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PÁGINA REGULAMENTAR

Na sua reunião de 7 de dezembro de 2015, em Bruxelas (Bélgica), a Mesa da Assembleia 
Parlamentar Paritária ACP-UE autorizou a sua Comissão dos Assuntos Sociais e do Ambiente
a elaborar um relatório, nos termos do artigo 2.º, n.º 8, do seu Regimento, sobre os desafios 
para as explorações agrícolas familiares e a produção agrícola de pequena dimensão em países 
ACP.

Na sua reunião de 17 e 18 de março de 2016, a Comissão dos Assuntos Sociais e do Ambiente
nomeou Uladi Mussa (Maláui) e Maria Heubuch (Parlamento Europeu) como correlatores.

A Comissão dos Assuntos Sociais e do Ambiente considerou o projeto de relatório nas suas 
reuniões de...

Na última reunião, a comissão aprovou o projeto de proposta de resolução correspondente.

Encontravam-se presentes no momento da votação: ...

A resolução foi apresentada para aprovação em...
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

sobre os desafios para as explorações agrícolas familiares e a produção agrícola de 
pequena dimensão em países ACP

A Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE,

 Reunião em Nairobi (Quénia) de 19 a 21 de dezembro de 2016,

 Tendo em conta as suas resoluções, de 28 de junho de 2007, sobre a redução da pobreza 
entre os pequenos agricultores nos países ACP, e de 27 de novembro de 2013, sobre o 
impacto social e ambiental das práticas pastorícias nos países ACP,

 Tendo em conta o Acordo de Parceria entre os Estados de África, das Caraíbas e do 
Pacífico, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, 
assinado em Cotonu, em 23 de junho de 2000 (Acordo de Cotonu), nomeadamente os 
artigos 23.º e 34.º, bem como as revisões deste Acordo realizadas em 2005 e 20101,

 Tendo em conta as resoluções do Parlamento Europeu, de 27 de setembro de 2011, sobre 
o quadro estratégico da UE para ajudar países em desenvolvimento a enfrentarem os 
desafios no domínio da segurança alimentar2, de 11 de dezembro de 2013, sobre a 
abordagem da UE em matéria de resiliência e redução dos riscos de catástrofe nos países 
em desenvolvimento: aprender com as crises de segurança alimentar3, de 13 de março de 
2014, sobre o papel dos direitos à propriedade, dos direitos de propriedade e da criação de 
riqueza na questão da erradicação da pobreza e da promoção do desenvolvimento 
sustentável nos países em desenvolvimento4, de 12 de março de 2015, sobre a Tanzânia, 
nomeadamente a questão da apropriação de terras5, e de 7 de junho de 2016, sobre a Nova 
Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional6, 

 Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre 
o quadro estratégico da UE para ajudar os países em desenvolvimento a enfrentarem os 
desafios no domínio da segurança alimentar, aprovada em 31 de março de 2010 
(COM(2010)0127), e as conclusões do Conselho, aprovadas em 10 de maio de 20107, 

 Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 28 de maio de 2013, sobre segurança 
alimentar e nutricional no âmbito da ajuda externa8,

 Tendo em conta o plano de ação da Comissão em matéria de nutrição, de 3 de julho de 

                                               
1 JO L 287 de 4.11.2010, p. 3.
2  JO C 56 E, de 26.2.2013, p. 75.
3

Textos aprovados, P7_TA(2013)0578.
4

Textos aprovados, P7_TA(2014)0250.
5

JO C 316 de 30.8.2016, p. 122.
6  Textos Aprovados, P8_TA(2016)0247.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf
8 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf
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2014 (SWD(2014)0234),

 Tendo em conta a Cimeira das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável e o 
documento final adotado pela Assembleia Geral, em 25 de setembro de 2015, intitulado 
«Transformar o nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável», em 
particular o segundo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aí definidos, 
nomeadamente erradicar a fome, garantir a segurança alimentar, melhorar a nutrição e 
promover uma agricultura sustentável1,

 Tendo em conta o Acordo de Paris celebrado entre as Partes na Convenção das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas, aprovado em 12 de dezembro de 20152,

 Tendo em conta o Programa Integrado para o Desenvolvimento da Agricultura em África 
(CAADP), adotado pela União Africana (UA), em 20023, 

