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A Comissão Europeia alcançou recentemente um acordo comercial com os países do Mercosul (Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai) que, se ratificado, consistiria no maior acordo comercial já aplicado nos dois blocos em termos 
de número de cidadãos afectados. No entanto, este acordo tem um custo muito alto para as pessoas e para o 
planeta. 

Ao nível regional e global, supõe o aparecimento de terríveis consequências: a escalada e intensificação de incêndios 
na Amazónia, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, a alteração da produção local de alimentos nos 
países do Mercosul, bem como um aumento no uso de pesticidas perigosos e outras substâncias tóxicas que 
ameaçam a segurança alimentar na Europa. Além disso, a adesão ao acordo também reforça a posição do Presidente 
do Brasil, Jair Bolsonaro, conhecido por violar os direitos dos povos indígenas, mulheres, camponeses e 
trabalhadores, além de devastar o meio ambiente de seu país e debilitar o Acordo de Paris contra as alterações 
climáticas.

Antes de entrar em vigor, o acordo deverá ser aprovado pelo Conselho da União Europeia, pelo Parlamento Europeu 
e por todos os parlamentos dos Estados-Membros. Este é o momento de rejeitar com veemência um acordo 
comercial terrível, que seria prejudicial de várias maneiras para as pessoas, para o clima e para o meio ambiente.

O Acordo de Comércio UE-Mercosul irá promover o comércio de produtos que estão a causar desflorestação 
e a agravar as alterações  climáticas, à medida que as emissões do transporte aumentam, especialmente por 
navio. Em muitos locais, os incentivos comerciais à produção agrícola vão afectar a biodiversidade, pois irão 
destruir habitats para transformá-los em pastagens e terras agrícolas, o que por sua vez irá aumentar o uso de 
pesticidas tóxicos. Isso irá colocar em risco a saúde de trabalhadores e consumidores, além da vida selvagem. 
O acordo também significará um aumento nas vendas de veículos fabricados pela poluente indústria 
automobilística da UE, aumentando também as emissões de gases de efeito estufa (GEE).

• As novas regras comerciais significam uma redução de tarifas que favorecerá a produção agrícola nos países 
do Mercosul, em particular para três produtos-chave cuja capacidade de desflorestamento, danos ao meio 
ambiente e aceleração das alterações climáticas são bem conhecidos:

CARNE

O acordo aumentará as 

importações de carne bovina para 

a UE em 30%. A procura de carne 

bovina é uma das principais causas 

de desflorestação no Brasil1, onde 

a cada minuto se perde o 

equivalente a três campos de 

futebol da Selva Amazónica2. No 

Paraguai e na Argentina, as 

florestas também são arrasadas 

para criar gado3. A produção dessa 

carne é uma das principais fontes 

directas de emissão de gases de 

efeito estufa4, a somar às  

emissões decorrentes  da 

desflorestação. Esta  indústria será 

responsável por 82% do aumento 

esperado das emissões de GEE 

devido a  produtos agrícolas.

SOJA

É a principal ração para animais nos países do 

Mercosul e na UE, especialmente no contexto 

das agropecuárias industriais, portanto, este 

acordo comercial também aumentará a 

procura de soja nos produtores do Mercosul. 

Para facilitar o comércio, os impostos sobre as 

exportações de soja da Argentina para a UE 

foram eliminados. Isso trará mais 

desflorestação, bem como a perda de 

biodiversidade e habitats importantes nas 

zonas l imítrofes da soja, no Cerrado brasileiro6

e no Gran Chaco argentino e paraguaio7. O 

cultivo da soja pode expandir-se também  para 

a Amazónia brasileira, onde actualmente não é 

possível graças à "moratória da soja", que o 

governo e os produtores de soja querem agora 

pôr em causa8. No Cerrado brasileiro, a 

expansão da soja significou a emissão do 

equivalente a 143 milhões de toneladas de CO2 

entre 2006 e 20179.

