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O Comércio pode ser livre, mas deve 
também ser justo:

• SOCIALMENTE suportável e equitativo (na 
relação consumidor/ produtor)

• ECONOMICAMENTE viável

• AMBIENTALMENTE sustentável ( a saúde 
humana e os recursos naturais devem ser 
protegidos)



https://trade-leaks.org/mercosur-leaks/trade-and-sustainable-
development/

“Greenpeace vaza documentos secretos e tenta derrubar acordo 
Mercosul - União Europeia”
Publicado em 07/12/2017 18:11 e atualizado em 08/12/2017 19:5

EU-MERCOSUR TRADE LEAK 



3 principais 
argumentos

1.Biodiversidade (BD) 
e recursos naturais 

(RN)

2.Alterações 
climáticas (ACs)

3. Organismos
Geneticamente 

Modificados (OGM)



Na América Latina encontra-se:

• 40% da biodiversidade do Planeta

• 25% dos bosques naturais

• 28% das reservas mundiais de água potável

FONTE: ¿Por qué importa América Latina?
Informe Elcano 22 | Diciembre 2017
Coord: Carlos MALAMUD

1. Biodiversidade (BD)  e recursos naturais (RN)



1. Biodiversidade (BD)  e recursos naturais (RN)

CAUSAS
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1. Biodiversidade (BD)   e recursos naturais (RN)

Expansão  de plantações 
“monocultivo” 

(soja) para exportação e 
alimentação de gado

expansão da 
pecuária 

(beef)

Desmatação de 
florestas naturais 

Diminui a quantidade de 
água e qualidade (uso 

de fertilizantes) e  
aumenta erosão do solo

Diminuem os 
ecossistemas (fauna e 

flora) que dependem de 
florestas e rios



• CARNE: Mercosul exporta para a UE 
perto de 200.000 TM. A proposta inicial 
UE: aumentar 70.000 TM (observadores 
da Greenpeace esperam que possa ir até 
130.000 TM): 65% das áreas 
desmatadas são ocupadas por pastos 
para o gado. A Amazónia, no Brasil 
perdeu 7.893 km² em 2016 e entre 2013 
e 2017 a taxa de deflorestação foi
cerca 38% mais alta que em 2012

• SOJA:  22% das exportações e está 
presente em 67% das rações animais
(aprox. 2/3 do Brasil e 1/3 da Argentina). 
A desmatação para Soja fez com que o 
Cerrado (uma das florestas com maior
biodiversidade do planeta, onde nascem
abundantes recursos hídricos do Brasil) 
já perdeu 50% da sua área original. Em
2015, a conversão de terras no Cerrado 
brasileiro foi de 9.483 km2.

http://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/11/A-Pathway-to-Zero-Deforestation-in-the-Brazilian-Amazon-full-report.pdf
http://www.obt.inpe.br/prodes/dashboard/prodes-rates.html
https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/cerradomanifesto_september2017_atualizadooutubro.pdf
http://www.ccst.inpe.br/perda-do-cerrado-e-50-maior-que-da-amazonia/


• ALTA VULNERABILIDADE às ACs: furacões, degelo (especialmente na Argentina) e nos 
glaciares impactando negativamente na disponiblidade de água potável para consumo 
e hidroeletricidade.

• BAIXAS EMISSÕES de GEE: 10% das emissões mundiais (em 2012), com Brasil e México 
como principais emissores.

