC, 
a RDD não era apenas uma série de questões, mas sim um conjunto de princípios de 
negociação e um quadro normativo, sem o qual é muito improvável que a maioria 
dos países consiga negociar adequadamente as questões relativas à agricultura 
e à segurança alimentar que afetam centenas de milhões de mulheres e homens 
agricultores e consumidores. 

Os impactos de regras comerciais injustas sobre a fome e a desnutrição 
foram relativamente bem compreendidos e documentados. No que diz respeito à 
má nutrição em todas as suas formas, incluindo a obesidade, só agora está a ser 
compreendido o impacto pleno das regras comerciais, bem como a sua influência 
no espaço político nacional.

Vejamos, por exemplo, o caso de Samoa, um país insular no Pacífico que tem 
uma das maiores taxas de obesidade no mundo. Uma das origens da dieta pouco 
saudável identificada pelo governo foi a importação sem restrições de caudas 
de peru dos EUA.2 As caudas de peru têm um elevado teor de gordura (32%) e 
constituem um resíduo gerado pela indústria avícola dos EUA, onde não eram 
consumidas e acabavam por ser enviadas para Samoa. Esta prática foi proibida em 
Samoa em agosto de 2007; com isto, um quarto da população afirmou ter reduzido o 
seu consumo de carne, e outro quarto passou a consumir carne com um menor teor 
de gordura ou marisco. Apesar do êxito desta medida política, Samoa foi obrigada 
a levantar a proibição sobre as caudas de peru sob pressão dos EUA, uma vez que a 
medida era vista como um obstáculo ao comércio. Além disso, o fim da proibição foi 
apresentado como pré-condição para a adesão de Samoa à OMC. Este é um exemplo 
bem documentado de como as regras comerciais influenciam negativamente os 
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1 Para mais informações sobre a RDD, veja: 
Biraj, Patnaik. “Desigualdade ilimitada: A 
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hábitos nutricionais da população consumidora nos países em desenvolvimento e 
restringem a capacidade dos Estados de cumprirem as suas obrigações relativas ao 
direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Impedir um outro Estado de 
cumprir as suas obrigações relativas a este direito constitui uma violação dos direitos 
humanos.3 

Atualmente, o impacto das regras comerciais sobre a promoção de dietas pouco 
saudáveis também pode ser observado no Canadá. Um caso exemplar é o recente 
estudo4 publicado no Canadian Medical Association Journal que documenta como o 
Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA, na sigla em inglês) levou a 
um maior consumo de xarope de milho com alto teor de frutose (HFCS, na sigla em 
inglês) no Canadá5 e, consequentemente, a maiores taxas de obesidade e diabetes tipo 
2. Após a implementação do NAFTA, a importação de HFCS fez com que as taxas de 
obesidade passassem de 5,6% (em 1985) para 14,8% (em 1998). Da mesma forma, as 
taxas de diabetes aumentaram de 3,3% para 5,6% entre 1998–1999 e 2008–2009.

Os crescentes indícios do impacto das regras comerciais mostram que estas 
ameaçam o estado nutricional de muitos países em todo o mundo. Todos os países 
deveriam, portanto, trabalhar para corrigir esta situação urgentemente. Em vez disso, 
como resposta, a FAO publicou, mais uma vez, em colaboração com a OMC, um novo 
estudo sobre comércio6 e normas alimentares que apresenta uma série de conselhos 
gratuitos aos países africanos, asiáticos e latino-americanos para que respeitem 
as regras atuais, mas invistam nas capacidades e competências para participar de 
forma eficaz em instituições e organismos multilaterais como a OMC e o Codex  
Alimentarius – o principal órgão de definição de normas alimentares do mundo.7 

A menos que os Estados Membros do Comité de Segurança Alimentar Mundial 
(CSA) da ONU desempenhem um papel mais ativo para reformular a arquitetura da 
governança global da segurança alimentar e nutricional, incluindo no seu mandato 
as regras comerciais injustas que exacerbam o ónus duplo da má nutrição, há pouca 
esperança de que algo mude. O estudo de caso sobre a Indonésia apresentado a seguir 
realça o problema da redução do espaço das políticas nacionais.

PERSPETIVA 8.1  A experiência da Indonésia: acordo de comércio ataca o 
campesinato e a soberania alimentar 
Rachmi Hertanti8 

A 22 de dezembro de 2016, agricultoras e agricultores indonésios receberam a notícia 
de que tinham perdido a proteção da sua segurança alimentar nacional numa sessão 
do Órgão de Resolução de Litígios (ORL). A Organização Mundial do Comércio 
(OMC) decidiu a favor da Nova Zelândia e dos Estados Unidos (EUA) em relação 
às políticas para a importação de alimentos, o que obrigou a Indonésia a rever a sua 
política alimentar de acordo com a decisão da OMC. 

Este exemplo destaca mais uma vez as regras comerciais globais injustas que 
se opõem ao espírito da soberania alimentar. A decisão certamente afetará os direitos 
e o bem-estar do campesinato.9 

ANTECEDENTES DA POLÍTICA DE IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS 

Em maio de 2014, a Nova Zelândia e os EUA solicitaram um processo de consulta 
com a Indonésia no ORL devido a objeções às políticas alimentares do país, que 
permitiam a importação de produtos hortícolas, animais e produtos de origem animal 

3 Consórcio ETO. Maastricht Principles on 
Extraterritorial Obligations of States in 
the Area of Economic, Social and Cultural 
Rights. Heidelberg: FIAN Internacional, 
2013. Disponível em: www.etoconsortium.
org/nc/en/main-navigation/library/
maastricht-principles/?tx_drblob_
pi1%5BdownloadUid%5D=23. 

4 Barlow, Pepita et al., “Impact of the North 
American Free Trade Agreement on 
high-fructose corn syrup supply in Canada: 
a natural experiment using synthetic control 
methods”. Canadian Medical Association 
Journal 189:26 (2017). Disponível em:  
www.cmaj.ca/content/189/26/E881.abstract. 

5 Alina, Erica. “NAFTA is making Canadians 
fat, new study suggests”. Global News, July 
5, 2017. Disponível em: globalnews.ca/
news/3577044/nafta-obesity-canada/. 

6 FAO e OMC. Trade and Food Standards. FAO 
e OMC, 2017. Disponível em:  
www.fao.org/3/a-i7407e.pdf. 

7 FAO. “Countries urged to reap benefits of 
food trade by engaging in standards setting”. 
Thomson Reuters Foundation News, 12 de 
julho de 2017. Disponível em: news.trust.org/
item/20170712142924-m0c46/. 

8 Rachmi Hertanti é Diretor Executivo 
da Indonesia for Global Justice (IGJ). 
Criada em 2001, a IGJ trabalha por um 
sistema comercial justo, desenvolvendo 
sensibilização crítica e empoderamento 
de grupos estratégicos da sociedade civil. 
Agradecimentos especiais a Laura Michéle 
(FIAN Internacional) e Biraj Patnaik 
(Universidade de Coventry e Amnistia 
Internacional) pelo seu apoio na revisão 
deste texto.

9 IGJ. Notes from Dispute Investment and 
International Trade: From Churchill Mining 
to Import Cases in WTO in Protectionism Era. 
IGJ: Jacarta, 2016. Disponível em indonésio 
em: igj.or.id/catatan-akhir-awal-tahun-2017-
indonesia-for-global-justice/. 
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apenas quando a oferta nacional era insuficiente. Por conseguinte, as necessidades 
alimentares nacionais deveriam ser supridas pela produção nacional, com base 
em duas políticas: a Lei da Alimentação 18 (2012)10 e a Lei sobre a Proteção e o 
Empoderamento dos Agricultores 19 (2013).11 Estas duas leis surgiram como 
resultado da mobilização de organizações camponesas para combater o impacto 
devastador da abertura do mercado interno às importações, especialmente no setor 
alimentar.

ACORDOS COMERCIAIS E O SEU IMPACTO

A Indonésia entrou no Acordo sobre a Agricultura da OMC e noutros acordos de 
comércio “livre” semelhantes, tais como a Comunidade Económica da Associação 
das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), tendo sido forçada a abrir o seu 
mercado interno de alimentos. Como resultado, foram reduzidos os subsídios 
ao campesinato. A produção de alimentos tornou-se, assim, uma mercadoria 
comercial, deixando de ser a fonte da oferta alimentar nacional, que garantia a 
segurança alimentar do país.

A abertura do acesso ao mercado aumentou as importações de alimentos para 
a Indonésia, o que, por sua vez, prejudicou os meios de subsistência de agricultoras 
e agricultores e destruiu os seus sistemas alimentares locais. Estes impactos são 
exacerbados pela eliminação dos subsídios agrícolas devido a uma regra da OMC, 
após um aumento nos custos de produção e a redução da competitividade da 
agricultura de pequena escala. Dos 26,14 milhões de agricultoras e agricultores 
na Indonésia, 55,33% (14,62 milhões) trabalham na produção de pequena escala, 
em explorações agrícolas de apenas 0,5 hectares.12 Além disso, um estudo sobre 
os custos de vida levado a cabo pelo Gabinete Central de Estatísticas (GCE) em 
2012 verificou que os rendimentos médios mensais das agricultoras e agricultores 
eram de apenas 1,4 milhões de IDR (105 dólares) por hectare. Este valor é muito 
inferior ao custo mensal médio do consumo das famílias de 5,58 milhões de IDR 
(419 dólares).13

Acresce ainda que o número de camponesas e camponeses afetados pela 
pobreza tem aumentado, uma vez que não conseguem competir com as importações. 
Este facto pode ser observado na pressão exercida sobre a Taxa de Câmbio dos 
Agricultores (NTP, na sigla em indonésio) e no declínio do número de pessoas a 
trabalhar no setor agrícola, que passou de 36,39% em 2011 para 33,2% em 2014.14

Em resposta, a Indonésia aprovou a Lei da Alimentação 1815, em 2012. 
O objetivo era restringir as importações de alimentos para a Indonésia e dar 
prioridade à produção nacional. Assim, as importações deveriam ser consideradas 
apenas como último recurso, e não como estratégia para atender às necessidades 
nacionais de segurança alimentar. Esta é uma das duas leis que a Nova Zelândia e 
os EUA puseram em causa na OMC.

OS EFEITOS PREJUDICIAIS DA LIBERALIZAÇÃO AGRÍCOLA

A liberalização da agricultura fortaleceu o domínio das empresas transnacionais 
no controlo da oferta e dos preços dos alimentos. A formação de cartéis de grandes 
atores do setor alimentar era, portanto, inevitável. Por exemplo, entre novembro 
de 2012 e fevereiro de 2013, os preços do alho variaram devido à sua escassez e 
chegaram a mais do que duplicar, passando de 40.000 IDR/kg (3 dólares) para 90.000 

10 Disponível em: extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/
ins139381E.pdf. 

11 Disponível em: www.ilo.org/dyn/natlex/
natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=95245&p_
classification=22.01. 

12 BPS. Agricultural Census Report. Indonésia, 
2013.

13 BPS. Cost of Living Survey. Indonésia, 2012. 

14 O que equivale a 1,53 milhões de pessoas 
afetadas. BPS. Social and Economic Statistics 
Data. Indonésia, 2015. 

15 Para mais informações sobre as disposições 
relativas à produção nacional para suprir 
as necessidades de consumo locais, veja 
os Artigos 14 e 15 da Lei da Alimentação 
18, supra nota 10; e o Artigo 15 da Lei 
sobre a Proteção e o Empoderamento dos 
Agricultores 19, supra nota 11. 
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IDR/kg (6,75 dólares). A Comissão para a Supervisão da Concorrência Empresarial 
(KPPU) efetuou uma investigação e revelou a existência de um cartel de 19 empresas 
importadoras que controlava mais de 56,68% do alho fornecido aos mercados.16

Os funcionários públicos encontram-se muitas vezes envolvidos na formação 
de cartéis como forma de legalizar as importações de alimentos, o que frequentemente 
leva à corrupção. Foi o que aconteceu no caso de Luthfi Hasan, político do Partido 
do Bem-Estar e da Justiça (PKS), condenado a 16 anos de prisão por aceitar um 
suborno de 1,3 mil milhões de IDR por parte da PT Indoguna Utama, uma empresa 
importadora. O suborno da empresa teve como objetivo influenciar funcionários 
do Ministério da Agricultura para que recomendassem um aumento da quota de 
importação de carne bovina em até 8.000 toneladas.17

A CRIMINALIZAÇÃO DO CAMPESINATO

Kuncoro, Tukirin e Suprapto estão entre os muitos camponeses e camponesas que 
sofreram a amarga experiência da prisão. Foram acusados pela PT BISI, uma empresa 
de sementes e subsidiária da Charoen Pokphand, de roubar sementes de milho e de 
fornecer certificados ilegais, com base na Lei sobre o Sistema de Cultivo de Plantas 
12 (2012).18

O caso de criminalização ocorreu após a legalização do monopólio sobre 
a propriedade das sementes por grandes empresas ao abrigo dos regulamentos 
de proteção de patentes dos Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados com o Comércio (TRIPS, na sigla em inglês) da OMC. De acordo com 
o regime TRIPS, as patentes das empresas de sementes restringem o campesinato 
indonésio e o seu direito à produção de sementes tradicionais, atividade praticada ao 
longo de gerações.19

Para impedir o monopólio do controlo das sementes por parte das grandes 
empresas e a criminalização de agricultoras e agricultores, os movimentos da 
sociedade civil da Indonésia instauraram uma ação no Tribunal Constitucional contra 
a Lei sobre o Sistema de Cultivo de Plantas 12 (2012). Tiveram sucesso: os direitos 
das comunidades de produzir e distribuir sementes foram finalmente reconhecidos 
em tribunal.20

DIREITOS ÀS SEMENTES E ACORDOS DE COMÉRCIO LIVRE: O CAMINHO 
A SEGUIR

Políticas de controlo das sementes e regras de importação de alimentos semelhantes 
às descritas acima não se limitam à Parceria Transpacífico (PTP), sendo também 
encontradas noutros blocos comerciais, como a ASEAN ou a Parceria Económica 
Regional Abrangente (RCEP, na sigla em inglês), atualmente em fase de negociação. 
A RCEP irá provavelmente adotar o modelo da PTP. A Indonésia, como membro 
da ASEAN, será uma das partes nas negociações e voltará a enfrentar problemas 
semelhantes quando a RCEP entrar em vigor.