CANA-DE-AÇÚCAR

O etanol extraído da cana-de-

açúcar pode ser transformado 

em biocombustível, usado no 

transporte como alternativa aos 

combustíveis fósseis. A 

produção de cana de açúcar é 

uma das principais causas da 

desflorestação10, e como tal, 

agrava as alterações  climáticas. 

Em 2019, o governo brasileiro 

suspendeu a proibição do 

cultivo de cana de açúcar na 

Amazónia11, uma decisão muito 

preocupante, tendo em conta 

que se estima que a produção 

do Brasil representará quase 

metade do aumento da 

produção global de etanol em 

202512.

1.ESTIMULA EMISSÕES DE GASES COM EFEITO
DE ESTUFA PREJUDICIAIS PARA O AMBIENTE



• Novas regras comerciais que estabelecem a abolição de tarifas vão incentivar a produção de automóveis e 
seus componentes na UE, o que expandirá o mercado da indústria automobilística poluente da UE e 
aumentará a venda de modelos SUV (do inglês “Sport Utility Vehicle” - “veículo utilitário desportivo”), que 
serão  prejudiciais para o ambiente dos países do Mercosul. 

• O boom do comércio transatlântico aumentará as emissões do transporte. Actualmente, os navios cargueiros 
já representam 3% do total das  emissões de gases de efeito estufa13.

A assinatura do acordo irá impulsionar o governo do presidente brasileiro Jair 
Bolsonaro, acusado de destruir sistematicamente as políticas de protecção ambiental e 
climática do  seu país14. 

O ministro de Bolsonaro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, acredita que 
"não há catástrofe climática" e que "as alterações climáticas são  uma conspiração 
marxista"15. 

O presidente Jair Bolsonaro acusou o actor Leonardo DiCaprio de financiar a destruição 
da Selva Amazónica e afirmou que as ONGs eram responsáveis pelos incêndios 16.

COMO O ACORDO UE-MERCOSUL 
ESTÁ  A SER VENDIDO



O acordo comercial implicará um afrouxamento das regras e controlos  dos  produtos alimentares  

importados dos países do Mercosul, apesar do grande número de escândalos de segurança alimentar no 

Brasil e da grande diferença entre os padrões de segurança alimentar entre ambos os blocos. 

• As regras da UE que restringem alimentos e culturas geneticamente modificadas irão  estar em risco. 

Brasil e Argentina são os maiores produtores mundiais de soja e milho geneticamente modificado 

(OGM). De facto, 95% da soja brasileira17 e argentina18 é transgénica. Um acordo comercial 

fortalecerá a pressão desses países para colocar as suas colheitas GM nos mercados. 

• Os consumidores serão expostos a níveis perigosos de pesticidas em produtos alimentares  

importados, pois 149 pesticidas usados no Brasil19 são proibidos na Europa devido a problemas de 

saúde e segurança. O Brasil é o principal consumidor de pesticidas no mundo20 e nas suas culturas 

transgénicas utiliza o glifosato, conhecido pela sua toxicidade21.

Após uma recente visita ao Brasil, o Enviado Especial das Nações Unidas 
alertou que o  uso intensivo de agrotóxicos na agricultura poderia levar a uma 
"epidemia de envenenamento por pesticidas" no país22 e acusou o governo 
de desencadear "uma onda catastrófica de pesticidas tóxicos... que irão 
envenenar gerações”.

2. COLOCA COMIDA TÓXICA
NO NOSSO PRATO 



O REAL CUSTO DO
ACORDO UE-MERCOSUL 

• Os consumidores podem ser expostos à hormona de crescimento ractopamina, encontrada em 
alimentos. Apesar da carne importada estar supostamente isenta de ractopamina, o acordo comercial 
inclui uma diminuição dos controlos nas fronteiras, o que se traduz num sério risco de as importações 
não serem submetidas a controlo23. A ractopamina é proibida em 160 países, incluindo toda a UE, 
devido ao risco que representa para a saúde humana. Apesar disso, foi encontrada na carne importada 
do Brasil24 e é permitida na Argentina. 

