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Editorial

Comer a Crise?
Sandra Oliveira, Editora.

Exemplos de uma época de crise:
uma cooperativa de sucesso
nasceu de uma crise no setor da
pesca nos anos 80. Uma mutualidade nascida em plena crise de
1929. As ideias por trás dos projetos de luta contra o desperdício
alimentar têm muitas semelhanças
com as ideias da segunda guerra
mundial quando era preciso racionalizar a comida e a produção
alimentar. É preciso descobrir
maneiras de comer a crise – antes
que a comida nos falte a nós?
Possivelmente todos sabemos,
mas estamos tão habituados a
prateleiras cheias que não nos
queremos lembrar. Os nossos
governantes também sabem, mas o investimento no
desenvolvimento agricola (segundo o WorldWatch Institute) está no
nível mais baixo de sempre. Mas
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a insegurança alimentar, a falta de
alimentos no nosso prato, é um
risco mais perto de nós ou dos
nossos filhos, europeus do século
XXI, do que os otimistas querem
acreditar.
A fome continua a ser uma realidade que a revolução verde dos
anos 50 não resolveu e que a
biotecnologia não pode resolver.
As desigualdades económicas
aumentam esta crise e continua
a ser a política a permitir 900
milhões de pessoas com fome ao
lado de um número semelhante de
obesos – como aponta Francisco
Sarmento, o especialista da FAO
que entrevistámos nesta D.
Mas há projetos inovadores,
há ideias sociais que surgiram
noutras épocas de crise e para as
quais é preciso olhar – as

cooperativas, a mutualidades,
modelos que nasceram noutro século mas seguem na corrente mais
atual da inovação social. Alternativas ao petróleo também surgem
no campo da energia, como pode
ver na secção Nova Economia. No
Mundo, mais um projeto inovador
nascido na Índia.
Muita atenção ao projeto dos
investigadores do CESTRAS,
que vai finalmente apurar dados e fazer campanha contra
o desperdício de alimentos em
Portugal – projeto PERDA. E saiba
mais sobre soluções reais e sustentáveis para a alimentação em
todo o mundo com outro projeto
para acompanhar - Nourishing the
World, do WorldWatch Institute, no
blogue http://blogs.worldwatch.
org/nourishingtheplanet/.
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O regresso do termo
e da lancheira
Texto de Inês Campos

“A comida é uma arma” era o slogan de um dos muitos cartazes
americanos contra o desperdício alimentar, no auge da segunda
Grande Guerra. Hoje, perante uma crise global e nacional a ameaçar
a segurança alimentar de muitas pessoas, o tema reemerge
nos discursos do mundo. As causas do problema são profundas,
enraizadas na estrutura do mercado, nos hábitos das famílias e numa
cultura social em que o excesso é bem visto.
Em Portugal, depois da petição
“contra o desperdício alimentar” lançada por António Costa
Pereira ter conseguido mais de
70.000 assinaturas, formou-se a
DariAcordar - desde há um ano a
recolher refeições que não foram
servidas em estabelecimentos de
restauração, fazendo-as chegar a
instituições de solidariedade.
Na Florida, o grupo “WasteNotWantNot” é outra organização que
se dedica ao resgate e distribuição
de alimentos.
Em Londres, a Sustainable Restaurant Association classifica
restaurantes de acordo com as
suas práticas de redução e
aproveitamento de desperdícios
e disponibiliza essa lista aos
consumidores. Por todo o mundo,
surgem campanhas contra o
desperdício alimentar, como a

LoveFoodHateWaste da WRAP ou
a campanha internacional Taste
the Waste.
Em fevereiro deste ano, o Parlamento Europeu aprovou uma
resolução que tem por objetivo
reduzir em metade o desperdício
alimentar na Europa até 2025.
Para auxiliar esta meta, designa
2014 como o “Ano Europeu Contra o Desperdício Alimentar”.
Reduzir pela metade pode parecer
extremista, mas as estatísticas são
gritantes: na Europa desperdiçam-se 179 quilos de alimentos per
capita por ano.
A estimativa para Portugal é de
130 quilos. Ao mesmo tempo, 79
milhões de cidadãos europeus
vivem abaixo da linha da pobreza
e 16 milhões dependem de

instituições de caridade para ter
acesso a uma refeição. Em Portugal, estima-se que 300 mil pessoas passam fome.
No plano global estes números
assustam ainda mais, um estudo
de 2011 publicado pela FAO e
realizado pelo Swedish Institute for
Food and Biotechnology conclui
que o mundo desperdiça cerca de
um 1/3 de toda a comida produzida, ou 1.3 mil milhões de toneladas, por ano. O mesmo estudo
estima que nos Estados Unidos
se desperdiça cerca de 281 a 300
quilos por pessoa, por ano.
Estes desperdícios representam
um problema económico e ambiental, com causas por vezes
simples, mas difíceis de resolver.
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Produtos Feios
Um dos motivos porque se deitam
fora produtos bons, mesmo antes
de chegarem aos supermercados,
é a cosmética.
Em 2008, por exemplo, Tim
Down, um merceeiro de Bristol foi
obrigado a deitar fora 520 quilos
de kiwis importados do Chile, por
terem um tamanho mais pequeno
do que o habitual. Quando lhe foi
dito que ainda por cima não podia
doar estes alimentos, sob a pena
de ser multado, a indignação do
Sr. Down chegou aos média. Este
caso está longe de ser único.
Cenouras tortas, bananas “direitas”, maças verdes de um lado e
vermelhas do outro, são alguns
exemplos de produtos bons que
não chegam sequer às prateleiras
dos supermercados.\
Para corrigir este problema, o
governo britânico lança este ano
uma linha de produtos “feios” ou
“ugly food products”, que vai ser
vendida nos supermercados a um
preço mais baixo.