O veredicto positivo do Tribunal Constitucional a favor do campesinato e 
dos seus direitos à produção e distribuição coletiva de sementes ver-se-á, assim, 
novamente ameaçado. Os acordos de comércio “livre”, como a RCEP, continuarão 
a ameaçar a soberania alimentar e os direitos das camponesas e camponeses na 
Indonésia, podendo levar a que percam o acesso e o controlo sobre as suas sementes 
para as empresas transnacionais.

16 Hertanti, Rachmi e Rika Febriani. The Path 
to Food Sovereignty In Indonesia: Between 
WTO G33 and National Food Policy. IGJ: 
Jacarta, 2014. p. 5. 

17 Para mais informações, veja: Maharani, 
Dian. “Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 
Tahun Penjara.” Kompas, 12 de setembro, 
2013. Disponível em indonésio em: nasional.
kompas.com/read/2013/12/09/2106550/
Luthfi.Hasan.Ishaaq.Divonis.16.Tahun.
Penjara. 

18 IGJ. Ancaman WTO & FTA. Series of 
Guidelines to Understand WTO and Free 
Trade Agreement. Jacarta: IGJ, 2013. p. 11. 
Veja também: Indonesian Human Rights 
Committee for Social Justice. “Our seed, 
our sovereignty – seed law victory in 
Indonesia.” GRAIN, 22 de agosto de 2013. 
Disponível em: www.grain.org/bulletin_board/
entries/4774-our-seed-our-sovereignty-seed-
law-victory-in-indonesia. 

19 Para mais informações sobre estas ameaças, 
veja: Peschard, Karine. “O direito das e 
dos agricultores às sementes: conflitos 
em regimes jurídicos internacionais.” 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição (2016): 23–24. Disponível em:  
www.righttofoodandnutrition.org/pt/node/129. 

20 Veredicto do Tribunal Constitucional sobre a 
Lei sobre o Sistema de Cultivo de Plantas 12, 
Perkara Nomor 99/PUU-X/2012. 
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Numa era de protecionismo e iniquidade nas regras comerciais, que penalizam 
os países em desenvolvimento,21 tais disputas sobre investimento e comércio 
internacional realçam a necessidade urgente de um reconhecimento global dos 
direitos do campesinato.22 Não só a OMC é obrigada a respeitar, proteger e cumprir 
o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas, como a sociedade civil deve 
continuar a unir forças para alcançar a "verdadeira" segurança alimentar nacional, 
protegendo os mercados locais de alimentos e o espírito da soberania alimentar.

08   CORRIGIR A INIQUIDADE ESTRUTURAL: AS REGRAS COMERCIAIS GLOBAIS E O SEU IMPACTO 
SOBRE A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

21 Para mais informações sobre o nível de 
desigualdade no comércio global e os quatro 
princípios que os países em desenvolvimento 
devem defender na OMC, veja: Patnaik, 
Biraj. “Desigualdade ilimitada: A alimentação 
na mesa da OMC.” Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição (2015): 48–52. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/pt/node/63. 

22 Para mais informações, veja: Golay, 
Christophe. “Legal reflections on the rights 
of peasants and other people working in rural 
areas.” Artigo preparado para a primeira 
sessão do grupo de trabalho sobre direitos do 
campesinato e outras pessoas que trabalham 
em áreas rurais. Julho de 2013. Disponível 
em: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/WGPleasants/Golay.pdf. 
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“As correções positivas feitas ao sistema de ajuda 
alimentar não deveriam fazer-nos perder de 
vista aquele que ainda é o principal desafio para 
a concretização do direito à alimentação e à 
nutrição: uma ordem económica dominante que 
continua a explorar as pessoas mais pobres e os 
seus recursos naturais, para lucro de poucos.”

Em 2015, o Comité de Segurança Alimentar Mundial (CSA) da ONU adotou o 
Quadro de Ação para a Segurança Alimentar e a Nutrição em Crises Prolongadas 
(FFA, na sigla em inglês), cujo objetivo era melhorar a situação das populações 
afetadas por crises alimentares crónicas e definir as ações a ser executadas pelos 
vários atores envolvidos – governos, ONGs e organizações internacionais. As 
situações de emergência alimentar ocorrem em cenários de guerra e catástrofes 
naturais, bem como em contextos em que não há conflitos, mas onde milhões 
de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar crónica e elevada 
vulnerabilidade a choques climáticos e/ou económicos, que podem levar a que um 
grande número de pessoas se veja incapaz de se alimentar.

O FFA foi visto como um passo positivo para garantir a concretização do direito 
humano à alimentação e à nutrição adequadas em contextos de insegurança 
alimentar aguda e altos níveis de desnutrição.1 Formalizou como um direito algo que, 
frequentemente, estava longe de ser reconhecido como tal há pouco tempo.

Durante décadas, em muitos países, as crises alimentares e os picos de 
desnutrição aguda eram frequentemente ignorados e deixados sem resposta até ao 
momento em que os meios de comunicação social, as agências da ONU e as ONGs 
conseguiam chamar a atenção para a crise e pressionar os governos a agir. Como 
veremos nos casos ilustrados abaixo, quando foram tomadas ações, estas muitas 
vezes foram tardias e inadequadas.

AS RESPOSTAS INTERNACIONAIS ÀS CRISES ALIMENTARES: TARDIAS E 
ORIENTADAS PELOS DOADORES

Após uma má colheita em maio de 2001, o governo do Maláui pediu ajuda para 
conseguir as 600 mil toneladas de alimentos necessários para enfrentar o seu 
défice alimentar. Céticos quanto à gravidade da situação, os países doadores não 
responderam ao pedido. Após relatos de inanição em algumas partes do país, foi 
finalmente lançada uma operação internacional de ajuda em março de 2002, quase 
um ano após a má colheita. Infelizmente, esta chegou tarde demais para as pessoas 
que morreram durante o período de escassez nos primeiros meses de 2002, quando 
as reservas de alimentos se esgotaram e os preços estavam no seu nível mais alto. 
O Maláui foi depois inundado com o envio de alimentos na época da colheita de 
2002,2 o que teve graves efeitos adversos na economia do país e na agricultura 
local.3 

O Níger viveu uma experiência semelhante em 2005. Os países desenvolvidos 
decidiram responder à crise alimentar apenas depois de terem visto as imagens 
chocantes de crianças famintas, cerca de 10 meses após os primeiros pedidos de 
ajuda enviados pelo governo do país e pelo Programa Alimentar Mundial (PAM). 
Uma das principais razões para esta intervenção tardia foi o facto de as agências 
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Security in Southern Africa Theme Paper 
(2003). Disponível em: www.odi.org/sites/
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doadoras, e até alguns peritos de ONGs, verem a fome endémica e os altos níveis 
de desnutrição em países pobres como o Níger como inevitáveis e, de certa forma, 
“normais”.4

A lentidão dos países doadores para responder às grandes crises alimentares tem 
sido, lamentavelmente, uma característica muito comum nas últimas duas décadas, 
resultando neste tipo de resposta tardia. O tempo necessário para atrair atenção e 
financiamento internacionais, enviar alimentos e organizar a distribuição, muitas 
vezes, tem como resultado uma chegada demasiado tardia dos alimentos às pessoas. 
Quando imagens de crianças famintas chegam aos écrans de televisão, já é demasiado 
tarde para muitas pessoas, especialmente as crianças mais pequenas e frágeis, que são 
as primeiras vítimas da mortalidade devido à desnutrição.5 

Para além das mortes, estas intervenções tardias têm, provavelmente, um 
impacto negativo sobre a agricultura e as mulheres e homens agricultores quando a 
ajuda alimentar chega aos países após a época da colheita, ou seja, quando os mercados 
estão bem abastecidos e os preços estão baixos. Como consequência, agricultoras e 
agricultores perdem os seus rendimentos devido à redução dos preços de venda das 
suas culturas e à menor procura resultante da disponibilidade de alimentos gratuitos.6 

Quando o auxílio não é negado ou não chega demasiado tarde, outro padrão comum 
é o envio de ajuda alimentar de forma a favorecer os doadores e não os beneficiários. 
Há décadas que a ajuda alimentar é amplamente utilizada para o escoamento de 
excedentes e para apoiar o mercado dos países doadores, que “alimentam” o mundo em 
desenvolvimento ao mesmo tempo que ajudam os seus próprios agricultores a vender 
a sua produção e a encontrar novas oportunidades comerciais em todo o mundo.7 São 
muitos os exemplos de ajuda alimentar orientada pela oferta, que não cumpre as normas 
nem dá resposta às necessidades da população afetada. Em 1996, mulheres vítimas de 
deslocamento interno na Serra Leoa protestaram nas ruas da capital Freetown com 
o lema “Chega de bulgur, queremos arroz!”, exigindo a sua comida preferida durante 
uma visita de funcionários da USAID. O bulgur – trigo seco e quebrado – trazido 
dos EUA tem sido muito utilizado em toda a África por agências humanitárias como 
forma conveniente de oferecer ajuda alimentar às pessoas mais necessitadas. Com 
esta prática, chamada oficialmente, e de forma bastante cínica, de “ajuda autodirigida” 
pelas agências humanitárias internacionais,8 só os mais famintos comem comida de 
que não gostam.

Durante a crise alimentar de 2002–2003, a Zâmbia, o Zimbabwe e outros 
países da África Austral rejeitaram a ajuda alimentar dos EUA que continha alimentos 
geneticamente modificados.9 Alguns acabaram por aceitar a ajuda, depois de muita 
persuasão e pressão por parte do governo dos EUA, que lutou para evitar um precedente 
que poderia ter prejudicado os negócios de empresas americanas como a Monsanto.10 
Em 2005, quando a USAID decidiu finalmente enviar alimentos para o Níger, os seus 
representantes tentaram convencer as ONGs a abastecer certas regiões do país com 
um navio carregado de arroz – um cereal do qual a população local não gostava e com o 
qual tinha pouca experiência.

Poderíamos citar muitos outros exemplos de experiências semelhantes noutros 
continentes e países, como o Haiti,11 as Filipinas12 e o México.13 Os países europeus, e 
posteriormente o Canadá, desvincularam a sua ajuda alimentar da agricultura nacional 
e permitiram a compra local e regional de alimentos. Até muito recentemente os EUA, 
maior país doador de ajuda alimentar, não agiam desta forma: os alimentos tinham que 
ser comprados nos EUA e transportados em navios com pavilhão dos EUA.14 Para além 
da preocupação com o facto de todas as remessas de milho e soja dos EUA conterem 

4 Mousseau, Frederic e Anuradha Mittal. 
Sahel: A Prisoner of Starvation? A Case Study 
of the 2005 Food Crisis in Niger. The Oakland 
Institute, 2006. Disponível em: www.
oaklandinstitute.org/content/sahel-prisoner-
starvation-casestudy-2005-food-crisis-niger-0.

5 Mousseau, supra nota 3. Veja também: 
Mousseau, Frederic. Food Aid or Food 
Sovereignty? Ending World Hunger In Our 
Time. The Oakland Institute, 2005. p. 15. 
Disponível em: www.oaklandinstitute.org/
content/food-aid-or-foodsovereignty-ending-
world-hunger-our-time-0.

6 Mousseau, supra nota 3.

7 Mousseau, Frederic. Food Aid or Food 
Sovereignty? Ending World Hunger In Our 
Time. The Oakland Institute, 2005. p. 15. 
Disponível em: www.oaklandinstitute.org/
content/food-aid-or-food-sovereignty-ending-
world-hunger-our-time-0.

8 Programa Alimentar Mundial (World Food 
Programme). “Targeting in Emergencies”. 
Policy Issues Agenda item 5 (23 de janeiro de 
2006). p.11. Disponível em: www.wfp.org/
sites/default/files/wfp083629.pdf.

9 Lewin, Alexandra. “Zambia and Genetically 
Modified Food Aid”. In: Food Policy for 
Developing Countries: Case Studies, editado 
por Per Pinstrup-Andersen e Fuzhi Cheng. 
Ithaca, Nova Iorque: Universidade Cornell, 
2007. Disponível em: cip.cornell.edu/ 
DPubS/Repository/1.0/Disseminate? 
view=body&id=pdf_1&handle=dns.
gfs/1200428165.

10 Mousseau, supra nota 3. 

11 Veja a Perspetiva 9.3 abaixo “A soberania 
alimentar e o direito à alimentação nas 
situações de emergência no Haiti”. 

12 Para mais informações, por exemplo, sobre as 
respostas das mulheres ao Tufão Haiyan nas 
Filipinas, veja: Cedeño Arana, Marcos, M. 
Innes Av. Fernandez e R. Denisse Córdova 
Montes. “Respuestas de las mujeres al 
tifón Haiyan en Filipinas”. Observatório do 
direito à alimentação e à nutrição (2014): 44. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/files/Observatorio_2014.pdf#page=44.

