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Caravana dos Espantalhos chega a Rio Maior 
 

ACÇÃO CONTRA CAMPO EXPERIMENTAL DE TRANSGÉNICOS 
 

A Plataforma Transgénicos Fora organiza este Sábado, 12 de Maio, uma acção 
contra a aprovação de um campo de testes experimentais de transgénicos em Rio 
Maior. Com esta acção, a Plataforma pretende chamar a atenção para a 
responsabilidade do Ministério do Ambiente em revogar a decisão após terem sido 
apresentados dados que demonstram claramente a ilegalidade do processo de 
aprovação. O apoio da Plataforma à resistência local será visível através da 
presença da «Caravana dos Espantalhos». 
 
O Instituto do Ambiente aprovou recentemente o cultivo experimental de 
transgénicos pela empresa Syngenta, baseando-se em documentos apresentados 
pela empresa que supostamente asseguravam a ausência de cultivos de milho num 
raio de 400 metros, evitando alguns riscos de contaminação. Mais tarde, a 
Plataforma verificou que a Syngenta omitiu informação (e que o Instituto do 
Ambiente acreditou nas informações da empresa sem as verificar), ao apresentar 
declarações de apenas dois proprietários de terrenos vizinhos, quando existem 
cinco proprietários nesse raio. Um dos proprietários já cultivou milho biológico e o 
Instituto do Ambiente já recebeu essa informação por escrito pela mão do Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior.  
 
Na opinião de Gualter Baptista, porta-voz da Plataforma, “o Ministério do Ambiente 
tem agora a obrigação de revogar a aprovação do cultivo experimental de 
transgénicos, caso contrário será uma prova de que o Governo se está a colocar 
do lado de multinacionais mentirosas”. 
 
A nível local, a oposição aos cultivos experimentais (e também comerciais) de 
transgénicos surgiu publicamente no dia 1 de Março, quando os autarcas de Rio 
Maior, Salvaterra de Magos e Alcochete se juntaram numa conferência de 
imprensa para declarar os seus municípios Zonas Livres de Transgénicos. “Ao 
autorizar o cultivo experimental de transgénicos em Rio Maior, o Governo recusa-
se a respeitar as decisões autárquicas e das populações locais”, afirma Gualter 
Barbas Baptista. 
 



A Plataforma Transgénicos Fora deslocará a sua Caravana dos Espantalhos a Rio 
Maior, após já ter visitado os municípios de Alcochete e Cadaval, onde trabalhou 
com crianças e jovens de escolas básicas e secundárias e onde foram hasteadas 
bandeiras de Zona Livre de Transgénicos pelos autarcas locais. Em Rio Maior junto 
ao campo proposto para a experimentação de transgénicos mais uma bandeira 
será hasteada, pela mão de um representante da Câmara Municipal de Rio 
Maior. A Caravana dos Espantalhos fará ainda uma acção, com contornos teatrais e 
boas oportunidades fotográficas, junto ao campo onde se pretende cultivar 
transgénicos experimentais. 
 

 

 
 

Para mais informações: Gualter Baptista, 91 909 0807 
 
A Plataforma Transgénicos Fora é uma estrutura integrada por onze entidades não-governamentais 
da área do ambiente e agricultura (ARP, Aliança para a Defesa do Mundo Rural Português; ATTAC, 
Associação para a Taxação das Transacções Financeiras para a Ajuda ao Cidadão; CNA, 
Confederação Nacional da Agricultura; Colher para Semear, Rede Portuguesa de Variedades 
Tradicionais; 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; MPI, Movimento Pró-Informação para a Cidadania e Ambiente; 
QUERCUS, Associação Nacional de Conservação da Natureza; e SALVA, Associação de Produtores em 
Agricultura Biológica do Sul) e apoiada por dezenas de outras. Para mais informações contactar 
info@stopogm.net ou www.stopogm.net 
 
 
Mais de 10 mil cidadãos portugueses reiteraram já por escrito a sua oposição aos transgénicos. 

 