Quem serve restos
aos convidados?
O desperdício é um comportamento de consumo e uma questão
cultural, que vai para lá de questões logísticas (sem dúvida
também importantes) como as datas de validade e práticas de
desconto dos supermercados.
Os almoços e os horários longos de trabalho ou a timidez de pedir para se embrulhar os restos de uma refeição num restaurante
são alguns dos comportamentos que estimulam o desperdício –
nas famílias, empresas e restaurantes.
A reciclagem de plásticos e papel parece ser já prática corrente e
bem-vista nos locais de trabalho. Agora, a mesma transformação
cultural terá de dar-se com a comida – é preciso criar um ambiente “amigo” do termo e da lancheira e uma cultura dos “doggy
bags”.

Dar ao gado
Uma forma de lidar com um dos efeitos mais nocivos do desperdício – o metano emitido em excesso para a atmosfera pelos
alimentos em decomposição nos aterros - é reciclar. O metano é
um gás com um efeito de estufa 20 vezes superior ao CO2. Para
resolver este problema ambiental, no Japão e na Coreia do Sul,
quase todo desperdício alimentar é usado para alimentar o gado.
Nos Estados Unidos, primeiro em Seattle e depois em São
Francisco, adotou-se uma lei que requer que os residentes transformem o lixo orgânico em composto, este pode ser utilizado na
agricultura. No caso de São Francisco, a lei abrange não só os
residentes, mas também empresas e restaurantes.
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Na Europa desperdiçam-se pelo menos 179kg de
alimentos per capita por ano – em Portugal cerca de
130 kg. Ao mesmo tempo, 79 milhões de cidadãos
europeus vivem abaixo da linha da pobreza – e só em
Portugal estima-se que 300 mil pessoas passam fome.

Em Portugal ainda não foi quantificado o desperdício,
nem investigadas causas - esta é a tarefa atual
do PERDA - Projeto de Estudo e Reflexão sobre o
Desperdício Alimentar, a ser implementado pelo
CESTRAS.

Em Portugal ainda não foi sequer quantificado o
desperdício ao longo da cadeia alimentar, nem foram
investigadas as suas principais causas. Esta é a
tarefa atual do Projeto PERDA (Projeto de Estudo e
Reflexão sobre o Desperdício Alimentar), a ser implementado pelo CESTRAS e vencedor do prémio Ideias
Verdes da Fundação Luso e do Jornal O Expresso.
O PERDA está a quantificar os desperdícios alimentares no nosso país, em todo o sistema de produção,
distribuição e consumo, procurando identificar e
compreender as causas do problema e promover
uma mudança para uma sociedade que desperdice
menos.
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O melhor peixe
do mundo
Texto de Sandra Oliveira
Exemplo português a seguir: no meio da crise da pesca artesanal,
conseguiu juntar as forças dos pescadores e armadores desde setor
ambientalmente sustentável. Hoje a Artesanal Pesca é uma cooperativa
orgulhosa de beneficiar toda a cadeia, desde o produtor ao consumidor do
espada-preto.
'Somos uma organização de produtores de pesca
que se juntou em 1986 com o objetivo de melhorar
as condições de venda do peixe, nessa altura era o
peixe-espada branco, que historicamente abundava
nas águas de Sesimbra' - quem começa por contar
a história é o atual administrador da Artesanal Pesca,
Carlos Macedo.
Hoje são uma das organizações cooperativas dedicadas à pesca que se pode orgulhar de um presente
sustentável – desde a parte financeira às artes de
pesca que os seus associados praticam, hoje na
captura do espada-preto. Carlos Macedo explica:
'o peixe capturado pelos barcos nossos associados
não é vendido em leilão na Docapesca – é impossível
haver sustentabilidade se não começar no preço. Nós
conseguimos nestes 25 anos desenvolver os canais
de comercialização e ter instalações fabris que permitem transformar o pescado quando o mercado não
absorve todas as capturas.'
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E o mercado nacional absorve hoje a quase totalidade do espada-preto, capturado em vários portos
portugueses pelas embarcações associadas da Artesanal Pesca. Utilizando ‘aparelho de anzóis, o tradicional palangre', é uma pesca sustentável onde cada
anzol só apanha um peixe e leva um isco específico
- 'o contrário do arrasto’. É todo comercializado ou
processado em Sesimbra (filete, postas, congelado).
Manuel José, tesoureiro e um dos fundadores, acrescenta: 'Nós somos quase dos únicos em Portugal
que temos mão nos nossos barcos e quando mandamos parar as capturas, eles páram: porque para
sustentarmos o preço do peixe não se pode pescar à
toa'. Carlos salienta este papel regulador nos efetivos
do espada-preto e puxa por Manuel José para contar
a história do início da cooperativa:

Foto: 4Change
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Foi numa altura de crise, em que
os pescadores não conseguiam
pagar as despesas' - depois do
final do acordo de pesca com
Marrocos, quando muitas embarcações foram abatidas e o preço
do espada em Portugal flutuava
como o dos outros peixes. 'Foi
quando me chamaram à outra associação que havia: ‘ó Manel José,
a gente assim não consegue viver’
- e eu aproveitei para explicar o
que tínhamos de fazer: ‘juntarmo-nos todos, criar estruturas e ter
um preço certo’.'
Uma ideia associativa de base, de
cooperativismo, que exigiu inves-
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timento de todos, conta Manuel
José: 'e mudar a mentalidade
também. Porque a obrigatoriedade
do peixe passar pela Docapesca
é ao mesmo tempo confortável:
o comprador já lá está, mesmo
se paga pouco e o pescador se
queixa. Nós, os primeiros sócios
da Artesanal Pesca, tivemos de
nos prejudicar para valorizar o
peixe, pois retiravamos o nosso do
mercado para manter o preço.”
O jovem administrador Carlos
Macedo garante que esta história
dava um livro, desde este início
até chegarem a 2007, o primeiro
ano em que conseguiram vender