13 Para mais informações sobre o caso do 
México, veja: Cedeño Arana, Marcos, M. 
Innes Av. Fernandez e R. Denisse Córdova 
Montes. “’Sin maíz no hay país’: Campaña 
de los agricultores a pequeña escala tras 
los huracanes en México”. Observatório do 
direito à alimentação e à nutrição (2014): 45. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/files/Observatorio_2014.pdf#page=45. 

14 Mousseau, supra nota 7. 
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alimentos geneticamente modificados, a oferta de ajuda alimentar proveniente 
dos EUA mostrou-se ineficaz e cara.15 Além do mais, muitas vezes viola o princípio 
humanitário da não maleficência, devido aos seus efeitos nocivos na agricultura local.16

UM CAMINHO PARA ABORDAGENS MAIS EFICAZES E EQUITATIVAS

As coisas começaram a mudar recentemente. Pouco antes de o Quadro de Ação 
para a Segurança Alimentar e a Nutrição em Crises Prolongadas apresentar o seu 
conjunto de boas práticas em 2015, a Lei da Agricultura dos EUA (US Agricultural 
Act)17 de 2014 foi celebrada como uma vitória para as pessoas e ONGs que há muito 
pediam uma reformulação do regime de ajuda alimentar do país. Com a Lei de 2014, a 
ajuda alimentar dos EUA passou por enormes mudanças, possibilitando formas mais 
rápidas e eficazes de intervir em situações de emergência alimentar e permitindo a 
compra local e regional de alimentos para a ajuda humanitária. 

A resposta à crise alimentar no Nordeste da Nigéria, no final de 2016, é um 
bom exemplo do que mudou em comparação com as décadas de 1990 e 2000. Apesar 
de a gravidade da crise de 2016 ter sido, mais uma vez, reconhecida tardiamente, 
a resposta à crise foi muito diferente da que teria sido poucos anos antes. Desta 
vez, a USAID não ofereceu ajuda alimentar em espécie, enviada dos EUA, mas sim 
ajuda financeira enviada diretamente ao PAM para que comprasse alimentos nos 
mercados locais ou regionais.18 Assim se evitaram atrasos no envio de ajuda e se 
permitiu às agências humanitárias respeitar a cultura e as preferências das pessoas, 
oferecendo alimentos locais que as pessoas estavam habituadas a preparar e comer. 
Além disso, em vez de prejudicar as agricultoras e agricultores com ajuda alimentar 
importada de outro continente, as compras locais possibilitadas pelas recentes 
reformas beneficiaram milhares de pessoas que puderam vender alimentos às 
agências humanitárias na Nigéria e em países vizinhos. É importante referir também 
que os doadores financiaram as ONGs para prestar assistência de diversas formas, 
não só com alimentos em espécie, mas também com dinheiro e vales eletrónicos. 
Os vales eletrónicos dados às pessoas deslocadas permitem receber dinheiro e/ou 
alimentos utilizando um cartão inteligente para fazer compras ou receber dinheiro 
em determinadas lojas. O sistema permite que cada família escolha os alimentos que 
prefere. Mais uma vez, trata-se de uma medida que favorece as pequenas empresas 
e o mercado local, fomentando a recuperação económica da região. Os efeitos 
indiretos em termos de emprego e rendimentos para a população local são muito 
significativos, nomeadamente numa situação em que muitas pessoas afetadas por 
conflitos dependem do trabalho assalariado e da solidariedade da população local 
para se sustentarem e às suas famílias.

Infelizmente, há algo que não mudou na Nigéria: mais uma vez, a resposta 
chegou tarde, o que teve como consequência a morte de milhares de crianças devido 
a desnutrição e doenças associadas.19 

Outro passo notável para a concretização do direito à alimentação e à nutrição 
em situações de emergência é o progresso alcançado nos últimos anos em relação à 
desnutrição infantil. O tratamento e a prevenção da desnutrição aguda em crianças 
pequenas têm passado por uma verdadeira revolução desde meados da década de 2000. 
Desde a crise alimentar do Níger, a generalização do uso de Alimentos Terapêuticos 
Prontos para Uso (ATPUs) tem permitido a oferta de suplementos alimentares e 
tratamentos que as pessoas podem levar para casa. Além disso, a disponibilidade 
de produtos nutricionais desenvolvidos recentemente permitiu expandir de forma 
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15 Ibid. 

16 Ibid. 

17 USDA. U.S. International Food Assistance 
Report. 2015. Disponível em: www.fas.usda.
gov/sites/default/files/2017-01/8229000_59_
fy_15_ifar.pdf.

18 Comunicação direta com funcionários da 
USAID em Abuja, novembro de 2016.

19 MSF. “Nigeria: Crisis Info on Borno 
Emergency – September 2016.” Médicos 
Sem Fronteiras, 28 de setembro de 2016. 
Disponível em: www.msf.org/en/article/
nigeria-crisis-info-borno-emergency-
september-2016. 
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considerável as intervenções nutricionais e chegar a milhões de crianças em 
risco que, no passado, teriam ficado sem assistência.20 Como documentado pela 
organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), que está na vanguarda desta revolução, 
a mortalidade de crianças pequenas diminuiu substancialmente – uma redução de 
50%, de acordo com um estudo sobre a crise alimentar de 2010 no Níger.21 Esta 
evolução salvou, assim, centenas de milhares de vidas nos últimos anos. 

Estas são, sem dúvida, boas notícias que devemos celebrar.22 No entanto, há 
também razões para acalmar o entusiasmo em relação à concretização do direito à 
alimentação e à nutrição em situações de emergência.

AMEAÇAS AO VOLUME DE AJUDA INTERNACIONAL

Em primeiro lugar, apesar de alguns governos locais terem mostrado o seu compromisso 
e aumentado a sua capacidade de resposta às crises alimentares e nutricionais, as 
melhorias citadas acima dependem, em grande medida, do financiamento e da 
liderança por parte dos países desenvolvidos. A dependência de atores externos 
levanta determinadas questões. Desde a eleição de Donald Trump, existe uma 
preocupação crescente de que os EUA – um dos principais doadores humanitários23 – 
possam reduzir drasticamente o volume de ajuda externa, dirigindo a restante ajuda 
a países de interesse estratégico.24 Na Europa, também como resultado do Brexit, 
têm surgido ameaças semelhantes em relação ao volume de ajuda humanitária, 
suscitando preocupações sobre a capacidade de a comunidade internacional oferecer 
níveis adequados de ajuda às populações em crise.25 Enquanto isso, no início de 2017, 
as Nações Unidas lançaram pedidos urgentes de financiamento para prestar ajuda de 
emergência a 20 milhões de pessoas em quatro países e anunciaram o corte da ajuda 
alimentar no Iémen26 devido à falta de financiamento.27 Assim, embora as práticas 
de ajuda alimentar tenham evoluído positivamente, haverá financiamento suficiente 
para as implementar no futuro?

DOAÇÕES ORIENTADAS PELOS DOADORES PARA EVITAR A 
INTERVENÇÃO PÚBLICA NOS MERCADOS ALIMENTARES

Muitas emergências alimentares ocorrem em regiões em que não há conflitos, mas 
onde milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar crónica. Nestes 
cenários, um choque climático e/ou económico pode levar a que um grande número 
de pessoas se veja incapaz de se alimentar. Muitas vezes, trata-se de situações em 
que o aumento dos preços dos alimentos nos mercados locais impede os mais pobres 
de os comprar. Conforme se observa na região do Sahel, as curvas de desnutrição 
aguda e mortalidade infantil costumam acompanhar as dos preços dos alimentos nos 
mercados.28

Embora alguma forma de ajuda alimentar talvez seja a melhor opção em 
situações de guerra e deslocamentos populacionais, em contextos de insegurança 
alimentar crónica e volatilidade dos preços, há outros tipos de intervenção que podem 
ser mais eficazes do que a doação de alimentos, podendo prevenir ou atenuar crises. 
Um bom exemplo de alternativas sustentáveis às doações pode ser a experiência com 
hortas e a criação de camelos para a obtenção de leite nos campos de refugiados do 
Saara Ocidental.29

Além disso, durante a crise mundial dos preços dos alimentos de 2008,30 
vários países implementaram medidas de intervenção pública eficazes para reduzir 

20 No entanto, esta evolução também gera 
preocupações. Veja, por exemplo: Schieck 
Valente, Flavio Luiz. “A apropriação 
corporativa da governança alimentar e 
nutricional: Uma ameaça aos direitos 
humanos e à soberania dos povos.” 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição (2015): 15–20. Disponível em: 
www.righttofoodandnutrition.org/node/58; 
Greiner, Ted. “The advantages, disadvantages 
and risks of ready-to-use foods”. IBFAN 
Breastfeeding Briefs n. 56/57 (2014). 
Disponível em: ibfan.org/breastfeedingbreafs/
BB%2056-57-The%20advantages-
disadvantages-and-risks-of-ready-to-use%20
foods.pdf. 

21 MSF. Reducing Childhood Mortality in Niger: 
The Role of Nutritious Foods. Médicos sem 
Fronteiras, maio de 2011. Disponível em: 
www.doctorswithoutborders.org/sites/usa/files/
BriefDoc_Niger_EN_international.pdf. 

22 Para um exemplo positivo, veja: Brahim, 
Taleb. “Cultivar a esperança para o 
Saara Ocidental: Levar o meu povo à 
autossuficiência”. Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição (2016): 57–58. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/node/135.

23 Para mais informações, veja: fts.unocha.org/
appeals/overview/2017. 

24 Harris, Bryant, Robbie Gramer e Emily 
Tamkin. “The End of Foreign Aid As 
We Know It”. Foreign Policy, 24 de abril 
de 2017. Disponível em: foreignpolicy.
com/2017/04/24/u-s-agency-for-
international-development-foreign-aid-state-
department-trump-slash-foreign-funding. 

25 Direção-Geral das Políticas Externas 
– Departamento Temático. Possible 
impacts of Brexit on EU development and 
humanitarian policies. Bruxelas: Comissão de 
Desenvolvimento do Parlamento Europeu, 
2017. Disponível em: www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2017/578042/
EXPO_STU(2017)578042_EN.pdf. 

26 Veja a Perspetiva 9.2 abaixo “Violação 
coletiva: o Iémen e o direito à alimentação”. 

27 Lieberman, Amy. “UN outlines 'new way of 
working in crisis' with $4.4B famine appeal 
for 4 countries”. Devex, 22 de fevereiro 
de 2017. Disponível em: www.devex.com/
news/un-outlines-new-way-of-working-
in-crisis-with-4-4b-famine-appeal-for-4-
countries-89697. 

28 Mousseau, supra nota 4. 

29 Brahim, supra nota 22. 

30 Para mais informações, veja “Dez anos após a 
crise alimentar mundial: enfrentar o desafio 
do direito à alimentação” nesta edição do 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição. 
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os preços dos alimentos, recorrendo a uma combinação de medidas de facilitação 
do comércio (por exemplo, redução de direitos de importação ou negociação 
com os importadores) e regulações ou restrições ao comércio (como proibições 
à exportação, uso de reservas públicas, controlo de preços e medidas contra a 
especulação).31 Nesse ano, membros de comunidades pastoras afares, da Etiópia, 
disseram aos investigadores do Instituto de Desenvolvimento Ultramarino 
(Overseas Development Institute, ODI) que, em vez de doações de alimentos, 
preferiam medidas para controlar a volatilidade dos preços alimentares.32 Um 
ponto de vista compreensível para qualquer pessoa que, para sobreviver, é forçada 
a esperar numa fila, todos os meses, para receber um subsídio alimentar dado por 
um governo ou uma ONG.

No entanto, os países doadores e as instituições de desenvolvimento, como 
o Banco Mundial, costumam opor-se a qualquer regulação do mercado nos países 
em desenvolvimento, que criaria uma “distorção do mercado”.33 Assim, tendem a 
desencorajar os países em desenvolvimento a recorrer a intervenções que não a 
ajuda alimentar. Talvez seja esta a razão por que a decisão de 2013 de estabelecer 
uma Reserva Regional de Segurança Alimentar (RFSR, na sigla em inglês) na África 
Ocidental34 ainda não foi implementada, apesar das repetidas crises alimentares e 
da elevada volatilidade dos preços na região.

Em vez de apoiar intervenções no mercado, os EUA, o Reino Unido e o Banco 
Mundial promoveram o estabelecimento de programas de proteção social com o 
objetivo de defender as pessoas contra choques climáticos ou económicos. O mais 
significativo dos programas apoiados por estes doadores é o Programa de Proteção 
Social Produtiva (Productive Safety Net Program, PSNP), na Etiópia. Estabelecido 
em 2005, o PSNP oferece ajuda alimentar ou financeira para prestar auxílio, todos 
os anos, a cerca de 8 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar.35 No 
entanto, estes mecanismos não têm conseguido resolver a volatilidade dos preços. 
Por exemplo, em 2008, na Etiópia, o valor das transferências monetárias não 
acompanhou o custo do cabaz de alimentos de base, que aumentou 300%.36 Além 
disso, o PSNP ainda tem de ser regularmente complementado por intervenções de 
emergência. Em 2015–2016, o governo da Etiópia pediu ajuda internacional para 
fornecer alimentos em regime de emergência a 10,2 milhões de pessoas,37 além dos 
8 milhões já abrangidos pela rede de segurança.

