
Realizou-se neste passado fim-de-semana a primeira conferência portuguesa de consenso sobre
manipulação genética de plantas e alimentos transgénicos, envolvendo um painel de cidadãos
voluntários a quem coube questionar um leque de especialistas na matéria e produzir um documento
síntese consensual sobre as questões chave deste tema candente.

A iniciativa teve a chancela da Câmara Municipal de Vila Flor, Trás-os-Montes, e foi desenvolvida
por dois investigadores do Instituto Gulbenkian de Ciência precisamente no momento em que se
prepara o arranque, pela primeira vez, do cultivo de milho transgénico em toda a União Europeia já
para a próxima sementeira.

O relatório final, agora disponível, mostra que o cepticismo quanto aos alimentos transgénicos é uma
realidade portuguesa em tudo semelhante à dos restantes europeus. A Plataforma Transgénicos Fora
do Prato congratula-se com as posições deste painel cujas conclusões, entre outras, podem ser assim
resumidas:

- Os alimentos transgénicos são diferentes dos alimentos convencionais devido ao quebrar da barreira entre as espécies
vivas (no processo de transferência de genes) e evolução acelerada que tal vai implicar.
- Não existem estudos científicos suficientes e aceitáveis que permitam concluir acerca da segurança dos transgénicos para
a saúde humana.
- Os transgénicos que foram aprovados ao abrigo do princípio da equivalência substancial (Regulamento 258/97) devem
ser suspensos e reavaliados uma vez que este princípio não dá garantias de segurança. [Nota: Tal implica proibir 13 dos 16
alimentos transgénicos actualmente em circulação.]
- O problema grave da fome no mundo não vai ser solucionado pelos transgénicos mas sim através de mudanças políticas e
redistribuição da riqueza.
- A legislação actual não garante o direito do consumidor à escolha visto não obrigar à rotulagem dos produtos animais ou
dos alimentos vendidos em cantinas/restaurantes e não permite uma efectiva participação do público nas tomadas de
decisão sobre  comercialização de novos transgénicos.
- A agricultura portuguesa deve apostar na protecção do seu património indígena e na produção biológica e integrada, já que
o cultivo de transgénicos pode acarretar problemas de contaminação, prejuízos económicos e aparecimento de pragas
resistentes.
- O painel ainda concluiu que não era claro quem poderiam ser os beneficiários do uso das plantas transgénicas mas, por
outro lado, era claro que esta é uma tecnologia tão cara que apenas está acessível às grandes empresas.

A Plataforma Transgénicos Fora do Prato, com base nestas conclusões e na preocupação que elas
reflectem por parte do público, considera que o governo português, seja o actual ou o que resultar das
próximas eleições, tem de suspender as autorizações para o cultivo de transgénicos no país e
impedir a sua utilização na alimentação humana ou animal como forma de proteger a saúde,
agricultura e ambiente portugueses. Qualquer outra opção carece de legitimidade democrática e de
fundamentação científica e negaria o princípio da precaução consagrado tanto na Directiva 2001/18
sobre transgénicos quanto no Decreto-Lei 72/2003 que a transpõe.
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O VEREDICTO DOS CIDADÃOS:
A MAIORIA DOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS DEVE SER SUSPENSA

A Plataforma 'Transgénicos Fora do Prato' é uma estrutura integrada por sete entidades não-governamentais da área do ambiente e
agricultura (Agrobio, Fapas, Gaia, Geota, Liga para a Protecção da Natureza e Quercus) e apoiada por dezenas de outras. Para mais
informações contactar info@stopogm.net

A versão integral do Relatório de Consenso está disponível pelo endereço info@stopogm.net
Para outros comentários a Plataforma pode ser contactada através do número 91 730 1025