 Tendo em conta a Cimeira dos Chefes de Estado da União Africana, realizada em Maputo 
(Moçambique), em 2003, no âmbito da qual os governos da UA acordaram em investir 
mais de 10 % do total das suas dotações do orçamento nacional no setor agrícola4,

 Tendo em conta a Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da UA, realizada em 
julho de 2012, que proclamou o ano de 2014 como o «Ano da Agricultura e da Segurança 
Alimentar em África»5, assinalando desta forma o décimo aniversário da adoção do 
CAADP,

 Tendo em conta o Pacto de Milão sobre a Política Alimentar Urbana, de 15 de outubro de 
2015, promovido pelo município de Milão e subscrito por 113 cidades de todo o mundo, 
que foi entregue ao Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki Moon, e destaca o papel 
central das cidades nas políticas em matéria de alimentação, 

 Tendo em conta a Declaração de Malabo sobre o crescimento acelerado da produção e da 
transformação agrícolas para uma prosperidade partilhada e o reforço dos meios de 
subsistência, adotada em 27 de junho de 2014 pela Cimeira de Chefes de Estado da UA 
realizada em Malabo (Guiné Equatorial), em que os governos da UA se comprometeram a 
afetar pelo menos 10 % da despesa pública à agricultura,6

 Tendo em conta a Iniciativa de Áquila sobre a Segurança Alimentar, lançada pelo G8 em 
20097,

 Tendo em conta o quadro e as orientações em matéria de políticas fundiárias em África, 
adotados pela Conferência Conjunta dos Ministros da Agricultura, dos Assuntos 
Fundiários e da Criação de Gado, realizada em abril de 2009, em Adis Abeba (Etiópia)8, 
bem como a declaração sobre questões e desafios fundiários em África9, adotada pelos 

                                               
1 Resolução A/RES/70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
2 ONU FCCC/CP/2015/L. 9/Rev. 1.
3 http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf
4 Assembly/UA/Decl. 7(II).
5 Assembleia/UA/Decl.449(XIX).
6 Assembleia/UA/Decl. 1(XXIII).
7 http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf
8 http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa
9 Assembleia/UA/Decl. 1(XIII) Rev. 1.
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Chefes de Estado da UA na Cimeira realizada em Sirte (Líbia), em julho de 2009, que 
apela a uma aplicação eficaz do quadro e das orientações atrás referidos,

 Tendo em conta os Princípios Orientadores sobre Investimentos Fundiários em Grande 
Escala em África, adotados pela Conferência Conjunta dos Ministros da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural, das Pescas e da Aquicultura da UA, que se reuniram em Adis 
Abeba, em 1 e 2 de maio de 2014,

 Tendo em conta a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) «Orientações Facultativas para apoiar a concretização progressiva do direito a uma 
alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional», de 20041,

 Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966,

 Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), de 19792,

 Tendo em conta a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, de 19873,

 Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 
de 20074,

 Tendo em conta os Princípios Básicos e Linhas Diretrizes das Nações Unidas sobre os 
despejos e os deslocamentos com origem no desenvolvimento, de 20075,

 Tendo em conta os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos 
Humanos, aprovados pelo Conselho dos Direitos do Homem, em 20116, bem como as 
Linhas Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais, atualizadas em 20117,

 Tendo em conta a Parceria de Busan de 2011 para uma Cooperação para o 
Desenvolvimento Eficaz8,

 Tendo em conta as orientações facultativas de 2012 sobre governação responsável em 
matéria de propriedade das terras, pescas e florestas (VGGT)9,

 Tendo em conta a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais 
(Convenção UPOV), de 199110,

 Tendo em conta os princípios de Maastricht sobre as Obrigações Extraterritoriais dos 
Estados na Área dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (ETOP), 

 Tendo em conta o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a 

                                               
1 http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
2 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
3 http://www.achpr.org/instruments/achpr/
4 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf
5 http://www.ohchr.org/PT/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
6 https://www.unglobalcompact.org/library/2
7 http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
8 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
9 http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/pt/
10 http://www.upov.int/upovlex/pt/conventions/1991/content.html
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Alimentação e a Agricultura (ITPGRFA) de 20011,

 Tendo em conta a Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 1992, o seu Protocolo de 
Cartagena sobre a Segurança Biológica, de 2000, e o Protocolo de Nagoia relativo ao 
acesso aos recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da 
sua utilização, de 20102,