UMA NECESSIDADE URGENTE: REVER O PARADIGMA DE 
DESENVOLVIMENTO DOMINANTE

O caso da Etiópia destaca um grande desafio à nossa capacidade de enfrentar as 
crises que afetam os países com insegurança alimentar crónica. Embora se consiga 
melhorar a prestação de ajuda e criar redes de segurança, não se corrigem as causas 
fundamentais da insegurança alimentar. De igual modo, produtos nutricionais como 
os ATPUs, apesar de eficazes no tratamento da desnutrição aguda e na redução 
da mortalidade em situações específicas de emergência, nada fazem em relação às 
causas da desnutrição. O combate a estas causas exigiria políticas sólidas em matéria 
de alimentação e agricultura e investimentos para impedir a degradação da terra e 
reconstituir a fertilidade do solo, diversificar culturas, oferecer serviços de extensão 
e serviços financeiros adequados aos agricultores e regular os mercados agrícolas. No 
entanto, os principais doadores ocidentais e instituições internacionais como o Banco 
Mundial tentam impedir a implementação de tais políticas e investimentos. Em 

31 Mousseau, Frederic. The High Food Price 
Challenge: A Review of Responses to Combat 
Hunger, The Oakland Institute, 2010. 
Disponível em: www.oaklandinstitute.org/
sites/oaklandinstitute.org/files/high_food_
prices_web_final.pdf.

32 Pantuliano, Sara e Mike Wekesa. Improving 
drought response in pastoral areas of 
Ethiopia: Somali and Afar Regions and 
Borena Zone of Oromiya Region. Londres: 
CARE, FAO, Save the Children UK, Save the 
Children US, Instituto de Desenvolvimento 
Ultramarino, janeiro de 2008. Disponível em: 
www.fao.org/fileadmin/user_upload/drought/
docs/HPG%20Drought%20Response.pdf.

33 Para mais informações, veja: Declaração do 
Grupo de Peritos do G8 sobre a Segurança 
Alimentar Mundial “G8 Efforts towards 
Global Food Security”. Disponível em:  
www.g8.utoronto.ca/summit/2009laquila/ 
2009-experts-food.pdf. 

34 Para mais informações, veja: www.oecd.org/
swac-expo-milano/presentationsanddocuments/
rpca-agir-alain-sy-traore-cedeao.pdf; “The 
Regional Food Security Reserve”. West 
Africa Brief – Actualité oust-africaine, 5 de 
setembro de 2016. Disponível em:  
www.west-africa-brief.org/content/en/
regional-food-security-reserve. 

35 USAID. Food Assistance Fact Sheet – Ethiopia. 
26 de maio de 2017. Disponível em:  
www.usaid.gov/ethiopia/food-assistance. 

36 USAID, supra nota 35. 

37 Joint Government and Humanitarian 
Partners' Document. 2016 Ethiopia 
Humanitarian Requirements Document. 
Disponível em: reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/ethiopia_hrd_2016.pdf.
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vez disso, promovem um paradigma de desenvolvimento que se baseia amplamente 
no (muito contestado) pressuposto de que as soluções a longo prazo para a fome e 
a pobreza resultarão de investimento estrangeiro e de crescimento económico.38 É 
uma visão que não surpreende, tendo em conta que estes mesmos países ocidentais 
“doadores”, nomeadamente os EUA, o Reino Unido e outros países europeus, são 
os principais compradores de terras agrícolas no mundo em desenvolvimento.39

Infelizmente, muitos governos de países em desenvolvimento seguem 
esta visão nas suas políticas, agravando a insegurança alimentar, prejudicando a 
resiliência das pessoas e aumentando a sua vulnerabilidade a choques climáticos 
e económicos. Enquanto a Etiópia precisava de apoio internacional para 
alimentar cerca de 18 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar 
em 2016, oferecia, simultaneamente, milhões de hectares de terra a investidores 
estrangeiros para o desenvolvimento de plantações.40 Violando os direitos das 
pessoas à alimentação e à terra, esta tendência de usurpação de terras continua 
a avançar em muitos países em desenvolvimento, tendo milhões de hectares sido 
adquiridos por interesses estrangeiros nos últimos anos. À expansão de plantações 
de monoculturas, muitas vezes destinadas à exportação, juntam-se a expropriação 
de terras e recursos da população local, a crescente dependência da importação 
de fatores de produção agrícolas, a crescente degradação ambiental e a destruição 
de recursos naturais e cursos de água, essenciais para a população agricultora e 
pastora. Como consequência, há, inevitavelmente, cada vez mais pessoas à beira 
da fome e da pobreza, em vez de se construir a resiliência e a segurança alimentar.

As correções positivas feitas ao sistema de ajuda alimentar não deveriam 
fazer-nos perder de vista aquele que ainda é o principal desafio para a concretização 
do direito à alimentação e à nutrição: uma ordem económica dominante que 
continua a explorar as pessoas mais pobres e os seus recursos naturais, para lucro 
de poucos.

PERSPETIVA 9.1  Proteger o direito das crianças à alimentação e à nutrição em 
situações de emergência: soluções locais em primeiro lugar 
Marcos Arana Cedeño41

Para a concretização do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas em 
situações de emergência, é essencial criar resiliência e restabelecer a capacidade 
das pessoas de se alimentarem a si próprias. A dependência e a negligência de 
medidas adequadas para promover a resiliência estão entre os fatores que mais 
contribuem para situações de emergência prolongadas.

Este texto analisa a utilização e os riscos dos chamados alimentos prontos 
para uso (APUs), que englobam os alimentos terapêuticos prontos para uso 
(ATPUs) e os alimentos complementares prontos para uso (ACPUs). Os ATPUs 
são utilizados em casos de desnutrição aguda grave (DAG), um estado de 
emergência, ao passo que os ACPUs foram desenvolvidos posteriormente para 
casos de desnutrição aguda moderada (DAM), um estado de préemergência. Por 
outras palavras, os primeiros são utilizados para tratamento, sendo os segundos 
promovidos como complemento da dieta. A utilização de ACPUs é controversa, 
não só porque os limites entre a DAG e a DAM são, em muitos casos, pouco 
definidos, mas também porque é crucial fazer uma distinção entre o tratamento 
médico essencial e a medicalização da nutrição, que desvincula as soluções para a 
desnutrição da necessidade de transformar os sistemas alimentares. 

38 Para mais informações, veja: Martin-Prével, 
Alice. Unfolding Truth: Dismantling the 
World Bank's Myths on Agriculture and 
Development. The Oakland Institute, 2014. 
Disponível em: www.oaklandinstitute.org/
unfolding-truth. 

39 EUA: 9,9 milhões de hectares; UE: 3,8 
milhões de hectares; Reino Unido 2,3 
milhões de hectares. Disponível em: 
www.landmatrix.org/en/get-the-idea/web-
transnational-deals/.

40 Mousseau, Frederic et al., Miracle or 
mirage? Manufacturing Hunger and Poverty 
in Ethiopia. The Oakland Institute, 2016. 
Disponível em: www.oaklandinstitute.org/
miracle-mirage-manufacturing-hunger-
poverty-ethiopia. 

41 Marcos Arana Cedeño é investigador no 
Instituto Nacional de Nutrição Salvador 
Zubirán (INNSZ), diretor do Centro de 
Ensino e Formação em Ecologia e Saúde 
para o Campesinato (CCESC) e coordenador 
da Rede de Ação Internacional para a 
Alimentação de Bebés (International Baby 
Food Action Network, IBFAN) no México. A 
IBFAN é uma rede global que trabalha para 
proteger, promover e apoiar a amamentação 
e a alimentação complementar baseada em 
alimentos para concretizar os direitos das 
crianças à saúde bem como à alimentação 
e à nutrição adequadas. Agradecimentos 
especiais a Nora McKeon (International 
University College de Turim, Universidade 
Roma 3 e Terra Nuova) e Stefano Prato 
(Sociedade para o Desenvolvimento 
Internacional – Society for International 
Development, SID) pelo seu apoio na revisão 
deste texto. 
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Este texto analisa a utilização e os riscos dos chamados alimentos prontos 
para uso (APUs), que englobam os alimentos terapêuticos prontos para uso (ATPUs) 
e os alimentos complementares prontos para uso (ACPUs). Os ATPUs são utilizados 
em casos de desnutrição aguda grave (DAG), um estado de emergência, ao passo 
que os ACPUs foram desenvolvidos posteriormente para casos de desnutrição aguda 
moderada (DAM), um estado de préemergência. Por outras palavras, os primeiros 
são utilizados para tratamento, sendo os segundos promovidos como complemento 
da dieta. A utilização de ACPUs é controversa, não só porque os limites entre a DAG 
e a DAM são, em muitos casos, pouco definidos, mas também porque é crucial fazer 
uma distinção entre o tratamento médico essencial e a medicalização da nutrição, 
que desvincula as soluções para a desnutrição da necessidade de transformar os 
sistemas alimentares.

FALSAS SOLUÇÕES PARA A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS EM 
SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

A utilização de ATPUs tem provado ser uma medida provisória adequada para 
tratar a DAG em determinadas circunstâncias, nomeadamente em situações de 
emergência. No entanto, o uso de ATPUs absorve uma proporção cada vez maior 
dos escassos fundos dedicados às operações de emergência, prejudicando assim a 
sua capacidade de promover a amamentação e melhores práticas nutricionais, bem 
como soluções sustentáveis para a insegurança alimentar. A procura de ATPUs 
tem estimulado o crescimento de uma indústria específica, abrindo caminho para o 
desenvolvimento de uma série de APUs por parte de empresas que se aproveitam, 
sem escrúpulos, de situações de emergência para fins comerciais, e, além disso, 
exercem pressão para a utilização destes produtos como medidas preventivas em 
populações estáveis.42

A ONU aprova o uso de ATPUs apenas para o tratamento da DAG. As 
razões são muito claras. Para além das discussões técnicas sobre a formulação e a 
falta de dados científicos sobre os seus efeitos a longo prazo, existem razões bem 
fundamentadas para uma utilização mais cautelosa de ATPUs e APUs, dado que 
estes podem contribuir para um maior risco de obesidade e doenças crónicas na 
vida adulta. Além disso, as crianças alimentadas com ACPUs necessitam de beber 
bastante mais água do que as alimentadas com alimentos preparados localmente. 
Isto significa que é necessário um esforço adicional para garantir às crianças um 
abastecimento de água suficientemente seguro. Outra desvantagem importante 
dos ACPUs é o facto de poderem vir a substituir a amamentação. Esta substituição 
é particularmente negativa em situações de emergência, em que a proteção 
e a promoção da amamentação demonstraram ser as pedras angulares para a 
sobrevivência das crianças e para garantir o direito à alimentação e à nutrição, 
uma vez que a amamentação é, mesmo nas condições mais extremas, um ato de 
soberania.

Durante as reuniões de preparação para a Segunda Conferência Internacional 
sobre Nutrição (ICN2), realizadas na Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) em novembro de 2014, com a participação 
de organizações da sociedade civil (OSCs), mais de 20 ONGs e outros grupos da 
sociedade civil declararam que: “Os doadores devem eliminar progressivamente 
as abordagens baseadas em produtos para a prevenção da desnutrição, passando 
a recorrer a abordagens baseadas nos direitos humanos e em soluções locais, 
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42 Para mais informações, veja: Rundall, Patti. 
“O 'negócio da má-nutrição': O encobrimento 
perfeito para as grandes empresas de 
produtos alimentares.” Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição (2015): 24–28. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/node/59. 

http://www.righttofoodandnutrition.org/node/59
http://www.righttofoodandnutrition.org/node/59


OBSERVATÓRIO DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO 201798

implementadas de baixo para cima, restringindo as abordagens baseadas em 
produtos apenas ao tratamento da desnutrição aguda”.43

AS SOLUÇÕES PARA SALVAR AS VIDAS DAS CRIANÇAS ESTÃO NOS 
NOSSOS POVOS

São frequentes os casos de DAG em crianças com menos de 6 meses em contextos 
de crise. As Orientações Operacionais para a Alimentação de Bebés e Crianças 
Pequenas em Situações de Emergência44 são uma ferramenta eficaz para proteger 
a amamentação como o recurso mais eficaz e sustentável para prevenir a 
mortalidade infantil e estimular o crescimento e o desenvolvimento das crianças. A 
amamentação contribui, mais do que qualquer outra intervenção, para aumentar a 
resiliência, inclusive nos casos em que se associa uma elevada prevalência de DAG 
e infecção por VIH. As Orientações Operacionais também incluem medidas para 
contextos em que a alimentação com biberão (mamadeira) é comum, com o objetivo 
de reduzir os maiores riscos a que estão expostos os bebés assim alimentados em 
situações de emergência. Contribuindo significativamente para reduzir a DAG, 
a implementação adequada destas orientações reduz também a necessidade de 
alimentação terapêutica.

É preciso desenvolver regulamentos semelhantes ao Código Internacional 
de Comercializaçãodos Substitutos do Leite Materno, nomeadamente no que diz 
respeito à publicidade e àcomercialização de ATPUs e APUs. O objetivo é restringir 
o uso de ATPUs em crianças emsituação de desnutrição grave, bem como evitar a 
promoção indevida e os conflitos deinteresse. Como já exposto anteriormente nesta 
publicação quanto aos casos de desnutriçãoleve, moderada e aguda: “A questão 
é como o fazer de modo a oferecer à criança o melhortratamento possível, dando 
simultaneamente à família e à comunidade o apoio necessário pararecuperarem a 
capacidade de alimentar adequadamente os seus membros”.45

A grande quantidade de recursos necessários para produzir e transportar 
APUs de marcacomercial poderia ser investida em soluções mais sustentáveis, como 
as experiências comhortas e criação de camelos para a obtenção de leite nos campos 
de refugiados do SaaraOcidental ou as respostas das mulheres ao tufão Haiyan nas 
Filipinas, a que se fez referência em edições anteriores do Observatório.46 Infelizmente, 
continua a ser negligenciada a promoção do empoderamento das pessoas que vivem 
em situação de pobreza – centrado nas comunidades e com apoio dos governos – 
para que reivindiquem o seu direito à alimentação e à nutrição. No entanto, OSCs e 
profissionais da saúde conscientes continuarão a promover e defender as soluções 
locais, implementadas de baixo para cima, para proteger os direitos das crianças em 
situações de emergência.