• Os consumidores europeus também estarão expostos a riscos para a saúde causados por produtos de 
origem animal, como frango infectado por salmonela ou carne contaminada, devido ao controlo 
reduzido das importações dos países do Mercosul. Esse risco aumenta devido ao facto de os 
formuladores de políticas comerciais da UE terem afrouxado os controlos nos matadouros do Mercosul. 

• O principal exportador de carne do mundo25, a empresa brasileira JBS, está envolvida em escândalos por 
vender carne podre, subornar políticos e usar informações privilegiadas. Ainda assim, o acordo 
comercial proporcionar-lhe-á uma presença ainda maior no mercado global da carne. A JBS abate 
77.000 vacas por dia26. 

Além de aumentar o risco de importação de alimentos perigosos, o acordo também aumentará as 
importações de carne bovina para a UE em 30%, reduzindo os preços e prejudicando os produtores de leite 
e carne na Europa, o que aumentará  o número de pequenos produtores que serão forçados a fechar.



3. PASSANDO POR CIMA
DOS DIREITOS HUMANOS

Assinar este  acordo comercial também implica justificar as terríveis violações dos Direitos Humanos 

no Brasil e mostrar apoio a um governo que está a minar a democracia e o Estado de Direito. Os 

direitos dos trabalhadores não são garantidos por este contrato. 

• As chamadas "máfias da selva", relacionadas com desflorestação ilegal e apropriação de terras -

toleradas por Bolsonaro -, recorreram à intimidação e à violência, até mesmo ao assassinato, 

contra pequenas comunidades indígenas e produtoras que consideram um obstáculo às suas 

actividades27. 

• Na década entre 2009 e 2018, ocorreram  363 assassinatos de activistas ambientais e de defesa 

da terra no Brasil28. De facto, é o país em que mais crimes deste tipo são cometidos. A 

impunidade continua a ser a norma, pois esses crimes quase nunca são investigados ou levados 

a tribunal29.

Comunidades locais no Brasil alertaram recentemente que o presidente Bolsonaro está a descarregar 
ainda mais violência contra elas: a Coordenação de Organizações Indígenas da Amazónia Brasileira, 
que representa 160 povos indígenas dispersos por cerca de 110 milhões de hectares do território 
amazónico, denunciou "os discursos genocidas do governo contra os povos indígenas e o 
ambiente" que promovem a rápida destruição da Amazónia, das  suas casas e dos  seus meios de 
subsistência30.

• Alguns aliados de Bolsonaro defendem abertamente a restauração do regime ditatorial, o que suprimiria 
as liberdades fundamentais de toda a população31. 

• O acordo comercial só se refere aos direitos humanos e dos povos indígenas nas suas disposições sobre 
Comércio e Desenvolvimento Sustentável, que não são juridicamente vinculativas e, portanto, cujo 
cumprimento não pode ser exigido. Da mesma forma, não garante explicitamente os direitos trabalhistas. 
O Brasil não ratificou a Convenção da Organização Internacional do Trabalho de 1948 sobre liberdade de 
associação e protecção  do direito de organização32, o que se traduz em falta de apoio, quer para a 
formação de sindicatos, quer para a defesa colectiva dos direitos dos trabalhadores.



Este documento menciona apenas algumas das consequências 
desastrosas que o acordo entre a UE e o Mercosul teria se 
entrasse em vigor. À luz do custo terrivelmente alto que este  

acordo teria para o clima, o ambiente, a qualidade dos nossos 
alimentos e a situação dos  activistas nos países do Mercosul, 
exortamos os governos a rejeitarem vigorosamente este acordo 
comercial, enquanto ainda têm a possibilidade de fazê-lo.
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