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- MOÇÃO - 

 

TTIP 

A Comissão Europeia e o Governo dos Estados Unidos da América têm vindo a negociar, 

no maior secretismo, um Acordo Bilateral de Comércio Livre, o chamado Tratado 

Transatlântico, para entrar em vigor já em 2015, que pretende, de acordo com o texto, 

“ligar ao mais alto nível de liberalização os acordos de comércio livre existentes”, “a 

eliminação de todos os obstáculos inúteis ao comércio (…) e à abertura dos mercados”. 

Esse Tratado põe em causa o objectivo de garantir a Soberania Alimentar do nosso País e 

do nosso Povo, pois permitiria a livre entrada no nosso país das produções agrícolas dos 

EUA, que como se sabe são altamente financiadas pelo Governo Norte Americano, e 

introduziria graves perigos para a nossa Agricultura e a nossa Alimentação. 

Desde logo, e uma vez que nos EUA, a indústria e o grande agro-negócio conseguiram 

que o Governo autorizasse a eliminação nos rótulos das referências aos Organismos 

Geneticamente Modificados, os Transgénicos, esses produtos entrariam na Produção 

Nacional e na alimentação dos portugueses, mesmo sem se saber. E os Estados que 

pretendessem impedir a entrada de certos produtos, por considerar que eles podem ser 

prejudiciais para a saúde pública, poderiam vir a ser penalizados por isso. 

Pelo Tratado, no futuro, as Sementes que seriam autorizadas seriam apenas as 

certificadas pelas grandes multinacionais, com consequências judiciais para os Agricultores 

que guardassem as suas próprias sementes, como a União Europeia vem tentando com a 

famosa “Lei das sementes”, até agora derrotada pelos Povos. 

Por outro lado, a intenção que está por detrás deste acordo é impor na Europa regras de 

produção muito mais permissiva, de que é exemplo o uso massivo de pesticidas e a 
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alimentação animal com grandes quantidades de hormonas e antibióticos, em valores hoje 

não permitidos. 

A acrescer a isto, estará a intenção de eliminar controlos hoje obrigatórios na importação 

de bens alimentares, o que fará entrar pelas nossas fronteiras, alimentos apenas com uma 

declaração de conformidade dos exportadores. Ou seja, o controlo da Segurança 

Alimentar, da responsabilidade dos Poderes Públicos, ficará assim ainda mais limitada. 

Com este Tratado, muitos das produções estratégicas da nossa Agricultura poderão estar 

em causa como o Sector da Carne ou do Tomate e mesmo a Sustentabilidade das nossas 

Denominações de Origem Protegida, e mesmo aquelas em que supostamente poderá 

existir alguma vantagem, já sabemos quem irá lucrar com isso. A exemplo de outros 

Tratados já em vigor, tem sido sempre o Agronegócio que lucra e não os Pequenos e 

Médios Agricultores.  

O Tratado Transatlântico, ao importar para Portugal muita da desregulação dos EUA, para 

além de pôr em perigo a Soberania Alimentar do nosso País, representará menos saúde, 

menos protecção ambiental, menos emprego e menos regulação financeira. 

Importa ainda que o Governo Português esclareça os Agricultores e Consumidores quais 

os reais  impactos deste Tratado para Portugal e de uma vez por todas clarifique qual a sua 

posição - está ou não de acordo com este Tratado? 

 

Assim, os Delegados presentes no VII Congresso da CNA, em 23 de Novembro de 2014, 

em Penafiel, decidem: 

- Rejeitar o Tratado Transatlântico, em negociação entre a Comissão Europeia e os EUA; 

- Manifestar estranheza por um acordo desta importância e dimensão estar a ser 

negociado no segredo dos gabinetes, sem o conhecimento e a participação popular; 

- Reclamar junto do Governo e da Assembleia da República para que não assinem tal 

acordo; 

- Defender as Boas Produções Nacionais. 

 

Penafiel, 23 de Novembro de 2014 

7º Congresso da CNA e da Agricultura Familiar Portuguesa 