PERSPETIVA 9.2  Violação coletiva: o Iémen e o direito à alimentação 
Martha Mundy47

A 24 de maio de 2017, mais de dois anos após o início de uma guerra no país, 
sancionada internacionalmente, o Coordenador Humanitário das Nações Unidas 
(ONU) no Iémen, Jamie McGoldrick, afirmou que: “Sete milhões de pessoas no 
Iémen enfrentam a possibilidade de passar fome, e estima-se que mais de cem mil 
pessoas corram o risco de contrair cólera”.48 Destas, quase meio milhão de crianças 
enfrenta a desnutrição aguda, uma situação que o Escritório das Nações Unidas para 

43 Oenema, Stineke (em nome da sociedade 
civil). “FAO-WHO International Conference 
on Nutrition. Needed: Partnership with civil 
society. [Feedback].” World Nutrition 5(5) 
(2014): 495–9. 

44 Para mais informações sobre as Orientações 
Operacionais para funcionários e gestores de 
programas de emergência, veja:  
www.who.int/nutrition/publications/ 
emergencies/operational_guidance/en/. 

45 Schieck Valente, Flavio Luiz. “A apropriação 
corporativa da governança alimentar e 
nutricional: Uma ameaça aos direitos 
humanos e à soberania dos povos.” 
Observatório do direito à alimentação e à 
nutrição (2015): 15–20. Disponível em:  
www.righttofoodandnutrition.org/node/58.

46 Para mais informações sobre as experiências 
no Saara Ocidenal e nas Filipinas, veja: 
Brahim, Taleb. “Cultivar a esperança 
para o Saara Ocidental: Levar o meu 
povo à autossuficiência”. Observatório 
do direito à alimentação e à nutrição 
(2016): 57–58. Disponível em: www.
righttofoodandnutrition.org/node/135; 
Cedeño Arana, Marcos, M. Innes Av. 
Fernandez e R. Denisse Córdova Montes. 
“Respuestas de las mujeres al tifón Haiyan 
en Filipinas”. Observatório do direito à 
alimentação e à nutrição (2014): 39–40. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/files/Observatorio_2014.pdf#page=44.

47 Martha Mundy é Professora Emérita de 
Antropologia da Faculdade de Economia 
e Ciências Políticas de Londres (London 
School of Economics and Political Science, 
LSE). A autora agradece ao Centro de 
Investigação para o Desenvolvimento 
Internacional (International Development 
Research Center, IDRC) por financiar a 
bolsa para Agricultura, Ambiente e Saúde 
na Universidade Americana de Beirute 
(American University of Beirut), que deu 
apoio financeiro à análise cartográfica de 
Cynthia Gharios. Agradecimentos especiais 
a Franck van Steenbergen (MetaMeta) e 
Emily Mattheisen (FIAN Internacional) pelo 
seu apoio na revisão deste texto.

48 UNOCHA. Statement by the Humanitarian 
Coordinator in Yemen, Mr. Jamie McGoldrick, 
on the Urgent need for Funding to Halt the 
Spread of Cholera. 24 de maio de 2017. 
Disponível em: reliefweb.int/report/yemen/
statement-humanitarian-coordinator-yemen-
mr-jamie-mcgoldrick-urgent-need-funding-
halt.
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a Coordenação de Assuntos Humanitários (UNOCHA, na sigla em inglês) descreve 
como “a maior emergência de insegurança alimentar no mundo”.49 A cólera, como 
observa McGoldrick, está estreitamente associada à desnutrição.50 A fome é um 
fenómeno causado pelo homem, sobretudo pela guerra.51 O Iémen não é exceção.

Antes de examinarmos a tragédia no Iémen, devemos recordar duas questões 
centrais enfatizadas por dois ex-Relatores Especiais da ONU sobre o Direito à 
Alimentação. 

Em primeiro lugar, o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas é 
um conceito social complexo. Olivier De Schutter salientou “a importância de uma 
abordagem que envolva todas as políticas governamentais para a concretização do 
direito à alimentação (envolvendo transversalmente diferentes políticas setoriais), 
bem como a importância dos quadros jurídicos, institucionais e políticos”.52 Estão em 
jogo não só as políticas do governo nacional, mas também as dos Estados vizinhos 
e das instituições monetárias e de desenvolvimento internacionais, bem como das 
empresas transnacionais. 

Em segundo lugar, embora a linguagem dos direitos humanos tenha a sua 
origem nas reivindicações de pessoas contra um Estado, na guerra, nem os atores 
nem as ações correspondem ao modelo de um indivíduo que enfrenta um Estado 
nacional. Nos seus primeiros relatórios de 2001 à Comissão de Direitos Humanos da 
ONU e à Assembleia Geral da ONU, Jean Ziegler afirmou que “o direito humanitário 
internacional é um elemento importante no arsenal jurídico para proteger o direito 
à alimentação”.53 Entre os principais casos de violações ao direito à alimentação, 
Ziegler escreveu o seguinte sobre o Iraque: “submeter o povo iraquiano a um rigoroso 
embargo económico desde 1991 colocou as Nações Unidas em clara violação da 
obrigação de respeitar o direito à alimentação das pessoas no Iraque”.54

No caso do Iémen, quem estabeleceu uma política alimentar que não respondia 
às necessidades da população, mesmo antes da guerra? E que atores e ações violaram 
cruelmente o direito à alimentação e à nutrição do povo do Iémen durante a atual 
guerra internacional, iniciada em março de 2015?

A TRAJETÓRIA DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E DA POLÍTICA 
ALIMENTAR NO IÉMEN

Situado no sudoeste da Península Arábica, o Iémen tem uma superfície de meio 
milhão de quilómetros quadrados e uma população de cerca de 25 milhões de 
pessoas. Com base no PIB per capita, o Iémen é o país mais pobre do sudoeste da 
Ásia. No entanto, no que diz respeito a tradições culturais e agrícolas, é o país mais 
rico da Península Arábica. A atual república do Iémen nasceu da união, em 1990, 
da República Democrática Popular do Iémen (RDPI, criada em 1967 e também 
conhecida como Iémen do Sul) e da República Árabe do Iémen (estabelecida 
em 1962 e também conhecida como Iémen do Norte). A RDPI levou a cabo uma 
redistribuição da terra, forçou a associação cooperativa na agricultura e controlou 
a escolha e comercialização das culturas.55 O governo regulamentou e restringiu, 
nomeadamente, a venda de qat, uma droga recreativa leve.56

Após a unificação, em 1990, a política agrícola, tal como outras, foi unificada 
com base no modelo do norte. A política agrícola do norte baseara-se essencialmente 
na premissa de que o terreno árido e predominantemente montanhoso do Iémen 
era incapaz de produzir cereais de alta qualidade, especialmente trigo, a preços 
competitivos no mercado internacional.57 De facto, as culturas históricas de cereais 
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49 Para mais informações, veja: interactive.
unocha.org/emergency/2017_famine/ 
index.php. 

50 UNOCHA, supra nota 48. 

51 Para uma análise breve e recente sobre a 
fome como arma de guerra, veja: de Waal, 
Alex. ''The Nazis used it, we use it: on the 
return of famine as a weapon of war.'' London 
Review of Books, 39(12) (2017): 9–12. 
Curiosamente, de Waal não faz nenhuma 
menção ao desenvolvimento de um direito 
à alimentação e à nutrição. Disponível em: 
www.lrb.co.uk/v39/n12/alex-de-waal/the-
nazis-used-it-we-use-it. 

52 De Schutter, Olivier. “Las Directrices 
sobre el Derecho a la Alimentación, la 
democratización de los sistemas alimentarios 
y la soberanía alimentaria: reflexiones de 
Olivier De Schutter”. Observatório do direito 
à alimentação e à nutrição (2014): 20–24. 
Disponível em: www.righttofoodandnutrition.
org/files/Observatorio_2014.pdf#page=20. 

53 Assembleia Geral da ONU. Informe 
preliminar del Relator Especial de la Comisión 
de Derechos Humanos sobre el derecho a la 
alimentación, Jean Ziegler (A/56/210). 23 
de julho de 2001. nº 37. Disponível em: 
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N01/465/55/PDF/N0146555.pdf. 

54 Idem, par 56.

55 Lackner, Helen P.D.R. Yemen: Outpost of 
Socialist Development in Arabia. Londres: 
Ithaca Press, 1985. pp.171–88. 

56 Qat (Catha edulis) é um arbusto cujas folhas, 
quando mastigadas, contêm anfetamina com 
qualidades alucinogénicas leves; não é um 
narcótico, mas é a principal droga recreativa 
no Iémen. Para mais informações, veja: 
Brehony, Noel. Yemen Divided: The Story of 
a Failed State in South Arabia. Londres: I. B. 
Tauris, 2011. p. 71. 

57 Por exemplo, na região de Turbah, a sul 
de Taiz, “em 1977 alguns agricultores 
afirmaram que interromperam o cultivo de 
trigo porque o trigo importado era muito 
mais barato do que o produzido localmente”. 
República Árabe do Iémen. Final Report on 
the Airphoto Interpretation Project of the Swiss 
Technical Co-operation Service, Berne Carried 
out for the Central Planning Organisation, 
Şan'ā'. Zurique, 1978. p. 13. 
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no Iémen eram o sorgo, o painço, a cevada, o trigo e o milho, por esta ordem. Sob 
a orientação das agências de desenvolvimento internacionais, foi dada cada vez 
mais atenção aos produtos agrícolas com maior valor de mercado, destinados aos 
mercados da Arábia Saudita e às cidades iemenitas em geral. Não é de surpreender 
que os agricultores tenham expandido a cultura do único produto comercial que não 
tinha concorrente internacional – o qat –, com efeitos prejudiciais sobre os lençóis 
freáticos, a concentração da terra e a segurança alimentar.58 Só a partir de 2008, com 
o aumento da insegurança alimentar rural, é que as agências de ajuda começaram 
a oferecer algum apoio à agricultura irrigada pela chuva, apesar de nunca terem 
abandonado o mantra da santidade do valor internacional de mercado.59 

Este conjunto de contradições colocou o Iémen numa posição vulnerável 
em 2011, quando uma grande parte da população, historicamente ligada ao Egito, 
decidiu que tinha chegado a hora de se livrar de seu presidente autocrático, Ali 
Abdullah Saleh, no poder desde 1978. Durante o seu governo, foi criada uma 
oligarquia enriquecida com as receitas do petróleo, pagamentos políticos, aquisição 
de terras e concentração monopolista do mercado. Além disso, o governo aceitou 
um sistema de responsabilidades divididas: o Estado do Iémen era responsável pela 
legislação, educação, forças armadas e segurança interna, ao passo que organizações 
governamentais “externas” eram responsáveis pela política económica e de 
desenvolvimento, nomeadamente a política agrícola, como parte da “ajuda”.

A antiga RDPI tinha instituído o direito da família mais progressista dos 
países árabes; no entanto, a legislação do novo Estado seguiu, em grande medida, o 
modelo conservador do Norte.60 Além disso, questões ainda mais importantes para 
as mulheres das áreas rurais, como os cuidados de saúde universais, o planeamento 
populacional e a valorização do trabalho das mulheres, não eram prioridades do 
governo. Assim, muito antes da guerra, em 2012, o Programa Alimentar Mundial 
(PAM) afirmou que “dez milhões de iemenitas, quase metade da população, vivem 
em situação de insegurança alimentar”.61 A insegurança alimentar foi descrita como 
um problema essencialmente rural, afetando 37% da população rural.62 A Oxfam e o 
PAM já pediam ajuda alimentar de emergência para mais de um quarto da população 
desde o final de 2011.63

AS GRANDES POTÊNCIAS ORGANIZAM UMA TRANSIÇÃO POLÍTICA

Esta ordem política foi posta em causa nas enormes mobilizações de 2011 e 2012, 
lideradas pela população jovem do Iémen como reação ao desemprego, à militarização 
do governo e à marginalização de grandes sectores da população.64 A oligarquia acabou 
por se dividir quando o partido islamista Islah, antigo aliado do governo, abandonou 
Saleh. Tendo em conta o enorme desafio que era governar o Iémen, foi rapidamente 
criado um programa de transição política, mediado pelo Conselho de Cooperação do 
Golfo (CCG) e gerido pelo Enviado Especial da ONU.

Neste processo, não se introduziram mudanças fundamentais na política 
económica, e duas partes lesadas foram postas de lado: o movimento separatista Hirak, 
no sul, e o movimento Ansarullah, liderado pelos houthis, que surgiu no norte do 
país, região agrícola marginalizada na fronteira com a Arábia Saudita. Em setembro 
de 2014, o movimento Ansarullah – apoiado por importantes divisões do exército 
iemenita – assumiu o controlo de Saná, a capital da República do Iémen. Em seguida, 
o Enviado Especial da ONU, Benomar, assinou o Acordo de Paz e Parceria Nacional, 
elaborado a 21 de setembro de 2014. No outono de 2014, o partido Islah foi afastado 

58 Para mais informações sobre a economia 
política da água, veja: van Steenbergen, 
Frank, Assefa Kumsa e Nasser al-Awlaki. 
“Understanding political will in groundwater 
management: Comparing Yemen and 
Ethiopia”. Water Alternatives 8(1) (2015): 
774–799. Disponível em: www.water-
alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol8/
v8issue1/276-a8-1-9/file. 