toda a captura dos associados.
Manuel José conclui “Foi assim
que eu consegui ir fazendo a
cabeça aos outros pescadores e
armadores, foi o maior trabalho da
Artesanal Pesca em Sesimbra. Só
com união conseguimos fazer isto
e se olhar para a Artesanal Pesca,
que por ano vende quase 15
milhões de euros de pescado, sem
união podemos acabar! Mas se os
bancos se unem, se as grandes
empresas se unem, porque é que
nós que somos detentores de uma
mercadoria não nos unimos para
poder ter mais força? Hoje falamos com as grandes superfícies –
todas - olhos nos olhos,” conclui.

Fotos: Global Campaign for Education
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Num setor incompreensivelmente
deprimido - desde os grandes chefes
de cozinha que importam peixe
português aos que nos visitam, todos
descobrem como o peixe da nossa
costa é deliciosamente fresco – vamos
descobrindo boas notícias.
O Porto de Sesimbra é dos poucos que
são, ou podem ser, financeiramente
sustentáveis e onde a maioria de
embarcações ainda praticam artes de
pesca artesanais e, por isso, sustentáveis.
O que falta aqui é espiríto de parceria
comercial e inovação – por essa razão,
as lojas Miosótis – produtos biológicos
decidiram trazer diretamente o peixe
de Sesimbra, comprado às pequenas
embarcações sustentáveis (que todavia
tem sempre de passar na Docapesca),
amanhado e lavado com água do mar.
Chamam-lhe O Melhor Peixe do Mundo – e
têm razão!
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Francisco Sarmento
Entrevista de Sandra Oliveira

Doutor em Ciências Sociais, ex-engenheiro, angolano,
Francisco sarmento é consultor da FAO – Organização das
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação tendo
trabalhado na reforma do importante Comité de Segurança
Alimentar da FAO. Assumiu ainda o desafio de delinear a
estratégia de segurança alimentar da CPLP – Comunidade de
Países de Língua Portuguesa.
Tendo trabalhado na reforma do
Comité de Segurança Alimentar
(CFS) - como se conjuga reforma
com as posições mais conservadoras na FAO?
O direito à alimentação é um
direito à alimentação adequada,
como o texto das Nações Unidas
refere. Isto é, podemos ter um
prato com comida mas nada me
diz sobre o modo como essa
comida é produzida, quais os
efeitos que a produção e distribuição causaram no ambiente e
na cultur, nem as condições em
que foi adquirida por quem tem o
prato à frente.
Queremos o direito a uma alimentação que seja culturalmente e
socialmente adequada mas que
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tenha também valor nutritivo.
Liga-se com o conceito de
Soberania Alimentar, que é um
conceito político e uma das
condições para se realizar o direito
humano à alimentação – aparece
desde 1996 como uma reivindicação, sobretudo dos movimentos
sociais e camponeses mas não só.
Concentra-se na ideia de que os
países e os povos, mas também
os indivíduos, têm o direito de
determinar as suas próprias políticas de produção agrícola, o que
engloba também o tipo de alimentos que querem consumir.
Isto tudo decorre de uma reação
quase epidérmica ao sistema
global alimentar que foi capaz
de aumentar a produtividade nas

últimas décadas mas com consequências sociais, ambientais e
outras extremamente perversas
- hoje temos mais de 900 milhões
de pessoas com fome e igual ou
maior número de pessoas obesas.
Este sistema alimentar precisa
ser reformulado, não atende as
expectativas atuais da maioria dos
países e povos - com exceção,
claro, do próprio sistema que está
assente num pequeno grupo de
empresas cada vez mais concentradas e que dominam desde a
produção até à distribuição mas
que também sofrerão os efeitos da
contração da procura e dos custos
ambientais acrescidos.
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Como estas ideias se coordenam
num organismo das Nações
Unidas com uma imagem pública
conservadora e mais assistencialista?
A FAO é o reflexo dos países que
a governam – é uma organização
multilateral governada pelos
países de todo o mundo e as
posições da FAO são o reflexo de
algumas hegemonias de poder
dentro da própria organização,
como noutras da ONU. Isto não
significa que dentro da FAO não
haja posições por vezes muito
distintas.de uma empresa.

