
Parecer da Plataforma Transgénicos Fora do Prato para o processo de discussão pública relativo ao 
projecto de Portaria que estabelece as condições e o procedimento para o estabelecimento de 
zonas livres de cultivo de variedades geneticamente modificadas 
 
  
A Plataforma Transgénicos Fora do Prato, uma estrutura integrada por oito entidades não governamentais 
da área do ambiente e agricultura (ATTAC, Associação para a Taxação das Transacções Financeiras para 
a Ajuda ao Cidadão; CNA, Confederação Nacional da Agricultura; FAPAS, Fundo para a Protecção dos 
Animais Selvagens; GAIA, Grupo de Acção e Intervenção Ambiental; GEOTA, Grupo de Estudos de 
Ordenamento do Território e Ambiente; LPN, Liga para a Protecção da Natureza; QUERCUS, Associação 
Nacional de Conservação da Natureza; e SALVA, Associação de Produtores em Agricultura Biológica do 
Sul) aprecia a oportunidade de participar no processo de melhoramento da portaria em análise. 
 
 
 
Abreviaturas 
DL 160/2005 - Decreto-Lei 160/2005 de 21 de Setembro 
DRA - Direcções Regionais de Agricultura 
OGM - Organismos Geneticamente Modificados 
PP - Projecto de Portaria 
PTFP - Plataforma Transgénicos Fora do Prato 
ZLT - Zona Livre de Transgénicos 
 
 

Apreciação de fundo 
 
• Este PP levanta várias perplexidades, a maior das quais se prende com a relação custo-benefício para o 
agricultor eventualmente interessado numa ZLT. Com efeito, nas ZLT desencadeadas por agricultores são 
impostas diversas formalidades administrativas que implicam um gasto de tempo (e dinheiro) significativo 
sem que se vislumbre qualquer vantagem ou compensação do ponto de vista da produção que não esteja 
contemplada já no DL 160/2005. Não é pois de perspectivar grande adesão dos produtores a esta Portaria, 
o que poderá ser interpretado como intencional. 
 
• Reconhecendo que a propriedade agrícola em muito do território nacional apresenta uma dimensão 
reduzida, o PP conclui que as ZLT precisam de ser viabilizadas através da definição de uma área mínima. 
O que o PP não diz é porque é que as ZLT de área inferior à mínima definida não serão viáveis. Este 
conceito da viabilidade carece de definição ou, pelo menos, de explicação. 
 
• A área mínima de viabilidade escolhida pelo PP é de 5000 ha. Este valor não decorre de uma qualquer 
análise ou cálculo, aparecendo como uma opção puramente política e sem enquadramento que a justifique. 
Vastíssimas zonas do território nacional apresentam explorações agrícolas cuja extensão média não 
ultrapassa os 50 ha. Isto significa que uma ZLT nesses locais deverá necessariamente envolver um mínimo 
de 100 agricultores! A complexidade burocrática de tal iniciativa é suficiente para inibir qualquer produtor de 
a desencadear, à parte talvez os mais afoitos. A PTFP acredita que qualquer dimensão mínima, a existir, 
deverá ser definida com base no número de agricultores a integrar na ZLT e não com base na área agrícola 
a que eles correspondem. 
 
• Por uma questão básica de justiça e coerência, as exigências burocráticas na criação de ZLT não podem 
ser superiores (ou sequer diferentes, como por exemplo no caso da publicação em Diário da República) às 
impostas nas Zonas de Produção definidas no artigo 5º do DL 160/2005. Tal não é presentemente o caso, 
pelo que se sugere uma revisão comparativa cuidada (que deverá abranger também a questão das áreas 
mínimas). 
 
• Muito embora sejam definidas obrigações e fiscalizações, o PP não apresenta quaiquer sanções para o 
incumprimento. Enquanto medida legítima de protecção contra a contaminação, as ZLT têm de ser objecto 
de um regime contra-ordenacional pelo menos tão exigente quanto o determinado pelo DL 160/2005. 
 
• O PP não prevê qualquer intervenção municipal a nível dos processos europeus de aprovação de OGM 
para cultivo. No entanto, na alínea c) do número 3 do Artigo 19 da Directiva 2001/18 está prevista, dentro 
de certos condicionalismos, a inclusão de excepções geográficas para a autorização de cultivo - trata-se, no 
fundo, da forma mais correcta de criar ZLT. Para a PFTP é fundamental que este mecanismo seja 
reconhecido e operacionalizado pelo PP. 
 
• Estão por concluir e, em múltiplos aspectos, por fazer, os estudos técnico-científicos que identifiquem as 
regras e práticas que, para a realidade portuguesa, permitirão a todos os agricultores que não desejam 
cultivar OGM manter-se efectivamente isentos de contaminação. Ao permitir que o cultivo de OGM avance 
nestas condições o governo envia a mensagem clara de que a contaminação é algo de aceitável, sem ter 
reflectido sobre as consequências irreversíveis de tal opção. Mas a contaminação é o contrário da 
coexistência, pelo que uma conclusão possível de tal discrepância será a de que a coexistência afinal não é 
sequer possível. 
 



 

Análise específica 
 
• ARTIGO 3º - Não é apresentada justificação para a obrigatoriedade das ZLT serem contíguas. A PTFP 
acredita que o maior interesse na criação de ZLT reside precisamente no agrupamento de terrenos 
descontínuos (dentro duma mesma região), vinculando os restantes produtores ao cultivo não-OGM por 
forma a garantir a ausência de contaminação. De outra forma não é necessária a criação de uma ZLT para 
garantir que os agricultores interessados cultivam sem OGM. 
 
• ARTIGO 6º - O processo de decisão, tal como apresentado no PP, é estritamente de verificação 
administrativa. No entanto, e de acordo com a Recomendação da Comissão 2003/556/CE, a tomada de 
medidas a nível regional tem de ser baseada numa fundamentação técnica quanto à insuficiência de outras 
medidas menos abrangentes e de âmbito mais restrito, algo que deveria estar vertido neste diploma. 
Também não são definidos prazos para a decisão governativa, o que pode tornar os processos 
irremediavelmente morosos. 
 
• ARTIGO 9º - Este artigo cria uma situação de grande inflexibilidade que poderá afastar ainda mais os 
agricultores de se associarem em ZLT. Ao longo do período de vigência da ZLT, e pelo menos uma vez por 
ano, tem de ser possível actualizar a relação de agricultores que a integram. Tal como se propõe - uma 
única actualização no final dos cinco anos - impede nomeadamente o alargamento progressivo da ZLT, um 
processo natural que só apresenta vantagens. 
 
• ARTIGO 12º - Tal como no Artigo 6º, deve ser requirido aos municípios que apresentem a fundamentação 
técnica mínima para responder às requisitos da Recomendação da Comissão 2003/556/CE. Entretanto, no 
ponto 4 deste Artigo referem-se medidas necessárias sem qualquer referência ao que possam ser. Por seu 
turno, a obrigatoriedade da maioria de dois terços levanta questões legais que podem raiar a 
inconstitucionalidade. 
 
• ARTIGO 13º - Às DRA são cometidas competências de controlo e fiscalização, mas não de decisão 
quanto à aprovação das ZLT. Ficam assim totalmente omissos pontos importantíssimos: quem decide? com 
que tramitação? com base em que critérios técnicos? Também não é minimamente esclarecido quais serão 
as acções de controlo e fiscalização que as DRA deverão empreender, e ainda menos em que moldes as 
deverão implementar. 
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