59 Para uma discussão mais detalhada, veja: 
Mundy, Martha, Amin al-Hakimi e Frédéric 
Pelat. “Neither security nor sovereignty: the 
political economy of food in Yemen.” In Food 
Security in the Arab World, editado por Zahra 
Babar e Suzi Mirgani. Londres: Hurst, 2014. 
pp. 137–59.

60 Würth, Anna. “Stalled reform: family law in 
post-unification Yemen.” Islamic Law and 
Society, 10(1) (2003): 133. 

61 PAM (WFP). The State of Food Security 
and Nutrition in Yemen: Comprehensive 
Food Security Survey. 2012. p. 18. Para 
mais informações sobre as estimativas 
de insegurança alimentar em 2009, que 
mostram grandes áreas do país com 40% de 
insegurança alimentar grave e taxas acima 
de 60% no que diz respeito a atrasos no 
crescimento em crianças, veja: International 
Food Policy Research Institute (IFPRI) 
e Ministry of Planning and International 
Cooperation, Iémen. “Yemen National Food 
Security Strategy: 1 Overview and Action 
Plan”. Policy Paper (2011). Figuras 1 e 2. 
pp. 2–3. 

62 Programa Mundial para a Agricultura e a 
Segurança Alimentar (Global Agriculture and 
Food Security Program, GAFSP). “Republic 
of Yemen, Proposal for Yemen: Smallholder 
Agricultural Productivity Enhancement 
Program, Phase One Roll Out of National 
Agriculture Sector Strategy [NASS] for 
Yemen's Efforts towards Achieving Food 
Security under Global Agriculture and 
Food Security Program, Sanaa”. 4 de junho 
de 2013. Secção 1.1. Disponível em: www.
gafspfund.org/sites/gafspfund.org/files/
Documents/4.%20Yemen%20Proposal.pdf. 

63 PAM (WFP), supra nota 15; Clements, 
Ashley Jonathan. "Yemen: Fragile Lives in 
Hungry Times”. Oxfam Briefing Paper 152 
(2011). 

64 Para mais informações, veja: Carapico, 
Sheila. “Yemen between revolution and 
counter-terrorism”. In Why Yemen Matters: 
A society in transition, editado por Helen 
Lackner. Londres: Saqi Books, 2014. pp. 
29–49.
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das instituições governamentais, tendo sido organizada uma série de grandes reuniões 
políticas abertas a outros partidos do país. O governo de Hadi só se demitiu em janeiro 
no seguimento do ataque dos houthis ao palácio presidencial a 21 de janeiro.

Desde então, os governos internacionais prepararam-se gradualmente para a 
guerra: a 11 de fevereiro, os EUA e o Reino Unido encerraram as suas embaixadas; 
dois dias depois, França fez o mesmo; cinco dias depois, o Banco Mundial interrompeu 
todos os pagamentos a partir de 11 de março. Depois de fugir de Saná, Hadi chegou 
a Áden e revogou a sua demissão. A 26 de março, com apoio militar ocidental, a 
Coligação do CCG (exceto Omã) começou a bombardear o país. A 14 de abril, o 
Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) aprovou a Resolução 2216, com 
apenas uma abstenção, por parte da Rússia. Redigida pela antiga potência colonial 
(no Iémen do Sul) – o Reino Unido –, esta resolução, através de uma “ambiguidade 
construtiva”, atribuiu à coligação liderada pelos sauditas, na prática, o poder de levar 
a cabo uma guerra já em andamento, ao abrigo do Capítulo VII.65 O objetivo declarado 
era o de restituir o “governo legítimo” do presidente Abd Mansur Hadi. Quatro dias 
depois, Benomar, o Enviado Especial da ONU, demitiu-se, condenando o uso da força, 
apelando ao respeito pela soberania iemenita e enfatizando a capacidade dos iemenitas 
de ainda serem capazes de negociar uma solução. 

A “cobertura” ocidental da natureza e dos efeitos da guerra em 2015 e 2016 
refletiu a partida da agência com maior poder, nomeadamente o Banco Mundial, e a 
redução do trabalho de muitas outras organizações. A maior parte destas organizações 
parece ter orçamentos diminutos: no final de 2016, a Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO) informou ter executado apenas 20% do 
financiamento do seu principal projeto de emergência, tendo a maioria das organizações 
encerrado ou reduzido drasticamente o trabalho realizado. O Fundo Social para o 
Desenvolvimento reduziu o seu financiamento a apenas 18%, e o Banco Mundial só 
disponibilizou 44% dos fundos prometidos. O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), o UNOCHA, a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
PAM e organizações parceiras permaneceram no país, passando a oferecer uma ajuda 
cada vez mais básica para a alimentação, a saúde e o alojamento. Em suma, o complexo 
de organizações para o desenvolvimento passou lentamente a funcionar como um 
governo paralelo para o humanitarismo no Iémen. Em 2017, a situação parece ter sido 
formalizada: apenas a ajuda “humanitária” receberia apoio internacional. 

Foi, assim, o setor das ONGs – e não o Banco Mundial nem a ONU – que produziu 
os primeiros relatórios que chegaram aos meios de comunicação ocidentais. A Oxfam, 
com grandes programas no Iémen, alertou desde o início para o agravamento da crise 
humanitária e o grande impacto sobre as pessoas deslocadas internamente no país. 
Os dados relativos a iemenitas deslocados e com fome dominaram estes relatórios, tal 
como os das organizações humanitárias especializadas da ONU. As principais ONGs 
de direitos humanos do Ocidente, Human Rights Watch e Amnistia Internacional, 
começaram desde cedo a documentar crimes de guerra e violações ao Direito 
Internacional Humanitário (DIH), bem como a investigar incidentes específicos. A 
organização Médicos sem Fronteiras (MSF), que continuou a trabalhar em todas as 
zonas do país (exceto Hadramaute e Mahra), viu-se sob pressão militar e política direta 
por parte da coligação. Depois do quarto ataque a um dos seus hospitais (Abs, 15 de 
agosto de 2016), a organização retirou os seus funcionários dos hospitais das duas 
províncias mais a norte do país.
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65 Para mais informações sobre 
responsabilidades e competências do CSNU, 
ao abrigo do Capítulo VII, em relação às 
ameaças à paz, às violações da paz e aos atos 
de agressão, veja: www.un.org/en/sections/
un-charter/chapter-vii/. 

www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/
www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/
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O PADRÃO DA GUERRA

Dado que as principais agências de desenvolvimento encerraram as suas operações 
a partir de março de 2015, existem poucas informações de domínio público, 
validadas a nível internacional, sobre o padrão de bombardeamentos pela coligação, 
para além de ataques específicos documentados por ONGs de direitos humanos.66 
Para compreender a estratégia e as responsabilidades, é preciso conhecer este 
padrão mais amplo. 

A guerra da coligação já passou por várias fases. Nos primeiros meses, foram 
bombardeados principalmente alvos militares, mas com impressionantes bombas 
de implosão na região de Saná. A partir de agosto de 2015, os alvos passaram a ser 
cada vez mais civis. Além disso, a guerra sempre teve um componente económico. 
Durante os primeiros treze meses de guerra, foi aplicado um bloqueio implacável 
por parte dos sauditas, sendo inspecionados todos os transportes marítimos e 
aéreos para o Iémen. Só em maio de 2016 é que começou a funcionar um Mecanismo 
de Verificação e Inspeção da ONU (UNVIM, na sigla em inglês), no entanto, pouco 
depois, foram retomados os bombardeamentos a alvos civis e militares. Por último, 
a partir do início de 2017, a coligação concentrou-se em controlar os portos de 
Tihama e a estrada para Saná, bem como em consolidar a ocupação de ilhas no Mar 
Vermelho e no Oceano Índico (Perim e Socotra). Os bombardeamentos continuam 
diariamente, sem praticamente nenhuma cobertura por parte dos meios de 
comunicação internacionais.

ALVOS NO IÉMEN RURAL

O foco deste texto é o Iémen rural, onde vive 65% da população e onde é produzida 
a maior parte dos alimentos. Uma análise dos bombardeamentos nos primeiros 15 
meses de guerra revela um padrão claro de ataques à produção de alimentos, ao apoio 
técnico à agricultura, à distribuição local de alimentos e à infraestrutura de água.67 
De acordo com estatísticas da FAO (FAOSTAT), a agricultura ocupa pouco menos de 
3% da terra no Iémen, 1% das florestas e aproximadamente 42% das pastagens.68 Em 
resumo, para atingir a agricultura, é preciso fazer-lhe pontaria. 

Se reunirmos em categorias básicas as descrições detalhadas enviadas 
pelos funcionários de campo do Ministério da Agricultura e da Irrigação à sede 
de Saná, no período de março de 2015 a agosto de 2016, vemos que os alvos dos 
bombardeamentos (muitas vezes repetidos) foram os seguintes: 53 gabinetes 
governamentais de agricultura e irrigação; 77 rebanhos de animais e explorações 
de criação de aves; 180 terras agrícolas; 45 mercados rurais; 43 infraestruturas 
de transporte rural; 30 infraestruturas hídricas; e 36 outros serviços vitais, como 
bancos de crédito agrícola e escolas técnicas. São números conservadores para o 
período que abrangem e não incluem os alvos de bombardeamentos desde agosto 
de 2016. Se somarmos estes dados aos ataques a unidades de transformação, 
armazenagem e transporte de alimentos em áreas urbanas, vemos indícios claros de 
que a estratégia da coligação tinha como objetivo destruir a produção e distribuição 
de alimentos nas áreas sob o controlo do Ansarullah e do Congresso Geral Popular 
(CGP). Esta estratégia prejudicou particularmente as mulheres e crianças rurais. 
Assim, após apenas 7 meses de guerra, num relatório que deveria envergonhar as 
outras organizações internacionais que permaneceram em silêncio, a OIT informou 
que, nas três províncias de Saná, Hudayda e Áden "[…] o deslocamento afetou 

66 As únicas fontes disponíveis no domínio 
público são os registos dos ministérios em 
Saná e de ativistas com base em reportagens 
na imprensa local. Para mais informações 
sobre dados do Ministério da Agricultura e 
da Irrigação e do Yemen Data Project, veja: 
yemenspring2015.wordpress.com/2016/02/ e 
www.yemendataproject.org/data/.

67 Uma tabela preparada pela autora ilustra os 
tipos de alvos, mostrando que muitos alvos 
foram atingidos múltiplas vezes. Para uma 
análise cartográfica do material, veja: wp.me/
p3Khxv-1eT e www.athimar.org. 

68 Para mais informações, veja:  
www.fao.org/faostat/en/#country/249. 

www.yemendataproject.org/data/
www.yemendataproject.org/data/
http://wp.me/p3Khxv-1eT
http://wp.me/p3Khxv-1eT
http://www.athimar.org
http://www.fao.org/faostat/en/#country/249
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principalmente a população rural (dois terços das pessoas deslocadas vieram de 
áreas rurais) e as mulheres, que representam 95% da população deslocada”, e que 
a agricultura foi “o setor mais afetado pela crise, com uma perda de quase 50% dos 
seus trabalhadores”.69 

A destruição do acesso aos alimentos e à água constitui um crime de guerra 
segundo o DIH. Foi por esta razão que Jean Ziegler defendeu a centralidade do DIH 
na promoção do direito à alimentação. O uso dos alimentos e das fontes de alimentos 
como arma, além de privar as pessoas dos meios necessários para se alimentarem, bem 
como às suas famílias e comunidades, constitui uma clara violação do direito humano 
à alimentação e à nutrição adequadas. Mas quem irá processar os culpados, quando 
são as mesmas organizações internacionais e Estados nacionais que se ausentaram 
durante meses de bombardeamento e bloqueio que agora desempenham o papel de 
agentes da intervenção humanitária para salvar os iemenitas da fome e da cólera? E 
quem fiscaliza a situação?

É nesta conturbada região do mundo que está a ser testada a mobilização pelo 
direito à alimentação e à nutrição. 

E ela deixa a desejar.

PERSPETIVA 9.3  A soberania alimentar e o direito à alimentação nas situações de 
emergência no Haiti 
Franck Saint Jean e Andrévil Isma70

O Haiti é o país do continente americano mais vulnerável a catástrofes naturais, como 
secas, ciclones e inundações. Após o dia 12 de janeiro de 2010, o país viveu momentos 
dolorosos como resultado de um sismo de magnitude 7.0 na escala de Richter que 
causou a morte de 200.000 a 316.000 pessoas e provocou um aumento significativo 
no número de pessoas a viver em condições precárias. Posteriormente, em outubro de 
2016, 2,1 milhões de pessoas71 foram afetadas pelo furacão Matthew, tendo algumas 
comunidades perdido até 90% dos seus meios de subsistência. Estima-se que 4,5 
milhões de pessoas no Haiti vivam atualmente em situação de insegurança alimentar.72 

CONTEXTO HISTÓRICO 

A situação de pobreza e degradação ambiental no Haiti é estrutural e histórica. As 
profundas desigualdades, oriundas da escravidão, que caracterizaram o período 
colonial francês permaneceram após a independência do país, quando as elites políticas 
e económicas confiscaram as terras e tentaram manter a massa de escravas e escravos 
libertos como trabalhadoras e trabalhadores nas suas grandes plantações. Para escapar 
a estas condições, estas pessoas voltaram para as mornes73 e aí fundaram as suas 
comunidades. 