15 | vox

D | 5 | MAR ::: ABR 2011

O sistema global alimentar aumentou a
produtividade mas com consequências
extremamente perversas - hoje temos 900
milhões de pessoas com fome e igual número de
pessoas obesas.
Sendo responsável por um dos
grupos de trabalho que constroem a reforma do Comité de
Segurança Alimentar (CFS) - como
se conjuga com as posições mais
conservadoras na FAO?
A FAO não tem um mandato conservador, pelo contrario. No pós-guerra a FAO foi criada com um
claro mandato de resolução dos
problemas prementes de fome - já
havia o entendimento que só se
resolveria o problema com políticas adequadas. A fome é feita
pelo homem e só o homem a pode
resolver – não é fruto da chuva
nem do gelo nem dos ventos nem
dos maremotos – a fome é uma
questão essencialmente política'.
E isso fazia parte do mandato da
FAO.
Nos últimos 20, 30, 40 anos,
gradualmente, os países ricos
foram criando instituições que
competiam com a FAO, diluindo
de certa forma o poder dos países
dentro da FAO - onde 1 país (rico
ou não) tem direito a 1 voto - e
retirando-lhe competências como
organização multilateral. Esse
processo de esvaziamento a falta
de recursos e por vezes também a
estratégia interna adoptada contribuiu para que a FAO tenha uma
imagem mais pesada e por vezes
algo assistencialista.' A juntar à
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falta de recursos e por vezes também as estratégia interna adoptada, contribuiu. É neste contexto
que foi muito importante o acordo
por consenso, de todos os países,
para reformar este Comité – aumentar a regulação sobre o setor
alimentar, promover as políticas
que podem de facto levar à erradicação da fome e tentar reduzir a
descoordenação de políticas.
Alguns países como Brasil tiveram
peso nesta ideia de tornar o
Comité e a FAO mais operacional?
Sim, junto com outros países
latino-americanos – o Brasil claro,
bebe da sua própria experiência
interna recente [nem por acaso,
o novo diretor-geral da FAO é
brasileiro]. Mas também na União
Europeia alguns países apoiaram,
houve mais oposição dos tradicionais exportadores de cereais, a
Austrália, Nova Zelândia, Estados
Unidos – mas ainda assim, no final
concordaram, o que é importante
para que depois não haja países a
complicar o avanço destes processos...
A FAO publicou já documentos
estratégicos a 20 e a 40 anos –
quais as linhas gerais?
Esta questão da alimentação é
um problema mais grave do que
o cidadão imagina. As pessoas

habituaram-se nos últimos anos
ao que posso chamar ‘a idade
de ouro da alimentação’ – hoje
no orçamento de uma família
a alimentação pesa menos do
que há 30-40 anos atrás, é possível ir a um hipermercado e
ficar extasiado pela quantidade
de produtos de várias partes do
planeta e a preços acessíveis. A
grande questão é que tudo isto foi
possível face a um preço extremamente baixo do petróleo e que vai
deixar de existir, bem como um
uso intensivo de pesticidas, adubos azotados e outros agrotóxicos
na agricultura - um sistema que
basicamente já esgotou as terras
aráveis e as reservas de água do
planeta, sendo hoje impossível
pensar em aumentos de produtividade agrícola semelhantes.
Este esgotamento dos recursos
naturais na base desta ‘idade de
ouro da alimentação’ e o aumento
da população do planeta, significa
que dentro de alguns anos ou
o mundo começa a adotar um
padrão de consumo estritamente
vegetariano ou vamos ter roturas
que vão ser dramáticas. E isto
não é daqui a trinta, é daqui a dez
anos!
Ou se reforma este sistema como
um todo ou entramos num

D | 5 | MAR ::: ABR 2011

pesadelo pior do que muitos
filmes de ficção científica possam
imaginar. É claro que a ciência
pode trazer algumas soluções
- mas também sabemos que a
ciência não é neutra e liga-se a
uma trajetória de mercado existente, o que explica o surgimento
dos organismos geneticamente
modificados, que à partida oferecem imensas dúvidas. A verdade
é que não há hoje solução técnica
e a falta de reação a esta situação
pode significar que estamos perante algo potencialmente muito
mais grave que a atual crise financeira.
É melhor mudarmo-nos todos
para o campo?
O regresso ao campo é uma
atitude muito saudável. Sabermos

aquilo que comemos é um anseio
de uma grande parte das populações, que apesar de encontrar
o salmão ou o abacate todo o
ano no supermercado, jamais
conseguirão saber como aquilo foi produzido – e as pessoas
começam a preocupar-se, até por
questões de saúde. Logo uma
ideia de ligação e sustentabilidade
em relação com o meio, faz parte
da saída desta situação.
Talvez não seja solução regressarmos todos ao campo, esse
processo do crescimento urbano é
irreversível, mas há-que, de algum
modo, voltar ao campo com um
olhar distinto do que existiu nos
últimos 30 anos.

A FAO foi criada para
resolver os problemas
da fome – e a fome é
feita pelo homem e só o
homem a pode resolver.
Não é fruto da chuva
nem do gelo nem dos
maremotos – a fome é
política.
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Estas ideias encontram-se também na estratégia para a CPLP?
A estratégia da CPLP é sobretudo
uma tentativa de colaboração para
resolver as situações de insegurança alimentar de alguns países.
Por outro lado, sendo uma comunidade de países em que a língua
é fundamental para construir consensos, foi possível construir uma
estratégia já conforme algumas
das recomendações do Comité de
Segurança Alimentar.
Por exemplo, a estratégia tem
como prioridade uma nova
governabilidade da segurança
alimentar, envolvendo a sociedade
civil – e isto não é uma panaceia, é uma realidade: quando
envolvemos as pessoas, as
políticas e as ações tornam-se
mais eficazes. Por outro lado,
a segunda prioridade é o apoio
maciço aos pequenos produtores
agrícolas para reverter a situação
atual nalguns países e por último
tem ainda a prioridade de apoiar
as comunidades que necessitam
de apoio hoje, senão no futuro
estarão mortas – o que pode ser
feito de forma sustentável, de
forma a que consigam manter-se
por si próprias. Portanto a estratégia da CPLP já bebe muito destas
discussões na mesa global.

E já inclui a ideia de cooperação Sul-Sul, centrada mais na
produção local e menos na
exportação?
Quando se fala do conceito de
soberania alimentar, a sociedade
civil destaca sempre a questão da
injustiça do comércio internacional
– um reforço da produção e comercialização local é fundamental
e a CPLP disso tem consciência.
Mas nesta estratégia temos igualmente o cuidado de não pensar
que podemos de repente deixar
de contar com o comércio internacional de alimentos e o foco no
local resolverá todos os problemas
– porque na verdade os países da
CPLP estão inseridos no mercado
internacional e a exportação de
alimentos é ainda vital para a
captação de divisas.
Mas se esta estratégia prestar
mais atenção ao desenvolvimento
dos mercados internos, ao apoio
aos produtores, contribuir para
evitar a desertificação do meio
rural e o aumento das cidades,
além de recomendar um modelo
de produção ambientalmente mais
adequado – eu penso que já terá
valido a pena fazer esta estratégia, que já está neste momento
aprovada.

