PLATAFORMA
TRANSGÉNICOS
FORA
AÇÃO PARTICIPATIVA POR UMA
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

SOBRE A
PLATAFORMA
TRANSGÉNICOS
FORA

A Plataforma Transgénicos Fora defende
uma agricultura sustentável, orientada
para a proteção da biodiversidade e do direito
dos povos à soberania sobre o seu património
genético comum. Esta organização foi criada em 1999,
na sequência da primeira autorização de cultivo
de milho geneticamente modificado em Portugal.

Os objetivos da Plataforma Transgénicos Fora são vários:
• Impedir a libertação de transgénicos no ambiente
• Travar a comercialização de transgénicos em Portugal
• Apoiar os cidadãos para exercerem um consumo informado
• Acompanhar a investigação científica e intervir na evolução do
enquadramento político-legal
Ao longo de mais de uma década de intervenção a Plataforma conseguiu
trazer para a opinião pública portuguesa a informação especializada
e sistemática que faltava sobre os riscos dos transgénicos. Também por isso,
a Plataforma impôs-se como parceiro credível e incontornável junto
de órgãos de decisão públicos e privados, adquirindo uma projeção que, com
muitos interlocutores, já dispensa apresentações. Sem a Plataforma, muitas
das questões que agora se discutem no país (nomeadamente
em termos de impactos ambientais, sanitários e económicos) seriam
mais facilmente escamoteadas. Também no estrangeiro a Plataforma
é já reconhecida como o ponto de contacto para ativistas interessados
na realidade nacional.
A Plataforma Transgénicos Fora é composta por pessoas que, em nome
individual ou enquanto representantes de associações e outras estruturas,
oferecem o seu tempo como voluntários para uma luta que é de todos.
Neste momento são estas as entidades que compõem formalmente
a Plataforma:
AGROBIO • Associação Portuguesa de Agricultura Biológica
CAMPO ABERTO • Associação de Defesa do Ambiente
CNA • Confederação Nacional da Agricultura
CPADA • Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente
GAIA • Grupo de Ação e Intervenção Ambiental
GEOTA • Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente
IN LOCO • Associação de Desenvolvimento e Cidadania
LPN • Liga para a Protecção da Natureza
MPI • Movimento Pró-Informação para a Cidadania e Ambiente
QUERCUS • Associação Nacional de Conservação da Natureza

Esta brochura pretende apresentar a Plataforma e alguns dos pontos altos do
seu trabalho e resultados dos últimos anos com o detalhe que o tema merece.
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MAIO 2OO7
A C AR AVANA DOS ESPANTALHOS

AÇÃO PÚBLICA

Na Primavera de 2007 a Caravana dos Espantalhos percorreu várias autarquias
do país para “afugentar os transgénicos dos campos e dos pratos”.
A caravana visitou o concelho de Alcochete, um município que se declarou
Zona Livre de Transgénicos e onde a Syngenta e a Pioneer se propuseram fazer
ensaios experimentais de milho transgénico - ensaios esses que foram rejeitados,
em grande medida graças aos esforços da Plataforma Transgénicos Fora
e da autarquia. A caravana visitou ainda os concelhos de Cadaval e Rio Maior.

Mais de 100 crianças participaram
zona livre de transgénicos:

nas atividades da caravana,

Em Portugal, 27 municípios,

hastear da bandeira:

que incluíram uma exposição sobre

1 freguesia e 3 regiões já se declararam

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de

as ameaças dos transgénicos

a caravana chega a rio maior:

Zonas Livres de Transgénicos.

Alcochete hasteia no Largo de S. João

para a saúde, para o ambiente

depois de Alcochete e do Cadaval,

cerimónia oficial:

Alcochete foi a primeira autarquia

a bandeira de Zona Livre de Transgénicos.

e para a agricultura. Esta imagem

a caravana desloca-se para uma ação

A bandeira foi hasteada pelo

a hastear a bandeira que simboliza

Também no Cadaval foi hasteada

mostra a caravana a visitar

contra o cultivo experimental de

Vice-Presidente da Câmara Municipal

a declaração.

a bandeira.

uma escola primária no Cadaval.

transgénicos.

de Rio Maior, Carlos Nazaré.
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16 SETEMBRO 2OO7 • PORTO
ATIVISTAS M ANIFESTA M –SE NO PORTO

12 JULHO 2OO8 • MONFORTE
ATIVISTAS M ANIFESTA M-SE EM MONFORTE

Os Ministros da Agricultura da União Europeia reuniram (no âmbito

Meia centena de ativistas e dirigentes da Plataforma Transgénicos Fora

da presidência portuguesa) para discutir o futuro da agricultura europeia.

manifestaram-se de forma pacífica junto a uma herdade de Monforte, distrito

A Plataforma Transgénicos Fora organizou uma manifestação a exigir o direito

de Portalegre, em protesto contra os ensaios com milho geneticamente

a optar pelo cultivo e consumo de alimentos livres de transgénicos.

modificado autorizados naquela exploração (que está inserida na Rede Natura).