Esta situação foi reforçada durante a ocupação militar do Haiti pelos Estados 
Unidos, de 1915 a 1934, que teve graves repercussões sobre a ilha: a primeira grande 
onda de expulsão da população das suas terras para abrir espaço para a produção 
destinada a exportação para os Estados Unidos, a migração forçada do campesinato 
para Cuba e para a República Dominicana, a elaboração de leis favoráveis aos interesses 
americanos, a usurpação de terras e a imposição do trabalho forçado à população 
haitiana, beneficiando as grandes plantações agrícolas e a construção de caminhos-de-
ferro para transportar a produção até aos portos. Durante este período, o Haiti perdeu 
36% da sua cobertura vegetal.74 
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69 Apenas a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) levou a cabo novos trabalhos 
juntamente com o Gabinete Central de 
Estatísticas em Saná para produzir e 
atualizar um inquérito sobre o mercado 
de trabalho, no outono de 2015. Para mais 
informações, veja: OIT. Yemen Damage 
and Needs Assessment. Crisis Impact on 
Employment and Labour Market. Gabinete 
Regional da OIT para os Estados Árabes, 
janeiro de 2016, pp. 7, 9. Disponível em: 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
arabstates/---ro-beirut/documents/publication/
wcms_501929.pdf.

70 Franck Saint Jean é engenheiro agrónomo 
e mestre em economia social e solidária. 
Andrévil Isma é engenheiro agrónomo e 
mestre em direito ambiental e das políticas 
públicas. É membro principal do grupo 
FIAN Haiti. Agradecimentos especiais a 
Yolette Étienne (ActionAid Haiti) e Sabrina 
Magloire (engenheira agrónoma, mestre 
em solos e nutrição vegetal, membro do 
grupo FIAN Haiti) pelo seu apoio na revisão 
deste texto. Agradecimentos especiais 
também a Karine Peschard (Instituto de 
Pós-Graduação em Estudos Internacionais 
e Desenvolvimento) e Priscilla Claeys 
(Universidade de Coventry e FIAN Bélgica) 
pelo seu apoio na redação e revisão deste 
texto. 

71 Escritório das Nações Unidas para a 
Coordenação de Questões Humanitárias 
(UNOCHA) no Haiti, Haïti: Ouragan 
Matthew Rapport de situation No. 14, 21 de 
outubro de 2016. Disponível em: reliefweb.
int/report/haiti/ha-ti-ouragan-matthew-
rapport-de-situation-no-14-21-octobre-2016. 

72 Noël, Worlgenson, “CNSA: 4,5 millions 
de personnes vivent actuellement dans 
l’insécurité alimentaire en Haïti”, Le 
Nouvelliste, 6 de abril de 2017. Disponível 
em: lenouvelliste.com/article/169921/CNSA. 

73 “Morne”, palavra oriunda do idioma das 
Antilhas, especialmente do Haiti, que 
designa uma montanha. Ao todo, 60% da 
superfície do país (27.750 km2) é formada 
por encostas com inclinação superior a 
20%. As mornes foram utilizadas no Haiti e 
noutros países das Caraíbas como local de 
refúgio dos escravos em fuga (os marrons) ao 
longo do século XVIII. 

74 Roc, Nancy, “Haïti-Environnement: De 
la ”Perle des Antilles“ à la désolation”, 
Alter Presse, 24 de setembro de 2008. 
Disponível em: www.alterpresse.org/spip.
php?article7728#.WT47lDco_IU. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_501929.pdf
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Conjugada com uma elevada densidade demográfica (350 habitantes por 
km2),75 a situação agravou-se ainda mais com a imposição de políticas neoliberais a 
partir da década de 1990. Reformas que provocaram uma redução drástica das pautas 
aduaneiras, o encerramento e a privatização de certas empresas públicas, a redução 
dos investimentos públicos e o pagamento da dívida tiveram graves consequências 
para a população e para a economia: perda de acesso aos serviços sociais básicos, 
redução da produção agrícola nacional, empobrecimento da população e degradação 
ambiental.76

MOBILIZAÇÕES PELO DIREITO À ALIMENTAÇÃO E PELA SOBERANIA 
ALIMENTAR 

O direito à alimentação e a soberania alimentar são os temas de trabalho de muitas 
organizações sociais e de direitos humanos, bem como de algumas ONGs nacionais e 
internacionais. Durante as últimas duas décadas, as redes nacionais de organizações 
camponesas do Haiti mobilizaram-se de forma significativa, a nível nacional e regional, 
em defesa da produção agrícola nacional, adotando os preceitos da soberania alimentar. 

Apesar dos problemas estruturais históricos, a agricultura camponesa sempre 
foi a principal fonte de trabalho no país e assegura, na atualidade, 50% do consumo de 
alimentos.77 Uma grande parte da produção vem também do país vizinho, a República 
Dominicana. Existe aqui um verdadeiro paradoxo: o campesinato haitiano representa 
90% da mão-de-obra da agricultura dominicana,78 enquanto que, no Haiti, ainda 
luta pelo acesso à terra e aos meios de produção. Na realidade, os líderes políticos 
expropriam as terras da população haitiana para as ceder a estrangeiros, sob pretexto 
de investimentos de capital que nunca se chegam a materializar. 

Na Cimeira Mundial da Alimentação de Roma, em novembro de 1996, o 
Presidente René Garcia Préval comprometeu-se a levar a cabo todas as medidas 
jurídicas e institucionais necessárias para erradicar a fome no Haiti. Comprometeu-se 
também a lançar uma série de iniciativas, entre as quais a criação do Instituto Nacional 
da Reforma Agrária (INARA), do Programa Nacional de Cantinas Escolares (PNCS, 
na sigla em francês) e da Coordenação Nacional de Segurança Alimentar (CNSA). 
Não obstante, restam muitas incoerências no âmbito das políticas públicas e da ajuda 
alimentar internacional.

REESTRUTURAR A AJUDA HUMANITÁRIA

A produção agrícola destinada à alimentação da população e a proteção dos recursos 
naturais não fazem parte das prioridades dos líderes políticos do Haiti nem dos seus 
parceiros internacionais. A população rural representa cerca de 50% da população 
total, mas a agricultura recebe menos de 5% do orçamento nacional. Além disso, 95% 
do orçamento destinado ao investimento agrícola depende da cooperação externa,79 
que, muitas vezes, não cumpre as suas promessas. 

A ajuda pública ao desenvolvimento segue a mesma tendência de desconsideração 
pela agricultura, não permitindo nenhum investimento significativo na produção de 
alimentos. Como consequência, a agricultura não é capaz de cumprir adequadamente 
as suas três funções fundamentais, que consistem em produzir para alimentar a 
população, participar na regeneração da natureza e contribuir para o bem-estar de 
todas as pessoas. As camponesas e camponeses, como agentes da sua própria mudança, 
devem construir e consolidar a sua capacidade de ação e reação com total autonomia, 

75 Nobera, Epitace, Haïti Sécurité Alimentaire 
en Bref, Haïti: USAID, abril de 2014. 
Disponível em: www.fews.net/sites/default/
files/documents/reports/Ha%C3%AFti_FS_
Brief_2014_final_0.pdf.

76 Montas, Rémy, La pauvreté en Haïti: situation, 
causes et politiques de sortie, Comissão 
Económica para a América Latina e as 
Caraíbas (CEPAL), 12 de agosto de 2005. 
Disponível em: repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/ 
25746/LCMEXR879f_fr.pdf;jsessionid= 
BE15AEBC6C24F62 
D0BDC6D63A03E1793?sequence=1.

77 Op. cit., nota 75.

78 Brunot, Tamara, “Les Haïtiens constituent 
l’un des piliers de l’économie Dominicaine”, 
Caraïbe Express, 7 de janeiro de 2012. 
Disponível em: www.caraibeexpress.com/
la-une/article/les-haitiens-constituent-l-un-
des-1863.

79 Alter Presse, "Haïti-Économie: Le budget 
national 2015–2016, non conforme aux 
objectifs de développement national, selon 
des associations”, 6 de outubro de 2015. 
Disponível em: www.alterpresse.org/spip.
php?article18957#.WUAkpTco_IU.
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com o objetivo de construir o seu desenvolvimento e enfrentar múltiplos desafios, 
nomeadamente os que se encontram relacionados com as alterações climáticas. 

A posição do Haiti face à trajetória dos ciclones, as suas falhas sísmicas e os 
seus problemas estruturais fazem do país um território frágil. Tal pressupõe que o país 
deveria contar com políticas nacionais centradas na proteção dos recursos naturais e 
na criação de capacidades institucionais e técnicas para dar resposta às emergências. 
No entanto, o orçamento destinado à proteção civil não é suficiente para a execução de 
políticas eficazes de ordenamento do território. Tendo em conta que aproximadamente 
56% do orçamento nacional depende de ajuda externa,80 as intervenções dos nossos 
sucessivos governos seguem à risca as orientações dos doadores. O problema é que 
estes não apoiam as estratégias de reforço da produção nacional nem de capacitação 
institucional para responder às emergências.

Sendo o Haiti um pequeno país insular, é um dos que sofrem de forma mais 
drástica os impactos das alterações climáticas81. Parece injusto pedir a todos os 
países que participem nas iniciativas de redução das emissões de gases com efeito de 
estufa, quando alguns, como o Haiti, não são responsáveis por emissões significativas. 
Estes países deveriam, pelo contrário, receber investimentos consideráveis para se 
adaptarem e enfrentarem as consequências negativas das alterações climáticas. Os 
decisores políticos nacionais devem organizar-se para exigir recursos adequados às 
instituições competentes a nível mundial, de acordo com os compromissos assumidos 
na COP21. 

Infelizmente, a ajuda oferecida pela comunidade internacional continua a 
desconsiderar o reforço da produção agrícola nacional. O caso do furacão Matthew 
é um excelente exemplo. A região de Grand'Anse destacava-se pelas suas reservas 
de recursos vegetais e pelos seus hábitos de consumo relacionados com as culturas 
aí produzidas. Após a devastação causada pelo furacão, a distribuição em massa de 
arroz, um género alimentício externo, provocou mudanças nos hábitos alimentares, 
dependência alimentar, problemas de nutrição e marginalização das produtoras e 
produtores. Este tipo de intervenção não permite desenvolver modelos de produção 
estratégicos, integrar tecnologias inovadoras ou valorizar potencial produtivo da 
região.

A ajuda humanitária internacional é essencial e constitui um direito de todas as 
comunidades afetadas por catástrofes que excedam a sua capacidade de resposta. No 
entanto, as orientações da Cimeira Humanitária Mundial de 2016 insistem claramente 
numa reforma da arquitetura da ajuda humanitária e na liderança local, tanto por parte 
das autoridades como das organizações da sociedade civil. Em 2015, antes da Cimeira,82 
a Oxfam propunha o desenvolvimento das capacidades locais, a contribuição das 
organizações humanitárias, a valorização das práticas culturais locais, a necessidade de 
articular as intervenções de emergência e de longo prazo e o investimento no reforço da 
resiliência como elementos essenciais para promover o desenvolvimento sustentável e 
reduzir a vulnerabilidade das populações às catástrofes. 

Se a ajuda não for modificada neste sentido, isto é, para ajudar os países e as 
comunidades a reforçar as suas instituições e a sua capacidade de prevenção, ação e 
reação, tenderá a agravar a situação e não permitirá que as vítimas se estabeleçam 
como agentes da reconstrução das suas comunidades.

09   O DIREITO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ESTÁ NO 
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80 Quadro de Coordenação da Ajuda 
Externa ao Desenvolvimento do Haiti 
(Cadre de Coordination de l’aide externe au 
développement d’Haïti, CAED), État des 
Lieux de L’Aide Externe en Haïti, 2013. 
Disponível em: www.mpce.gouv.ht/sites/
default/files/caedetatdeslieux.pdf.

81 Para mais informações sobre a resiliência 
dos povos às alterações climáticas, veja o 
artigo “Face à crise climática, os povos têm 
as soluções” nesta edição do Observatório do 
direito à alimentação e à nutrição.

82 OXFAM, Pour la dignité humaine. Sommet 
humanitaire mondial: une obligation de 
résultats, Oxford: OXFAM Internacional, 
julho de 2015. Disponível em: www.
oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/
file_attachments/bp205-for-human-dignity-
world-humanitarian-summit-080715-fr.pdf.
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Perspetivas dos movimentos  
sociais e da sociedade civil

Este artigo foi redigido com 

base em contribuições de 

questionários e entrevistas 

presenciais com movimentos 

sociais, povos indígenas e 

organizações da sociedade 

civil, incluindo La Via 

Campesina (LVC), Fórum 

Mundial de Povos Pescadores 

(World Forum of Fisher 

Peoples, WFFP), Conselho 

Internacional de Tratados 

Indígenas (International 

Indian Treaty Council, IITC) e 

Rede de Acção Internacional 

para a Alimentação de Bebés 

(International Baby Food Action 

Network, IBFAN). Reflete 

ainda conteúdos da Declaração 

de Viotá da Rede Global para 

o Direito à Alimentação e à 

Nutrição e questões atuais e 

anteriores do Observatório do 

direito à alimentação e à nutrição, 

a sua publicação de referência. 

https://viacampesina.org/en/
https://viacampesina.org/en/
http://worldfishers.org/
http://worldfishers.org/
http://www.iitc.org/
http://www.iitc.org/
http://www.iitc.org/
http://www.ibfan.org/
http://www.ibfan.org/
http://www.righttofoodandnutrition.org/files/viota_declaration_-_en_final_clean_0.pdf
http://www.righttofoodandnutrition.org/files/viota_declaration_-_en_final_clean_0.pdf
http://www.righttofoodandnutrition.org/files/viota_declaration_-_en_final_clean_0.pdf
http://www.righttofoodandnutrition.org/files/viota_declaration_-_en_final_clean_0.pdf
http://www.righttofoodandnutrition.org/files/viota_declaration_-_en_final_clean_0.pdf


Vencer a crise alimentar mundial107

A bolha industrial e económica global rebentou, sem surpresa, há uma década, mas 
ainda testemunhamos e sentimos os seus efeitos nas nossas vidas quotidianas. Foi 
o resultado inevitável de um modelo que prioriza o lucro à custa de tudo o resto: 
das nossas vidas, dos nossos direitos e da nossa natureza. A crise já há muitos anos 
se preparava, tendo mil milhões de pessoas sido levadas a uma situação de fome 
devido à drástica volatilidade dos preços dos alimentos e a uma crise multifacetada 
que cresceu, comprimiu e afetou os nossos sistemas alimentares, clima e direitos 
humanos.