As pessoas habituaram-se à ‘idade de ouro da
alimentação’ mas à custa do esgotamento dos
recursos naturais. Ou se reforma este sistema ou
podemos entrar num pesadelo mais grave que a
atual crise financeira!
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E o que pensa da estratégia
europeia?
A CAP não é a minha área de
conhecimento, mas creio que a
tendência geral é de concentração
e as medidas higiénico-sanitárias
são um instrumento para promover isto – quando obrigo a lota de
peixe a ter as características A, B,
C e D, ou a fabriqueta das alheiras
a cumprir um rol de exigências
dificeis de cumprir com poucos
recursos, estamos, estamos de
facto a retirar ao pequeno a possibilidade de manter-se no mercado.
E o outro movimento paralelo, o
apoio à agricultura biológica, será
para contentar os ambientalistas?
A agricultura biológica é melhor
em termos ambientais que os métodos da agricultura convencional,
mas parece estar a entrar dentro
dos paradigmas do mercado –
hoje as grande empresas investem
largamente nesse mercado em
crescimento, com grandes fazendas de quase mono-cultura, que
garantem os custos da certificação, fala-se mesmo de casos de
mãos de obra clandestina e mal
paga..
Em contraponto a isto, um grande
conjunto de organizações prefere
falar de agroecologia: o uso de
modelos de produção agroecológicos, que sejam fomentados
pelas políticas agrícolas a nível
local, nacional e global.
Estes modelos não são mais que o
regresso ao saber tradicional dos
agricultores, que desapareceram
desde a famosa revolução verde
e da entrada de uma economia
agrícola baseada no petróleo –
convenciam-se os agricultores de
que não sabiam nada e o técnico

D | 5 | MAR ::: ABR 2011

de fora é que trazia o pacote
tecnológico mais adequado. A
agroecologia não é mais do que
valorizar e retomar essa herança
de conhecimento agrícola da
humanidade, perdida nas últimas
décadas reforçar o apoio cientifico e estreitar a ligação entre os
produtores e os consumidores de
forma tão directa quanto possivel.
É regressar à base de confiança
e sabedoria, à garantia dada pelo
agricultor e não à assistência
técnica e à certificação externa.
Sim, tanto que existem modelos
de certificação muito interessantes, que aproximam o produtor e o consumidor, chamados
de modelos de certificação
participativa - ao contrário das
certificadoras biológicas privadas
não exigem ao agricultor que
pague a alguém de fora para lhe
vir certificar que as alfaces que ele
produz há anos da mesma maneira sustentável são boas ou não.
A ideia é que os agricultores em
rede se certifiquem uns aos outros
– se algum falhar ou manipular a
sua produção, será punido pelo
grupo, pois está a prejudicar toda
a gente – envolvendo nestas redes
os próprios consumidores, ligando
todo o processo por redes de
confiança.
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mundo

Oportunidade
para viver
Texto de Isabel Alonso Gomes
Do trabalho de uma realizadora que chegou à Índia para
filmar um documentário, cresceu um movimento de luta
contra as redes de escravidão sexual. Em 2002 nasceu
uma ONG, que hoje faz um trabalho desde a rua até à
pressão no parlamento.

Ruchira Gupta chegou a um dos
bairros de prostituição de Bombaim
para filmar “The Selling of Innocents”
um documentário sobre o tráfico de
mulheres do Nepal para a Índia que
haveria de ganhar um Emmy em
1997.

continuar a reunir-se regularmente depois da conclusão das filmagens.
Inicialmente, as mulheres romperam o isolamento marcando encontros
em parques e sítios públicos. Reconhecendo a força do seu trabalho
em grupo, registaram a Apne Aap (http://apneaap.org) como ONG em
2002 e, numa sala de uma escola abandonada, as mulheres criaram um
sítio onde podiam encontrar-se para falar, costurar, comer, dormir, tomar
banho e receber correio.

Contudo, o seu legado acabou por ir
além de dar a conhecer as histórias
e as redes que envolvem e definem
as vidas de mulheres escravizadas
pelas redes de tráfico sexual. O
contacto com o trabalho e as ideias
de Ruchira Gupta levaram a que
um grupo de 22 mulheres decidisse

Nenhuma das 22 mulheres fundadoras sobreviveu até hoje, tendo sucumbido à fome, SIDA e suicídio, mas a Apne Aap cresceu e hoje em
dia toca mais de 10.000 mulheres e meninas e a sua atividade passou a
incluir educação, programas de empoderamento e lobbying.
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Da rua à ONG: trabalho infindável
Numa área do Mundo em que as
mulheres e meninas de classes
mais pobres se arriscam a ser
vendidas pelas suas famílias a
redes de escravidão ou prostituição, a ação da App destina-se
tanto a mulheres e meninas já
vítimas da escravidão sexual,
como aquelas que devido a circunstâncias socioeconómicas e
geográficas são particularmente
vulneráveis ao tráfico de seres
humanos.
Quando as mulheres aderem à
iniciativa da Apne Aap recebem
informação sobre o seu estatuto
legal e os seus direitos, são encaminhadas para abrir contas
bancárias que lhes permitirão
gerir o seu dinheiro e convidadas
a frequentar aulas que cobrem
desde a alfabetização até à aprendizagem de competências do dia
a dia, que lhes permita uma vida
independente.
Os grupos de ajuda em que decorrem estas atividades chamam-se
Mandals e constituem também
um sítio onde as mulheres são
incentivadas a partilharem as
suas histórias - para que possam
começar o processo de cura dos
traumas que sofreram através da
comunhão e do esforço de grupo.
Para além deste trabalho, a organização criou também uma série
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de centros comunitários para
alojar os filhos destas mulheres,
de forma a protegê-los do ambiente dos bordéis, disponibilizando
um serviço de creche e acompanhamento do percurso escolar, bem
como uma série de atividades
extracurriculares. O intuito é
oferecer alternativas para o futuro das crianças e reforçar a sua
autoestima.
Mas a Apne App quer ir além da
correção das consequências do
tráfico de seres humanos e da
prostituição: o seu objetivo final
é a erradicação destas práticas.
Neste momento os grupos de
pressão da Apne pressionam o
Parlamento indiano para modificar a lei contra o tráfico sexual
(Immoral Traffic Prevention Act
- ITPA) de forma a penalizar clientes, negociantes e traficantes
e retirar as clausulas que até aqui
puniam as meninas e mulheres.
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Nenhuma das 22 mulheres fundadoras sobreviveu até hoje
mas a APNE Aap cresceu, toca mais de 10.000 mulheres
e meninas e a sua atividade passou a incluir educação,
programas de empoderamento e lobbying.
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nova economia