A Greenpeace Internacional deslocou-se a Portugal para apoiar esta ação.

Os participantes, com a ajuda de uma “brigada de biossegurança” composta
por dezenas de tradicionais espantalhos coloridos - a figura que tipicamente
protege os campos - exigiram o cancelamento da autorização para os ensaios
com milho geneticamente modificado nesta herdade alentejana.

Maçarocas de milho gigantes
e um teatro satírico denunciaram
A ação contou com a participação

o regime de patentes e a manipulação

Geert Ritsema, da Greenpeace,

de uma centena de pessoas de

das multinacionais da

afirmou que “a agricultura é do povo

diferentes faixas etárias.

agro-biotecnologia.

e o povo não quer comer transgénicos”.

Manifestação pública junto a uma herdade de Monforte em protesto pelos
ensaios com milho transgénico lá autorizados e em curso.
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16 ABRIL 2OO9 • PORTO
AÇ ÃO DE SOLIDARIEDADE COM O MOVIMENTO ESPANHOL

17 MARÇO 2O1O • LISBOA + PORTO
HOMENAGEM AO ARROZ DOCE: UM REQUIEM

A Plataforma levou a cabo uma ação de solidariedade e sensibilização junto

A Plataforma Transgénicos Fora esteve no Porto e em Lisboa para o arranque

ao Consulado espanhol na cidade do Porto, incluindo a entrega de uma carta

público da sua campanha para proteção do arroz e contra a eventual aprovação

ao Cônsul Geral de Espanha em Portugal pedindo o fim do cultivo de milho

de arroz transgénico. Durante a tarde passaram largas centenas de pessoas

transgénico em Espanha.

por esta Homenagem ao Arroz Doce onde, entre festa, música e provas de arroz
doce, se trocaram informações e se subscreveram cartas dirigidas
ao Ministro da Agricultura.

No final da reunião com o Cônsul Geral,
a “embaixada” deixou-se fotografar
no jardim junto do consulado.

No Rossio, em Lisboa, esteve animada a
Homenagem ao Arroz Doce.
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17 DEZEMBRO 2O10 • LISBOA
C ABA ZES DE NATAL PAR A TODOS OS GOSTOS

JULHO 2O13 • TOMAR
FESTA DOS TABULEIROS

Em antecipação da ceia natalícia, a Plataforma preparou vários cabazes solidários

Com o mote “Os Templários não comiam transgénicos” alguns ativistas da

para realçar o direito dos mais pobres e vulneráveis a uma alimentação saudável

Plataforma Transgénicos Fora puseram Tomar a falar de transgénicos durante a

sem transgénicos e entregou igualmente um simulacro de prenda natalícia

maior festividade do concelho, que é também a festa que atrai mais visitantes em

à Comissão Europeia composta por inúmeros “alimentos” transgénicos

Portugal (cerca de meio milhão).

indesejáveis.

Neste cabaz os transgénicos
estavam bem à vista

Pela primeira vez na Festa dos Tabuleiros
falou-se de transgénicos em Tomar

ATIVIDADES
EM
DESTAQUE

AÇÃO DE LÓBI

FEVEREIRO 2OO7
A COMISSÃO EUROPEIA É BLOQUEADA PELOS MINISTROS DO A MBIENTE

JUNHO 2OO7 • ALJEZUR
AL JEZUR REJEITA CULTIVO DE OGM

O Conselho de Ministros de Ambiente de 20 de Fevereiro de 2007 chumbou

A Assembleia Municipal de Aljezur aprovou uma moção contra a aprovação,

uma proposta da Comissão Europeia que pretendia forçar um Estado Membro

pela primeira vez, do cultivo de milho transgénico no Algarve. A preparação e

a aceitar a entrada de uma planta geneticamente modificada (transgénica)

redação do texto contaram com o envolvimento da Plataforma.

no seu território. A Plataforma esteve ativamente envolvida neste processo
e foi um fator decisivo para que, embora Portugal inicialmente tivesse votado
a favor da Comissão Europeia, na votação final a posição tenha mudado
e o Ministro do Ambiente se tenha posicionado contra a Comissão e a favor
do direito à escolha de cada Estado Membro.

