
Manifesto WeFarm4EU 

- Síntese-  

O próximo ciclo político 2019-2024 tem o poder de determinar o modelo agrícola 

para as próximas gerações. Surgirão debates sobre a renovação geracional, o baixo 

rendimento agrícola, as futuras práticas agronómicas, a volatilidade dos mercados e 

os efeitos das mudanças climáticas. Enquanto agricultores e cooperativas europeus, 

somos conscientes destas questões complexas e estamos a trabalhar para as superar 

e para enfrentarmos os desafios que nos esperam. Enquanto agricultores e 

cooperativas europeus, procuramos oferecer o tipo de agricultura que os nossos 

cidadãos esperam e exigem: uma agricultura que ofereça uma verdadeira segurança 

alimentar e que cumpra os elevados padrões de qualidade, bem-estar, 

sustentabilidade e proteção do meio ambiente. Este é o nosso compromisso com a 

Europa! 

Por isso, lançámos uma campanha #WeFarm4EU (cultivamos o futuro da Europa!), 

com o objetivo de convocar os atuais e futuros representantes políticos a 

demonstrar um autêntica liderança política e a apoiar o nosso compromisso com a 

Europa. Esperamos que os líderes europeus ofereçam um quadro político que 

alimentará o futuro da Europa com base nos quatro pilares fundamentais da 

agricultura:  

 

#WeFarm4Future (o futuro) alimentar 430 milhões de cidadãos com alimentos 

seguros, acessíveis, sustentáveis e de alta qualidade é um desafio diário. Para o 

conseguir superar, o sector agrícola e florestal necessita de uma futura PAC que  seja 

coerente e que reduza a carga administrativa. Pedimos aos legisladores que 

mantenham, como mínimo, o orçamento do período da programação anterior e que 

continuem a apoiar a agricultura europeia e a promover a sua diversidade. 

Precisamos também de uma UE que garanta uma cadeia alimentar mais justa, 

garantindo um nível de vida digno aos agricultores já estabelecidos e aos recém-

chegados. 

 

#WeFarm4Planet (o planeta): com a gestão de mais de 70% dos solos  da UE, os 

agricultores europeus, os proprietários florestais e as suas cooperativas 

desempenham um papel de liderança no contributo para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Precisamos de uma UE que nos apoie plenamente e 

nos permita desempenhar o nosso papel de impulsionadores do sequestro de 

carbono e promotores da bioeconomia na luta contra as alterações climáticas. 

Somos os primeiros a sentir o impacto da mudança climática. Por este motivo, 

incentivamos as instituições a assegurarem a coerência das políticas, tanto dentro 

como fora das fronteiras da UE, fomentando ao mesmo tempo investimentos 

privados e públicos que contribuam para a ação climática. 

 

#WeFarm4Growth (o crescimento económico): o sector agrícola da UE agrícola 

proporcionou emprego a 22 milhões de pessoas, ao mesmo tempo que gerou 



aproximadamente 430 mil milhões de euros em 2017. Em troca desta contribuição, 

esperamos que a UE e os governos nacionais proporcionem prosperidade, 

estabilidade a longo prazo e segurança. O nosso sector precisa de uma UE que 

garanta o acesso às mais recentes tecnologias e recursos agronómicos baseados em 

factos e ciência, e que garanta uma ambiciosa agenda política comercial da UE que 

ofereça novas oportunidades de mercado, especialmente numa Europa pós-Brexit. 

 

#WeFarm4Community (a comunidade): As comunidades de agricultores e 

proprietários florestais desempenham um papel crucial para manter o dinamismo 

das áreas rurais. Estamos convencidos de que manter as comunidades agrícolas 

locais vivas é parte da solução para a crescente divisão geográfica verificada entre 

as cidades e o campo. O desenvolvimento rural é uma política fundamental que 

contribui para a viabilidade das nossas áreas rurais e para a sustentabilidade a longo 

prazo do setor agrícola. Por conseguinte, esta política deve ser apoiada por um 

orçamento forte da UE e por medidas adequadas no planeamento de políticas. 

Nos últimos 60 anos, a Política Agrícola Comum tem sido o cimento que liga o projeto 

europeu e a agricultura. Só é possível disfrutas e uma Europa e uma agricultura 

sólidas se estas forem de mãos dadas. 

 

É um defensor da agricultura da UE?  Está orgulhoso do trabalho e contribuição dos 
agricultores da UE para a nossa sociedade? Então, por favor, partilhe sua posição 
publicando nas redes sociais com o hashtag #WeFarm4EU e encorajando outros a 
votarem nas eleições europeias de 24 a 26 de maio de 2019 com a hashtag 
#ThisTimeIamVoting. 

 

 


