Quem é que determina essas condições?

DESAFIAR O SISTEMA
ALIMENTAR GLOBAL
EM FALÊNCIA
A maioria dos alimentos que compramos nos
supermercados e lojas de descontos implicou
violações dos direitos humanos, degradação
ambiental e várias formas de injustiça. Eles
chegam-nos através de cadeias de abastecimento que exploram pequenos agricultores e
trabalhadores, sobretudo mulheres, ao mesmo
tempo que agravam a crise climática. Muitos
dos trabalhadores das cadeias globais de abastecimento alimentar são migrantes que ganham
a vida em condições precárias, de exploração e
perigosas. Temos motivos para dizer que são
condições de escravatura!

As grandes empresas globais
de alimentos e cadeias
europeias de supermercados

veem aumentar os seus lucros com pouca
consideração pelos direitos humanos, pelo
ambiente e, portanto, pelo nosso futuro
coletivo. Além disso, os legisladores não
estão a responsabilizar essas empresas pelos
danos causados pelas suas práticas
comerciais. O sistema cresceu historicamente
favorecendo as grandes empresas e
prejudicando os pequenos agricultores e os
trabalhadores.
Enquanto os lucros dos supermercados estão
em níveis recorde, os pequenos agricultores
e trabalhadores migrantes lutam pela sua
sobrevivência! Durante a pandemia, os
trabalhadores de toda a cadeia de
abastecimento têm sido expostos a riscos
ainda maiores, estão a perder os seus
empregos e, em última análise, são
abandonados pelos decisores das empresas
alimentares.

Somos uma coligação internacional de Organizações
da Sociedade Civil que reúne jovens de toda a Europa. Juntos,
erguemos as nossas vozes e pedimos justiça! Em solidariedade com
os trabalhadores migrantes, pequenos agricultores e ativistas de
direitos humanos de todo o mundo, desaﬁamos o status quo e
levantamo-nos contra estas condições intoleráveis.

A nossa visão é um sistema alimentar socialmente
justo e sustentável. Um sistema alimentar baseado
nos direitos humanos e agroecológico. Neste novo
sistema, a soberania alimentar torna-se realidade.
Unidos em solidariedade,
a nossa missão é lutar por condições de trabalho decentes para
todos os trabalhadores agrícolas, defender salários e rendimentos dignos, melhorar os direitos dos trabalhadores migrantes
e travar as práticas destruidoras do clima e do ambiente de
empresas alimentares e supermercados. Para provocar a mudança, contamos com a nossa criatividade, a nossa empatia,
a nossa visão de mudança e a unidade da Juventude Europeia.
Se possível, baseamos as nossas próprias decisões de compra em
princípios sustentáveis e incentivamos os consumidores europeus a fazerem o mesmo. Desta forma, as grandes empresas ﬁcam
privadas de parte do seu poder. Mas nós, jovens cidadãos, estamos convencidos de que isto não será suﬁciente. As empresas, os
mercados, bem como as nossas próprias carteiras, impõem-nos
limites. Além disso, não queremos entrar nessa retórica de culpa
que os políticos gostam de usar para com os seus cidadãos em
relação às suas escolhas de consumo. Isso apenas desvia a
atenção do problema real de que, os modelos de negócios atuais
permitem que as empresas alimentares obtenham lucros às
custas das pessoas e do ambiente. Estamos cientes das nossas
responsabilidades partilhadas. Portanto, aumentamos a pressão
política e exigimos às grandes empresas alimentares, aos supermercados e aos políticos uma mudança sistémica para um sistema alimentar decente e adequado para todos os seres e para as
gerações futuras!
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GRANDES EMPRESAS
GLOBAIS DE ALIMENTOS