A Energia é
para Todos
Texto de Vitor Simões
Três empresas sociais fizeram da sua missão levar energia limpa e
barata a populações vulneráveis. Com a ajuda do Sol e de espírito
empreendedor, trazem respostas eficazes para vários desafios globais:
a pobreza, a desigualdade de género e as alterações climáticas.

Em África, são mulheres como Rebecca quem decide
a despesa familiar em energia. Encontra-se, pois, nas
suas mãos o abandono de fontes fósseis e perigosas de
energia - como o querosene - por outras, mais sustentáveis e seguras. O último relatório de desenvolvimento
humano das Nações Unidas foca-se na necessidade
de universalizar o acesso a energia renovável, tendo em
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conta sobretudo questões de género – pois neste ponto,
como em outros, as mulheres são uma população
mais vulnerável. A Solar Sister dá resposta a ambas as
questões.

Cinco benefícios: mais barato;
mais tempo em que é possível
trabalhar ou estudar; qualidade
do ar e segurança; por fim, reduz
nas emissões de CO2 - tudo isto
aproveitando o abundante sol
africano.

Foto: Albert Shareef Sarhann

Rebecca vive na zona rural de Mpigi, no Uganda. É uma
agricultora próspera e ainda gere uma sala de leitura
para crianças. Até há poucos anos, mal conseguia
sobreviver. O ponto de viragem foi a luz. Rebecca sabia
que as galinhas só se alimentam quando têm luz. Por
isso adquiriu um "kit" de lâmpadas solares da empresa
social Solar Sister. A sua capoeira tornou-se a mais
produtiva das redondezas e em breve pôde adquirir
cabras, porcos e uma vaca.

Foto: Nuru lights
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Múltiplos Benefícios
Solar Sister fornece às mulheres
um kit com formação, apoio
de comunicação e stock para
iniciar um negócio de venda de
produtos domésticos de energia
limpa: lâmpadas, carregadores de
telemóveis, fornos e rádios – tudo
com energia solar. Deste modo,
para além de respostas económicas – aumento do rendimento das
mulheres e serviço aos 1.5 mil
milhões sem acesso a eletricidade
que gastam um trilião de dólares
(768 mil milhões de euros) em
energia fora da rede – geram-se
também respostas ambientais
e sociais – substituição do
querosene, que representa riscos
para a saúde (emite gases tóxicos)
e para o ambiente (é um produto
petrolífero).
"Utilizamos um sistema de distribuição centrado na mulher, muito
semelhante ao modelo da Avon
– mulheres vendendo a mulheres",
explica-nos Katherine Lucey, fundadora da Solar Sister. "Incluindo
as mulheres na cadeia de distribuição, em vez de tratá-las apenas
como consumidoras passivas,
estamos a empoderá-las para se
tornarem parte da solução".
A empresa D.Light fornece o
mesmo tipo de solução, embora
sem foco específico nas mulheres.
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Já vendeu 2.5 milhões de lâmpadas solares baratas a pessoas
de baixo rendimento em todo o
mundo.
A D.Light identificou cinco tipos
de benefícios ou impactos do seu
produto nos consumidores. Desde
logo, é mais barato usar lâmpadas
solares do que querosene, cujo
consumo representa uma despesa
semanal de pelo menos dois
dólares (€1,5), enquanto o investimento de 20 dólares (€11,5) numa
lâmpada solar significa anos de
iluminação.
Em segundo lugar, proporciona-se
maior receita devido ao acréscimo
de tempo em que é possível
trabalhar (até 50% mais por mês).
Para as crianças, isto significa
maior rendimento escolar. Outro
benefício é a qualidade do ar e
a segurança. Por fim, reduz nas
emissões de CO2 (aqui o impacto
pode ser significativo, dado que
95% das casas em zonas rurais,
nos países em desenvolvimento,
utilizam querosene para iluminação). Tudo isto aproveitando dias
de sol, muito abundantes em todo
o continente africano.