 Tendo em conta o artigo 18.º, n.º 1, do seu Regimento,

 Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Sociais e do Ambiente (ACP-UE/ 
xxx.xxx vxx-xx),

A. Considerando que, geralmente, não são reconhecidos aos pequenos produtores e aos 
povos indígenas os seus direitos fundiários, estes tornam-se mais vulneráveis a
negociações de terrenos inadequadas, a expropriações ilegais ou à inexistência de 
indemnizações justas;

B. Considerando que o investimento na agricultura em pequena escala nos países ACP foi 
negligenciado nos últimos trinta anos, ao passo que a dependência dos países de baixos 
rendimentos da importação de produtos alimentares aumentou, o que os torna 
vulneráveis às variações dos preços nos mercados internacionais;

C. Considerando que as grandes parcerias público-privadas (PPP) podem dar origem a uma 
posição dominante das grandes empresas agrícolas na agricultura africana e afastar as 
empresas locais;

D. Considerando que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de 
Paris sobre as alterações climáticas, de dezembro de 2015, salientaram a importância de 
desenvolver um modelo de agricultura que aumente a resiliência e crie sistemas 
alimentares sustentáveis;

E. Considerando que o lançamento de programas de ajustamento estrutural, no início da 
década de 1980, desenvolveu uma agricultura orientada para a exportação que dava 
prioridade ao aumento da produção de culturas comercializáveis destinadas aos 
mercados mundiais; Considerando que esta escolha favoreceu modelos de produção em 
grande escala, altamente mecanizados e capitalizados, enquanto, comparativamente, as 
pequenas explorações agrícolas foram negligenciadas;

F. Considerando que os mercados internacionais serão mais voláteis no futuro; 
Considerando que os países não devem correr o risco de depender excessivamente das 
importações, mas devem investir sobretudo na produção alimentar nacional para criar 
resiliência;

G. Considerando que o direito dos agricultores à livre produção, troca e venda de sementes 
está na base de 90 % da agricultura de subsistência em África e a diversidade de 

                                               
1 http://www.planttreaty.org/
2 https://www.cbd.int/
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sementes é essencial para o reforço da capacidade de resistência da agricultura às 
alterações climáticas;

H. Considerando que os agricultores em regime de exploração familiar e os pequenos 
agricultores têm demonstrado capacidade para fornecer produtos diversificados e
aumentar a produção de alimentos de forma sustentável, através da utilização de 
práticas agroecológicas;

I. Considerando que as monoculturas aumentam a dependência dos fertilizantes e dos 
pesticidas químicos, conduzem a uma degradação significativa das terras e contribuem 
para as alterações climáticas;

J. Considerando que a agricultura é responsável por, pelo menos, 14 % do total das 
emissões anuais de gases com efeito de estufa, principalmente devido à utilização de 
adubos azotados;

K. Considerando que a dimensão de género é um aspeto muito importante dos 
investimentos na agricultura em África;

L. Considerando que a FAO estima que, em todo o mundo, se perdeu cerca de 75 % da 
diversidade genética vegetal;

M. Considerando que o controlo, o regime de propriedade e a acessibilidade de preços das 
sementes são essenciais para a segurança alimentar e a resiliência dos agricultores 
pobres;

1. Solicita aos governos e aos doadores que suspendam ou revejam políticas e projetos que, 
de forma direta, encorajem e facilitem a apropriação ilegal de terras ou que, de forma 
indireta, aumentem a pressão sobre a terra e os recursos naturais, o que pode causar 
violações graves dos direitos humanos, tal como no caso da política dos biocombustíveis 
da UE e da Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional em África 
(NASAN); 

2. Solicita aos Estados-Membros da UE que efetuem avaliações sistemáticas do impacto 
dos direitos humanos ex ante e ex post em negociações de terrenos e incluam critérios 
vinculativos em matéria de direitos humanos e mecanismos de responsabilização nas 
suas políticas que tenham a ver com terras no estrangeiro;

3. Insta os Estados-Membros da UE a criarem instrumentos para um desenvolvimento 
sustentável e para apoiar a exploração familiar e as economias locais na África 
Subsariana, recordando que os agricultores em regime de exploração familiar e os 
pequenos agricultores produzem cerca de 80 % dos géneros alimentícios a nível 
mundial e representam mais de 60 % dos postos de trabalho na região; 