Atualmente, os principais atores do sistema alimentar
global são as grandes empresas de processamento e comercialização de alimentos. A sua dimensão confere-lhes um
enorme poder de mercado e, por meio do controlo de fornecedores e processadores, elas exercem pressão sobre os elos mais
fracos da cadeia de abastecimento (integração vertical). Além disso, eles
exercem inﬂuência política para moldar continuamente o sistema a seu
favor.
Sem uma mudança fundamental no comportamento dessas empresas, não
vemos qualquer possibilidade de melhoria no sistema alimentar. Pelo contrário, sem uma mudança das práticas comerciais das empresas, o sistema
caminha para o abismo. Saudamos o compromisso sério das empresas
em iniciativas de diferentes parceiros. Mas, a julgar pelo passado recente, seria ingénuo conﬁar que elas vão sempre mudar as coisas para
melhor. Não vamos ﬁcar satisfeitos com mudanças cosméticas; estamos fartos de campanhas com falsas preocupações ambientais e
sociais. Por isso, pretendemos denunciar o malicioso comportamento das empresas e apontar os seus pontos fracos. As nossas
exigências precisam de ser consideradas com urgência.
Como nenhuma mudança séria veio das próprias empresas, os políticos têm de pôr ﬁm à febre das empresas
pelo lucro à custa das pessoas.
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CADEIAS EUROPEIAS
DE SUPERMERCADOS
E LOJAS DE DESCONTOS

Embora cada vez mais consumidores procurem
alternativas, como as redes alimentares locais, os
grandes supermercados e as lojas de retalho ainda
determinam o que vai parar aos nossos pratos. Na
verdade, eles são o elemento-chave para uma produção alimentar mais sustentável. Até agora, eles estão
a usar o seu poder de mercado, com muita frequência, para
exercer pressão sobre os preços nas suas cadeias de abastecimento. Isto impossibilita que se alcance objetivos sociais e ambientais. As suas posições centrais no mercado permitir-lhes-iam fazer a
diferença rumo a um sistema alimentar mais sustentável! Os supermercados têm a obrigação de corrigir injustiças óbvias. Alguns têm demonstrado
que a mudança gradual é possível. Congratulamo-nos com isso e continuamos a
apoiar abordagens sérias de participação em iniciativas de vários parceiros.
No entanto, os supermercados são uma grande parte de um sistema impulsionado
pelo crescimento e pelo lucro, portanto não cumprem os requisitos necessários para uma mudança signiﬁcativa por si só. Isso leva inevitavelmente à
responsabilidade dos decisores políticos na criação das
condições que forcem e apoiem os supermercados a melhorar as suas práticas comerciais.

DECISORES POLÍTICOS EUROPEUS

As cadeias globais de abastecimento alimentar são determinadas pelo
comércio internacional e pelas políticas agrícolas. Por isso, estamos convencidos de que a regulamentação juridicamente vinculativa é essencial para
garantir condições de trabalho decentes, bem como para assegurar a proteção do
ambiente e do clima.
Para nós, as decisões políticas mais importantes são tomadas a nível europeu e entre
os governos nacionais dos nossos países de origem. Portanto, exigimos aos nossos decisores políticos que garantam processos políticos ambiciosos e regulamentações legais focadas no direito básico dos mais desfavorecidos nas cadeias globais de abastecimento
alimentar: os trabalhadores migrantes e os pequenos agricultores. A este respeito,
identiﬁcamos uma lei para responsabilizar as empresas (dever de diligência),
a estratégia “do prado ao prato”, bem como o novo pacto sobre
migrações e asilo, como projetos políticos críticos para a
Comissão Europeia e o Parlamento Europeu.
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Condições de trabalho
decentes sem concessões!

Leis fortes devem

Precisamos de condições de
garantir os direitos humanos
trabalho e de vida decentes ao
e a proteção do ambiente!
longo de toda a cadeia de abastecimento alimentar, com especial atenAs grandes empresas alimentares e
ção aos grupos particularmente vulneos supermercados devem ser legalráveis, como os migrantes, as mulheres
mente responsabilizados pelas violae os pequenos agricultores. Aqui se inclui
ções dos direitos humanos e laborais,
a garantia de salários e rendimentos
pela destruição ambiental, bem como
dignos, da liberdade de associação e da
pela usurpação de terras e deslocação
negociação coletiva, de práticas abrangentes
forçada ao longo das suas cadeias de
de saúde e segurança, de um estatuto
abastecimento. Consequentemente, a legislegal e da proteção contra a
lação existente precisa urgentemente de ser
discriminação com base
melhorada, com a adoção de novas leis que
no género.
permitam a rastreabilidade nas cadeias de
abastecimento e salvaguardem a justiça para
os mais afetados.