"Se realmente
queremos apoiar os
países africanos, é
através da criação de
negócios responsáveis
e dando às pessoas
a oportunidade de
vender produtos à sua
comunidade".
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Rumo ao Futuro
Mas quem utiliza o Powercycle não precisa sequer
de esperar que as nuvens se dissipem: basta pedalar. A empresa social Nuru, que opera no Ruanda,
desenvolveu o primeiro gerador movido a energia
dos pedais: é possível carregar cinco lâmpadas em
20 minutos, cada uma com 28 horas de autonomia.
As lâmpadas são vendidas e recarregadas por empreendedores locais, cobrando um preço reduzido.
A Nuru desenvolveu ainda uma aplicação para
telemóveis, que permite adquirir "unidades de crédito
energético"."Temos uma equipa de 16 ruandeses,
todos muito competentes, com um passado que
a maioria dos estrangeiros não pode e não quer
compreender", conta Julio de Sousa, fundador do
projeto. Já depois de ter lançado o negócio, descobriu que quase todos os seus colaboradores locais
tinham experiências traumáticas da guerra civil que
dilacerou o Ruanda, mas que nunca falaram disso,
pois estão interessados no futuro. "Se realmente
queremos apoiar os países africanos", conclui Julio,
"é através da criação de negócios responsáveis e

dando às pessoas a oportunidade de vender produtos à sua comunidade".
Estes projetos possuem um enorme potencial de
crescimento. Julio de Sousa espera, em cinco anos,
ter 11500 empreendedores locais e um milhão de
lâmpadas vendidas, expandindo as suas operações
ao Quénia, Tanzânia, Uganda, Ruanda e ainda a
mais dez países do continente. No mesmo horizonte,
Katherine Lucey espera criar uma rede pan-africana
de cinco mil "empreendedoras solares".
Falamos de mulheres como Grace, residente em
Kampala, Uganda. Grace adotou os 10 orfãos dos
irmãos do seu companheiro Steven, vítimas do VIH/
SIDA. Graças ao rendimento da venda dos produtos
Solar Sister, Grace conseguiu enviar todas as crianças para escola. Há dois meses atrás, o casal reuniu
enfim algum dinheiro para fazer a sua cerimónia de
casamento na igreja, com direito a uma dezena de
pequenas damas de honor e padrinhos.
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Uma nova velha ideia
Texto de Sandra Oliveira
Procura uma alternativa às instituições bancárias? Um projeto coletivo
que saiba resistir à crise e cresça sobre valores sociais? Descubra a
inovação numa velha ideia: as mutualidades.
Instituições antigas, existem cerca
de uma centena de associações
mutualistas em Portugal. Reprimidas por Salazar, como todas as
organizações de cariz associativo e
democrático, foram esquecidas durante décadas. Hoje reinventam-se
e oferecem pacotes de investimento
financeiro de confiança aos seus
associados – além de serviços de
saúde, pacotes de seguros e muitas
atividades de interverção social que
tornam as mutualidades respeitadas
pelas populações locais.
Como A Previdência Portuguesa,
nascida das necessidades dos
profissionais liberais que em plena
crise de 29 sabiamente investiram
no futuro. Ou a Benéfica e Previdente, nascida para proteger as
famílias de comerciantes e outros
associados do Porto. A primeira tem
hoje mais de dez mil associados, a
segunda mais de cinco mil e cada
um sócio tem como beneficiários as
suas famílias– e ambas continuam
a inovar na oferta nacional aos
mutualistas.“Este ano já ultrapassá-
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mos o dobro das entradas de novos
associados de 2010!”, afirma convicto o presidente d’A Previdência
Portuguesa, Mário Nunes – uma
associação mutualista com sede em
Coimbra mas “património e associados desde Portimão até ao Minho,
passando pelos Açores, Madeira e
até no estrangeiro”. A Previdência
Portuguesa nasceu durante uma
crise, precisamente em janeiro de
1929, entre guerras mundiais, por
iniciativa de três dezenas de comerciantes e profissionais liberais
que queriam assegurar o seu
futuro e das suas famílias.
Como explica Mário Nunes, “para
quando não pudessem trabalhar
ou algo de grave acontecesse nas
suas vidas, tivessem um fundo de
que se socorressem”, sobretudo
para a assistência médica, verbas
para funeral e uma espécie de
seguro de vida. Na altura não havia segurança social nem serviço
nacional de saúde, “uma situação
de miséria e falta de acompanhamento social”.

Hoje, A Previdência Portuguesa
oferece dez modalidades mutualistas – desde uma espécie de
subsídio de sobrevivência, pago
aos herdeiros, até às modalidades
de reforma ou velhice, destacando
ainda os fundos para estudos
– mas ainda empréstimos para
compra de casa, obras ou outro
investimento e o que Mário Nunes
chama “de microcrédito, que
são os empréstimos automáticos
sobre as reservas matemáticas”,
ou seja, o capital que o associado
tem investido na instituição, disponível em 24horas. A juros que
“não tem concorrência nas entidades bancárias”, garante.
Talvez seja uma das razões pelas
quais os associados não páram
de aumentar. “Infelizmente, apesar
de para a instituição poder ser
positivo, também os pedidos de
empréstimo estão a aumentar
desde há dois anos”, assinala o
presidente d’A Previdência.
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Mas as notas positivas são
muitas: assistência médica,
creches e jardins de infância,
assistência aos idosos - as
mesmas ofertas que a Benéfica e Previdente garante aos
associados. Esta mutualidade
do Porto em 2002 passou um
processo exemplar de fusão
de duas mutualidades tradicionais do Porto e hoje conseguiu
de forma inovadora rentabilizar
equipamentos, serviços e
ofertas aos associados.