Está ao nivel da UE-28 (que emitiu aproximadamente 10% de GEE (2015)

• CUSTO ECONÓMICO: pelo menos entre 1,5% e 5% do PIB (em 2050) 

2.Alterações climáticas (ACs)

FONTE: ¿Por qué importa América Latina?
Informe Elcano 22 | Diciembre 2017
Coord: Carlos MALAMUD



2.Alterações climáticas (ACs)

Desmatação de 
florestas naturais 

Aumenta o 
aquecimento 

global

Aumenta a procura
de água mas 

diminui a 
quantidade 
disponível 

Diminui  a 
produção de ER 

hídrica 

Aumenta a emissão 
de GEE e o 

aquecimento 
global 



+ Produção de energías renováveis
(ER) hídrica e eólica: Brasil, é o 7º 
investidor mundial em ER e 77% da 
eletricidade provém de ER; Uruguai
e Paraguai: mais de 80% é de ER, e 
Argentina 28%
+ 85% das reservas mundiais de lítio
(Chile, Argentina e Bolivia)

Minimizar o recurso aos combustíveis
fósseis e subsídios para os mesmos
Aumentar a poupança e eficiência
energética 
Apostar em políticas contra a desmatação
Tornar-se um parceiro estratégico da UE no 
“multilateralismo climático” através de: “Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático” 
(RIOCC),  e “EUROCLIMA” (constituído pela Europa e 
América Latina), que apostam num modelo 
“hipocarbónico” alinhado com os compromissos
adquiridos em París.

OPORTUNIDADES 
DESAFIOS

FONTE: London School of Economics
and Political Science (LSE)
lse.ac.uk/consulting
Inception Report ▪ 24 January 2018 



FONTE : Os 7 "melhores" eufemismos dos tratados de livre comércio
https://www.esquerda.net/artigo/os-7-melhoreseufemismos-dos-tratados-de-livre-comercio/44078

3. Organismos Geneticamente Modificados (OGM)

«Produtos de tecnologia agrícola moderna» 
«Eis os transgénicos. Apesar da maioria dos peritos reconhecer que a 
fome no mundo é um problema de distribuição e não de escassez, a 
indústria agroalimentar dos Estados Unidos esforça-se para que os 
padrões de segurança se nivelem por baixo para poder inundar o 
mercado europeu de alimentos, sementes, herbicidas, etc., com a sua 
correspondente patente. As dificuldades da chegada do milho e da soja 
transgénicos, não autorizados na Europa, representaram um duro 
golpe para as exportações norte-americanas, pelo que não descartamos 
novos eufemismos modificados ideologicamente.» 

A Diretiva 2001/18/CE sobre OMG foi alterada pela nova Diretiva (UE) 
2018/350 de 08/03, que visa reforçar a avaliação dos efeitos ambientais 
dos OGM a longo prazo



Fonte: N. Filho e 
L.Coelho, Aspectos
ambientais
do comércio 
internacional, FIESP
CIESP, 2002

A UE propõe a inclusão do principio 
da precaução no Art.10 do Cap. 
Sobre  Ambiente (segundo as 
“trade leak” da Greenpeace 

Holanda. Mas não conseguiu no 
Cap. sobre medidas sanitárias e 

fitosanitárias

A Argentina tinha muito a perder 
se num acordo do Mercosul se 
recusasse OGM, já que a maior 

parte de suas exportações de soja 
são de uma variedade modificada

3. OGM: Princípio da precaução



Fonte: CETA. 
Não há 

“Trade leak” 
sobre este  

Cap





REQUISITOS
SERVIÇO 

A&S

Contínuo e suficiente (50 a 100 l /pessoa e dia)

Segura (sem microrganismo ou outras substâncias 
contaminantes) OMS estabelece qualidade standard 

para disponibizar aguas 24h/dia

Aceitável (em termos de cor, odor e sabor, bem como em 
termos culturais)

Fisicamente acessível (distância máx. 1000 m. do lar e 
tempo de recolha não superior a 30 min.)

Preço razoável (não deve ultrapassar 5% do rendimento 
familiar)



América do Sul 
(MERCOSUL)substituir América do 
Norte (EUA)

MERCOSUL parceiro privilegiado da 
UE no combate às ACs: 
“Descarbonização da Economia”

UE apoiar MERCOSUL na transição 
energética e na diversificação 
económica

Aumento da desmatação

Aumento do aquecimento global

“Invasão” do mercado da UE por 
OGM

OPORTUNIDADES E RISCOS/DESAFIOS