A alimentação deve contribuir para
a proteção do ambiente e do clima!
Para ﬁcar dentro dos limites planetários
da Terra e garantir os meios de subsistência, especialmente no Sul Global,
precisamos de abandonar os modelos
de negócio que prejudicam o nosso
clima e o ambiente. Entre as práticas
prejudiciais, estão a apropriação ou
destruição de recursos naturais,
como a terra, a água, as sementes e
as ﬂorestas. Os supermercados e as
grandes empresas alimentares têm
de reduzir o seu impacto na crise
climática e garantir uma proteção
abrangente da biodiversidade,
dos habitats e dos solos.

Só uma mudança
sistémica vai corrigir o sistema
alimentar!

Mesmo que sigamos uma política de
pequenos passos, devemos alcançar a
longo prazo uma mudança fundamental
no sistema alimentar. Portanto, devemos
resolver os atuais desequilíbrios de poder
nas cadeias globais de abastecimento
alimentar. A reconstrução do sistema
alimentar global deve colocar no centro os
pequenos agricultores, trabalhadores (especialmente as mulheres e os migrantes), cidadãos, bem como o clima e o ambiente. Defendemos alternativas que permitam um futuro
mais justo. A nossa solução é um sistema
alimentar agroecológico que garanta a soberania
alimentar. Este novo sistema terá por base uma
vida digna e condições de trabalho dignas para
todos!

DOCUMENTO DE REIVINDICAÇÃO
Grandes Empresas Alimentares

As grandes empresas alimentares devem PARA
R as práticas comerciais injustas que exercem uma pressão desproporcional
sobre os atores a montante,
como os pequenos agricultores na sua cadeia de
abastecimento. Exigimos que
as grandes empresas alimentares usem o seu
poder de mercado de forma
responsável e
deﬁnam preços de uma forma justa, cobrindo
os custos sociais e ambientais da
produção
deixem de revogar pedidos de fornecimento com

pouca antecedência
evitem retirar-se das relações comerciais abruptam
ente
apoiem legislação vinculativa para o dever de dilig
ência sobre direitos humanos.

As grandes empresas alimentares devem apoiar
os seus fornecedores na prevenção, mitigação ou sanação das seguintes cond
utas inadequadas:
Violação dos direitos humanos e laborais

Contribuição para a deﬂorestação ilegal

Participação na usurpação de terras (especial
mente no território de pequenos
agricultores ou comunidades indígenas)

Uso de pesticidas que sejam proibidos na UE.

Se os fornecedores não se mostrarem disposto
s a mudar, as empresas devem interromper essas relações comerciais.

Dentro das suas próprias cadeias de abastecim
ento, as grandes empresas
alimentares devem CUMPRIR o dever de diligênci
a sobre direitos humanos e
ambiente, considerando a situação especíﬁca
e a vulnerabilidade dos trabalhadores migrantes e mulheres nas cadeias de
abastecimento agrícolas.
Aqui se inclui:

identiﬁcação de riscos sociais e ambientais (aval

iação e monitorização de risco)
esforços proativos e contínuos para prevenir
os riscos identiﬁcados, por ex.
medidas para proteger os migrantes (ilegais)
e trabalhadores sazonais e fazer
valer os direitos laborais, implementando acor
dos juridicamente vinculativos
entre grandes empresas alimentares e sindicato
s sobre habitação e seguros de
saúde (comparável ao programa de alimentação
justa dos EUA ou ao Acordo do
Bangladesh no setor do vestuário)
reajuste dos seus lucros de forma a transferir
parte da sua enorme margem de
lucro para os trabalhadores para garantir salár
ios dignos. As empresas sabem
exatamente quando deveriam pagar para dar aos
trabalhadores uma vida decente. Que o façam!
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DOCUMENTO DE REIVINDICAÇÃO
Decisores Políticos Europeus

Implementação de legislação rigorosa sobre Cade
ias

de Abastecimento!