A Benéfica e Previdente
dinamiza ainda o projeto da
Casa das Glicínias, um espaço
exemplar que dinamiza um
bairro socialmente complexo e
dá apoio à integração social e
profissional, acolher atividades
para os reformados, as crianças - onde todos são bem
vindos.
Esta é a realidade da maioria
das mutualidades em Portugal. E não existindo ainda
no nosso país instituições
bancárias ou fundos financeiros éticos ou ambientais,
as mutualidades oferecem a
garantia de confiança e de
retorno do investimento social
para o consumidor que quer
fazer a diferença. Uma velha
ideia que se renova em tempo
de crise.
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Foto: Riot Films/ Manobras no Porto

dias D

Uma revolução
na alimentação?
Não é só a famosa crise à nossa
volta, o crescimento da população,
o stress e obesidade no ocidente, a
seca nos países ‘suspeitos do costume’: o mundo parece necessitar
de fazer uma pausa para repensar a
alimentação humana na forma globalizada que tomou. Para dar uma
ajuda, a Fundação Gulbenkian lançou
a série de conferências de 2012 sob o
mote ‘O Futuro da Alimentação’ – em
sintonia com a Revista D. A abertura
contou com o professor de Oxford,
Charles Godfray, um ex-ministro da
agricultura portuguesa e um catedrático do ISA para falar do futuro da
alimentação e da agricultura. Em abril,
dia 11 será a vez de falar de ‘Alimentação em tempo de crise’ (seminário
muito oportunamente dirigido aos
centros de saúde, que acompanham
a população portuguesa), seguido de
‘modelos alternativos de alimentação’ por Tim Lang – e até dezembro
os temas são todos fundamentais à
mesa da crise, não perca.
Um bom exemplo concreto sobre
sustentabilidade na alimentação
portuguesa, é o mais recente trabalho
da 1000olhos: juntou um chefe de
cozinha, Vítor Esteves, às excelentes
fotografias de João Mariano (sempre
à procura do que é bom e nosso) e
textos de Teresa Resende e nasceu o
livro de receitas, tradicionais e de autor, Batata-doce de Aljezur. Ou como
a doçura do Sul pode ser vista num
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prato – uma edição da Câmara Municipal de Aljezur à venda nas
melhores livrarias e online na 1000olhos.
Se quer colocar mãos à obra, junte-se
já ao Dia de Revolução da Alimentação - Food Revolution Day, no dia 19
de maio.
É mais um projeto do empreendedor Jamie Oliver, o chefe inglês
que, depois de gerar um movimento
que inclui já várias fundações anglosaxónicas em prol de comida boa e
saudável – que, por exemplo, provou
as cantinas escolares americanas não
precisam de ser fábricas de obesos – agora lançou um dia de ação e
campanha para revolucionar a nossa
alimentação. Inscreva-se já e junte
os amigos/colegas/crianças neste
dia: patrocine uma ida das crianças/
escolas a uma quinta pedagógica, organize um evento no escritório sobre
comida saudável e sustentável, faça

uma festa com amigos sob o mote
‘comida lenta – slow food’! A partir de 3 de abril o site de Jamie tem
materiais, sugestões e muitas ideias
apetitosas – agarre o prato e junte-se
à revolução!

Batata-doce de Aljezur
Receitas tradicionais e de autor
Textos de Teresa Resende | Confeção
de Chefe Vítor Esteves | Fotografia de
João Mariano | WEB

O Futuro da Alimentação’ – ciclo de
conferências | Auditório 3 da Fundação Gulbenkian, dia 9 de março às
17h30 | WEB (online em direto)

Dia de Revolução da Alimentação |
Dia 19 de Maioi | WEB
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Mais uma limpeza

Integrado no movimento internacional
de limpeza de lixeiras ilegais, florestas
e espaços verdes, o Limpar Portugal
está de volta com uma edição no dia
24 de março. Em 2010 foram mais de
100.000 voluntários que limparam de
Norte a Sul do país e desse trabalho
nasceu a associação Amo Portugal
– este ano querem promover ainda
mais a educação ambiental e refletir sobre a problemática do lixo, do
desperdício e do crescimento sustentável. Junte-se à iniciativa.
Limpar Portugal | Dia 24 de março,
por todo o país

Conservas tradicionais
e ecológicas?

Não há dúvida, até os ambientalistas mais ferrenhos se renderam – o
atum da Conserveira Santa Catarina,
da ilha de São Jorge nos Açores, é
o mais sustentável do mundo! Certificado e com o reconhecimento
da Greenpeace, não há pesca mais
corajosa e sem afetar outras espécies
como a dos pescadores da Santa
Catarina, com a técnica tradicional
de ‘salto e vara’ a conseguir o melhor
peixe. A conserveira junta-lhe bom
azeite, faz receitas originais como
batata doce ou simplesmente conserva-o com água e sal – uma delícia e,
espante-se, a preços razoáveis!
Atum Santa Catarina| Conserveira de
Santa Catarina, S. Jorge, Açores
Inf. geral@atumsantacatarina.com

WEB

Brinquedos para sempre

“A Oficina do Alfredo é um projeto
familiar. Utilizamos recursos locais
sustentáveis e produzimos artesanalmente em pequenas séries. Queremos produzir objetos autênticos...
Criar brinquedos com alma, de madeira, que podem sempre ser consertados”. A entrada do blogue diz
tudo, não há engano – são brinquedos produzidos no Porto, inspirados
no mestre artesão com pedaços de
madeira reciclada. Pode encontrá-los
nalgumas feiras de artesanatos, na
loja Knock knock em Gaia e contactar
Helder Grandra no blogue da Oficina.
Porto | Inf. geral@oficinadoalfredo.
com / heldergandra@gmail.com Tel.
916659490 | WEB

Arroz que nos adoça a boca
Carolino, aromático, agulha ou integral – é todo produzido sem recurso
a químicos nocivos em Produção
Integrada, aqui no nosso Ribatejo.
É outro dos produtos que importa
conhecer e levar para o prato, seja
doce, no forno ou a fazer-se malandrinho com algum peixe de eleição.

E, de novo, a um preço razoável, num
supermercado bem perto – como a
Orivarzea não compra arroz de outros produtores, se esgotar no verão,
não se preocupe que a nova colheita
regressa no outono.
Arroz Bom Sucesso

WEB
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