Dez anos depois, permanecem as principais abordagens que levaram à crise. Durante 
este tempo, movimentos sociais e organizações da sociedade civil reforçaram os seus 
esforços na luta por transformações socioeconómicas e políticas radicais, capazes de 
garantir uma plena concretização dos direitos humanos para todos. As perguntas a 
fazer agora são: como avançar e como ajustar as nossas estratégias e instrumentos 
para encontrar a forma mais benéfica de sair desta crise?

QUEBRAR O CICLO DA CRISE

Na última década, os movimentos sociais fizeram bastante progresso na promoção 
da soberania alimentar e do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas 
no Sul Global. Estes conceitos, no entanto, ainda não são bem compreendidos no 
Norte Global. Continua a haver o equívoco de que o direito à alimentação e à nutrição 
diz respeito principalmente aos países afetados por fome e desnutrição crónicas, 
tendo muito pouco a ver com as taxas crescentes de obesidade e de doenças não 
transmissíveis a ela associadas – causadas por dietas desequilibradas baseadas em 
alimentos industrializados, que se difundem por todo o mundo. Na realidade, as 
violações e abusos ao direito à alimentação e à nutrição não se circunscrevem a 
certas regiões geográficas; pelo contrário, manifestam-se de formas muito variadas 
por todo o mundo. Dos campos de refugiados no Saara Ocidental às montanhas de 
Oaxaca, das planícies rurais no Centro-Oeste dos Estados Unidos aos bairros de 
cidades espanholas, a nossa soberania alimentar continua a ser sabotada.

Muitas pessoas subestimam o nível de integração global dos nossos sistemas 
alimentares na atualidade. Os países ditos desenvolvidos fazem tanto parte do 
problema como da solução, e qualquer progresso significativo dependerá de uma 
análise e compreensão comuns do nosso sistema alimentar global e do significado 
da soberania alimentar. Assim, será preciso, em primeiro lugar, reconhecer que a 
plena concretização do direito à alimentação e à nutrição é incompatível com o atual 
modelo de produção industrial, como ilustrado pelas centenas de políticas que se 
mostraram ineficazes na resolução desta crise multifacetada. De facto, o crescimento 
do populismo de direita e do fascismo é mais um sintoma desta situação. 

De forma mais geral, vemos hoje que os dois principais desafios para os 
movimentos sociais são a usurpação de terras e a apropriação da agricultura pelas 
grandes empresas. É urgente encontrar estratégias para resistir à usurpação de terras 
e ajudar as pessoas que atuam como guardiãs da terra e das sementes (essencialmente 
as mulheres) a permanecer na terra – duas dimensões que constituem uma 
precondição essencial para a concretização da soberania alimentar. Na realidade, 
esta luta deve englobar todos os recursos naturais, das florestas aos rios, das áreas 
costeiras às pastagens. O projeto de Declaração sobre os Direitos do Campesinato 
e de Outras Pessoas que Trabalham em Áreas Rurais (atualmente em negociação 
na ONU) é um passo importante no reconhecimento das várias comunidades cuja 
subsistência depende do acesso e do controlo sobre os recursos naturais. Para dar 
apenas um exemplo, os ecossistemas costeiros e as diversas comunidades pesqueiras 
que deles dependem são particularmente vulneráveis à destruição climática. O acesso a 
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água limpa é também uma grande preocupação, sendo importante dar voz às lutas em 
torno dos recursos hídricos sob a bandeira da soberania alimentar. É ainda necessário 
proteger os corredores de pastoreio, fundamentais para a vida e para os meios de 
subsistência destas pessoas.

Aspetos positivos são a crescente coordenação e solidariedade observadas na 
última década entre as comunidades rurais e as abordagens inovadoras encontradas 
pela juventude para promover a soberania alimentar. Estão a ser reforçadas as 
identidades coletivas, que se unem para defender os recursos naturais dos povos. 
Depois de uma década, vemos também com mais clareza a associação entre a violência 
contra as mulheres e a violência contra o ambiente, bem como entre a manutenção 
da biodiversidade e a promoção da agroecologia. Alguns exemplos de maior unidade 
entre as lutas incluem a Convergência das Lutas pela Terra e pela Água na África 
Ocidental e a Rede Global para o Direito à Alimentação e à Nutrição. 

Os movimentos sociais têm agora novas oportunidades para criar e aproveitar 
os processos participativos de tomada de decisões em torno das políticas públicas 
a nível nacional e regional, bem como nas Nações Unidas. Estes movimentos 
saúdam a criação de espaços institucionais, como o Comité de Segurança Alimentar 
Mundial, onde se pode discutir e promover o direito à alimentação. Os movimentos 
são também a força motriz por detrás do crescente número de diretrizes e quadros 
jurídicos progressistas que podem guiar as lutas dos povos. O desenvolvimento 
de um quadro normativo sobre o direito à alimentação a nível nacional, regional e 
internacional, bem como as Diretrizes sobre a Governança Responsável da Terra, 
dos Recursos Pesqueiros e Florestais no Contexto da Segurança Alimentar Nacional, 
são ferramentas cruciais para os movimentos sociais. Uma outra oportunidade de 
promoção da luta diz respeito ao crescente reconhecimento dos ecossistemas agrários 
tradicionais para a produção de alimentos e para a conservação da agrobiodiversidade. 
O desafio, agora, é encontrar formas de implementar estas ferramentas e fazer com 
que a abertura de espaços institucionais se traduza em ações concretas e mudanças 
positivas. 

ENCONTRAR UMA SAÍDA 

É preciso transformar radicalmente os sistemas sociopolíticos e económicos 
dominantes, que estão sob os auspícios do capitalismo, para garantir a apropriação 
dos bens comuns por e para as pessoas. Os movimentos sociais devem continuar a 
organizar-se a todos os níveis, dos conselhos locais à comunidade global, tanto em 
áreas rurais como urbanas. É necessária uma grande mobilização dos movimentos 
sociais a vários níveis para promover a consciência política face ao planeta, 
mobilização esta que deve ser apoiada por ONGs e pelo meio académico. Temos a 
tarefa urgente de promover a compreensão política de questões que, no passado, o 
sistema encarava como imutáveis.

A sociedade civil precisa de desenvolver mecanismos e posições sólidas para 
responsabilizar os Estados, defendendo as suas causas com base em dados concretos, 
uma vez que esta será a melhor forma de combater a crescente influência e poder dos 
grandes atores empresariais. Nas nossas lutas, o direito à alimentação e à nutrição 
deve estar associado de forma mais visível a outros direitos humanos. Como pode uma 
comunidade indígena concretizar o seu direito à alimentação e à nutrição, bem como 
à autodeterminação, se não tiver acesso ao seu território ancestral? Como conseguir 
um mundo sem fome se continuamos a negar o papel das mulheres, pilares do 
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sistema alimentar? Se quisermos lutar contra injustiças profundamente enraizadas, 
é necessária uma maior sensibilização pública em relação a estes vínculos evidentes.

Na sociedade civil, para que haja melhor equilíbrio e coordenação entre 
movimentos sociais e ONGs, é preciso repensar a implementação, conceptualização 
e defesa de causas para a concretização dos direitos humanos, com todo o espectro 
de participantes. 

Os movimentos sociais precisam de mais recursos próprios para reduzir a 
sua dependência das ONGs e desenvolver análises mais independentes, com base 
nas suas experiências no terreno. Paralelamente, o meio académico precisa de abrir 
as portas aos conhecimentos dos povos, produzidos a partir das experiências das 
organizações de base e dos movimentos sociais.

DEZ ANOS DE CRISE, UMA DÉCADA DE OBSERVATÓRIO 

Concluímos, assim, que é fundamental a existência de plataformas para intercâmbio de 
informações sobre questões relacionadas com o direito à alimentação e à nutrição, nas 
quais devem desempenhar um papel central as vozes dos movimentos sociais e dos grupos 
marginalizados. Da mesma forma, para melhor compreender o mundo atual, é essencial 
trabalhar temas como a igualdade de género e a sua integração em todas as políticas, a 
igualdade entre Norte e Sul e as relações entre os níveis local e internacional, bem como 
os níveis rural e urbano. O Observatório surgiu em função da necessidade de encontrar 
uma melhor forma de avaliar e reagir à crise. Nos últimos dez anos, tentámos promover 
a solidariedade e servir como voz de incentivo à coordenação e à partilha de estratégias 
entre movimentos e países. Tendo em conta o movimento rumo ao nacionalismo e ao 
isolacionismo que observamos em muitos países, este objetivo continua a ser vital.

Nos nossos contatos com movimentos sociais em relação ao Observatório, foram 
elogiadas e muito apreciadas a diversidade e a abordagem crítica dos nossos artigos. 
É também promissor o facto de o Observatório ter ajudado a gerar interesse entre 
jornalistas sobre novas questões, que talvez fossem raramente discutidas no passado. 
Publicações como a nossa precisam de continuar a envidar esforços e realçar as questões 
alimentares globais. Assim, conseguiremos alcançar um público maior, nomeadamente 
OSCs e instituições que trabalham no âmbito da segurança alimentar, bem como outras 
organizações de base. Assim aproximamo-nos de outro desafio: como conseguiremos 
sensibilizar outros setores da sociedade para as lutas e conquistas dos movimentos 
sociais, continuando a servir como ferramenta para as suas lutas, se a linguagem se 
tornar demasiado técnica? Esta pergunta leva a outras: como transformar o Observatório 
num espaço de produção conjunta de conhecimentos? Devemos incluir vozes 
contrárias? Devemos deixar o âmbito da imprensa escrita para explorar outras formas 
de comunicação? São questões difíceis e necessárias que exigem aprofundamento.

O facto de os desafios atuais serem vividos à escala global gera oportunidades 
únicas para a mobilização em grande escala. É, assim, importante que publicações como 
o Observatório continuem a centrar-se não só em práticas abusivas e violações, mas 
também deem cada vez mais destaque a vitórias, progressos e mudanças que vão na 
direção certa. As histórias de sucesso inspiram a mobilização e mostram que os nossos 
ideais podem ser concretizados, mesmo que pareçam impensáveis no início.

Esperamos continuar a contribuir positivamente para a luta pela concretização 
do direito à alimentação e à nutrição e pela soberania alimentar, bem como para o fim 
desta crise multifacetada.

10  O CAMINHO A SEGUIR
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“Esta publicação apresenta uma diversidade de análises conceituais e 
exemplos de lutas de base para garantir o direito à alimentação, combater 
a fome e promover dignidade ao redor do mundo, incluindo o continente 
africano. O Observatório busca ser singular em sua área de conhecimento; 
suas análises conceptuais podem promover debates acadêmicos, discussões 
junto aos movimentos sociais e um diálogo com elaboradoras e elaboradores 
de políticas, assim como podem gerar um processo de transformação.” 
Jamesina E.L. King, Comissária e Presidenta do Grupo de Trabalho em 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Comissão Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos

“O Observatório é uma ferramenta para as comunidades, é uma fonte de água que 
nos nutre de análise e expressa as lutas em diferentes regiões e sub-regiões do mundo. 
Saber o que acontece em outras partes do mundo é importante para conhecer os 
problemas, as lutas, os temas que giram em torno do direito à alimentação e como 
de nossa trincheira podemos enfrentar as realidades que afetam diretamente nossa 
saúde, educação, formação e para nos organizarmos contra os inimigos dos direitos 
humanos, dos povos indígenas coletivos e territoriais e dos movimentos sociais.” 
Manigueuigdinapi Jorge Stanley Icaza, Conselho Internacional de Tratados 
Indígenas (CITI) e Movimento da Juventude Kuna (MJK), Panamá

Quando a crise alimentar eclodiu em 2007–2008, os preços internacionais de todas 
as principais commodities alimentares alcançaram o nível mais alto em quase 30 anos. 
Como consequência, o número de pessoas a viver com fome chegou a mil milhões, além 
de se ter visto comprometido o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas 
de muitas outras. A ‘crise’, a qual foi descrita por muitos como uma crise multifacetada 
envolvendo os alimentos, os combustíveis, as finanças e o clima – e mesmo uma 
crise de direitos humanos, apenas expuseram as fissuras de um sistema alimentar 
insustentável e falido, forçando as instâncias de decisão política a reconhecer o seu 
fracasso. Dez anos depois perduram muitas das causas fundamentais que levaram 
à crise. E os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil continuam a 
lutar para transformar os sistemas alimentares. Esta edição do 10º aniversário do 
Observatório do direito à alimentação e à nutrição faz um balanço da última década e 
analisa os desafios e as oportunidades que estão por vir. Tem como objetivo contribuir 
para a luta pela realização do direito à alimentação e à nutrição, da soberania alimentar, 
e para por um fim à crise multifacetada ainda em curso. Leia o Observatório, reaja e 
junte-se à luta!

Observatório do direito à alimentação e à nutrição:
www.righttofoodandnutrition.org/watch

Siga-nos no Facebook 
e Twitter via #RtfNWatch

https://www.facebook.com/FIAN.International
https://twitter.com/FIANista