A União Europeia precisa de assumir a resp
onsabilidade e aprovar legislação
vinculativa sobre dever de diligência (legislaçã
o obrigatória e vinculativa sobre
direitos humanos e ambiente) para obrigar as
empresas alimentares (e outras) a
padrões mais elevados nas suas cadeias de abas
tecimento, devendo incluir um
mecanismo para permitir que as partes afetadas
ou os seus representantes (por
ex. trabalhadores migrantes, atividades de direi
tos humanos, sindicatos) façam
cumprir legalmente os seus direitos, bem como
a possibilidade de aplicar medidas judiciais, incluindo sanções contra as empresas
. Essas leis devem aplicar-se a
três níveis: nacional, da União Europeia (UE), inter
nacional (Organização Mundial
do Comércio - OMC). A UE deve incentivar uma
legislação nacional semelhante à
“Loi de vigilance” francesa ou à “Lieferkettengeset
z” alemã.

A UE deve ajudar, de forma proativa e construti
va, a moldar o Tratado das
Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Hum
anos. A versão inicial deve ser
revista para reforçar a proteção dos direitos dos
trabalhadores, sobretudo os
migrantes e mulheres, e dos pequenos agriculto
res
Os governos da UE devem empenhar-se na
implementação ambiciosa da
estratégia do prado ao prato (farm to fork, F2F),
por exemplo, por meio de alterações à Política Agrícola Comum. Deve incluir
a dimensão global das cadeias
de abastecimento alimentar e prestar atenção
às perspetivas dos atores mais
vulneráveis das cadeias de abastecimento alim
entar. Em particular, deve
abordar:
políticas de comércio justo, incluindo o acesso
ao mercado dos pequenos agricultores,
a promoção de práticas agroecológicas,

proibições à importação de produtos que tenh
am causado, comprovadamente,
usurpação de terras e/ou deﬂorestação nas suas
cadeias de abastecimento,
proibições ao comércio de pesticidas que já sejam
proibidos na UE,
alcançar a neutralidade climática muito antes do
previsto no Acordo Verde da UE.

A UE deve implementar regulamentos ambicios
os e juridicamente vinculativos no pacto sobre migração e asilo, que gara
ntam a proteção dos direitos
humanos e laborais dos trabalhadores migrante
s ilegais envolvidos na produção alimentar europeia.
A UE deve implementar a Declaração das Nações
Unidas sobre os Direitos dos
Camponeses e de Outras Pessoas que Trabalha
m em Áreas Rurais (UNDROP)
para garantir os direitos fundiários e condiçõe
s de trabalho e de vida decentes para os migrantes e trabalhadores sazonais
nas cadeias de abastecimento
alimentar.
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A UE deve implementar um mecanismo que puna práticas dos supermercados
que criem desperdício de alimentos.

Além disso, exigimos que os nossos governos nacionais e decisores
políticos nacionais apoiem a implementação da legislação e dos
processos políticos referidos.
.

Implementado por:

Apoiado por:

Coﬁnanciado por:

A campanha #GoEAThical. Our Food. Our Future (CSO-LA/2020/411-443) ﬁnanciada pela União Europeia e apoiada
pelo Camões I.P é promovida em Portugal pelo IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr. Os conteúdos deste documento são da exclusiva responsabilidade dos parceiros e não podem, sob qualquer circunstância, ser considerados como reﬂetindo posições da União Europeia.
Ilustração de Maria Rocha
Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos Humanos onde se lê “o” deve
ler-se também “a” ou “x” sempre que aplicável, de forma a garantir o respeito pela igualdade de género também
na escrita.