4. Apela à UE e aos Estados-Membros para que garantam que os investidores 
estabelecidos na UE respeitam os direitos das comunidades locais e as necessidades 
dos pequenos agricultores através da aplicação de normas internacionais que regulem 
o investimento sustentável na agricultura, incluindo o Quadro e Orientações da UA 
em matéria de Políticas Fundiárias e os seus Princípios Orientadores sobre 
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Investimentos Fundiários em Grande Escala em África, e respeitem os Princípios 
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos e as Orientações da OCDE para as 
Empresas Multinacionais;

5. Regista, com preocupação, que muitas negociações de terrenos violam os princípios do 
consentimento livre, prévio e informado das comunidades envolvidas; Salienta, 
nomeadamente, que o processo de tomada de decisão no quadro de cooperação da 
NASAN não abrangeu todas as partes interessadas;

6. Sublinha a necessidade de revitalizar o investimento público na agricultura ACP e dar 
prioridade ao investimento na agroecologia, em conformidade com as conclusões da 
Avaliação Internacional da Ciência e da Tecnologia Agrícolas para o Desenvolvimento 
(IAASTD), as recomendações do relator especial das Nações Unidas sobre o direito à 
alimentação e os ODS;

7. Observa que as políticas de investimento agrícola se centram essencialmente na aquisição 
de terras em grande escala e na agricultura orientada para a exportação, que não tem 
qualquer relação com as economias locais; Recorda que, para a maioria da população, o 
acesso à terra e o acesso à segurança da posse da terra são fundamentais para o usufruto 
do direito à alimentação; Apela aos países africanos para que reconheçam todos os 
direitos de propriedade legítimos, incluindo os direitos informais, indígenas e regimes 
fundiários, a fim de apoiar as explorações agrícolas familiares e a produção agrícola de 
pequena dimensão e a combater a apropriação ilegal de terras;

8. Recorda que as orientações da FAO em matéria de posse de terras recomendam o acesso 
seguro à terra; Insta a UE a monitorizar e acompanhar de forma proativa as negociações 
de terrenos que envolvam intervenientes da UE; Sublinha que as empresas privadas que 
participam em parcerias público-privadas (PPP), tais como a NASAN, devem ser 
responsabilizadas pelos seus atos; Solicita, portanto, às partes da NASAN que criem um 
mecanismo de responsabilização e monitorização rigoroso que inclua recursos judiciais 
para os habitantes locais e para as comunidades afetadas pelas negociações de terrenos;

9. Recorda que os direitos dos agricultores à livre produção, troca e venda de sementes estão 
na base de 90 % da agricultura de subsistência em África e que a diversidade de sementes 
é essencial para o reforço da capacidade de resistência da agricultura às alterações 
climáticas; Lamenta os pedidos veiculados pelas empresas no sentido de reforçar os 
direitos dos obtentores, em conformidade com a Convenção da União para a Proteção das 
Obtenções Vegetais (Convenção UPOV), de 1991, que proíbe a maioria desses acordos 
informais;

10. Observa com preocupação que a introdução e a propagação de sementes certificadas em 
África aumenta a dependência dos pequenos agricultores e a probabilidade de 
endividamento, reduzindo a diversidade de sementes;

11. Apela à criação de meios para substituir a excessiva dependência de géneros alimentícios 
importados pelo estabelecimento de uma produção alimentar nacional resiliente, dando 
prioridade às culturas locais que cumprem os requisitos nutricionais; Observa que, dada a 
crescente volatilidade dos mercados e do clima, tal é cada vez mais importante;
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12. Convida a Comissão a assegurar que os compromissos assumidos pela UE, ao abrigo do 
Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a 
Agricultura, em prol dos direitos dos agricultores se reflitam na assistência técnica e do 
apoio financeiro prestados à política de desenvolvimento de sementes; Insta a UE a 
apoiar os direitos de propriedade intelectual que favoreçam a produção de variedades de 
sementes adaptadas às condições locais, assim como de sementes conservadas pelos 
agricultores;

13. Exorta os Estados membros do G8 a não apoiarem as culturas de OGM em África;

14. Encarrega os seus copresidentes de transmitir a presente resolução ao Conselho de 
Ministros ACP-UE, ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia, ao Conselho Europeu, 
à União Africana, ao Parlamento Pan-Africano, aos parlamentos regionais e nacionais dos 
países ACP e dos Estados-Membros e às organizações regionais relacionadas com os 
países ACP. 