SETEMBRO 2OO7 • PORTO
PRESSIONÁ MOS O GOVERNO SOBRE O MON 810

No seguimento de uma manifestação, a Plataforma foi recebida no Porto
pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,

MARÇO DE 2OO7 • RIO MAIOR
TESTES DE C A MPO SÃO ILEGAIS

Eng. Rui Gonçalves. O único tema da agenda foi a reavaliação próxima do milho
MON 810, a variedade transgénica que está a ser cultivada em Portugal.

Em conferência de imprensa realizada em Rio Maior, com a presença
da Presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, do Vice-Presidente
da Câmara de Rio Maior e da Plataforma Transgénicos Fora, e onde foi também
lida uma mensagem do Presidente da Câmara de Alcochete, Luís Miguel Franco,

JULHO 2O1O • LISBOA
DECISÃO HISTÓRIC A DO MINISTRO DA AGRICULTUR A!

foram expostas em detalhe as razões pelas quais o Ministério do Ambiente
devia cancelar os processos em curso para o licenciamento de testes
de campo de milho transgénico.

Depois de muitos encontros entre a Plataforma e vários níveis do governo este
decidiu votar contra a autorização de importação de arroz transgénico para a
União Europeia. O anúncio público foi feito pelo Ministro da Agricultura no dia
seguinte ao da sua reunião com a Plataforma.

A Presidente da Câmara de Salvaterra
de Magos, Ana Cristina Ribeiro,
o Vice-Presidente da Câmara
de Rio Maior, Carlos Nazaré
e Margarida Silva, da Plataforma
Transgénicos Fora, durante a
conferência de imprensa.

ATIVIDADES
EM
DESTAQUE

5 JUNHO 2O13 • LISBOA
OFERTA DE C ABA Z À PRÉ-M A M Ã E MINISTR A DA AGRICULTUR A

No Dia Mundial do Ambiente, e aproveitando o facto de Portugal ter uma
Ministra da Agricultura à espera de ser novamente mãe, a Plataforma
Transgénicos Fora ofereceu um cabaz contendo produtos com impacto ambiental
mínimo para complementar o enxoval da filha por nascer da Drª Assunção
Cristas.

24 OUTUBRO 2O14 • LISBOA
DIVULGADA LISTA DAS AUTARQUIAS LIVRES DE GLIFOSATO

Depois de todas as Câmaras e Juntas de Freguesia do país terem sido desafiadas
a acabar com as aplicações de herbicidas nos seus espaços públicos, foram
publicados os nomes dos pioneiros: as três câmaras municipais e as seis juntas
de freguesia que decidiram apostar na proteção do ambiente e da saúde contra a
enxurrada silenciosa de químicos tóxicos – nomeadamente de glifosato, o mesmo
que é aplicado na maioria das plantas transgénicas – que há décadas são aplicados
liberalmente em zonas urbanas e de acesso público por todo o país.

JULHO 2014 • PARLAMENTO EUROPEU
CIBERC A MPANHA

Realização de campanha pela internet dirigida aos europarlamentares
portugueses no comité de ambiente para que votem contra a proposta da
Comissão Europeia de renacionalização que, entre outros, permite às empresas
decidir se os Estados Membros podem ou não proibir as culturas transgénicas no
seu território.
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INTERVENÇÃO JUDICIAL

ABRIL 2OO7
ILEGALIDADES NA LEI

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa deu razão a um requerimento
da Plataforma que solicitava a eliminação de uma flagrante ilegalidade
na Portaria 904/2005 (que regulamenta a criação de zonas livres de transgénicos).
O governo acatou a decisão e alterou a Portaria.

OUTUBRO 2OO6 • ALJEZUR
AO ENCONTRO DA SEMENTE

PARTICIPAÇÃO
EM FÓRUNS NACIONAIS
& INTERNACIONAIS

A Plataforma Transgénicos Fora tem participado em larguíssimas dezenas de
eventos. Este foi promovido pela associação Colher para Semear, em Sesimbra,
no fim de semana de 21 e 22 de Outubro de 2006. João Vieira, agricultor,
e Margarida Silva, bióloga, desenvolveram a temática dos organismos
geneticamente modificados e responderam a perguntas da audiência.

JULHO 2O1O • LISBOA
VITÓRIA EM TRIBUNAL CONTR A A OCULTAÇ ÃO SISTEM ÁTIC A
DE DADOS PÚBLICOS

Desde 2005 que a Plataforma luta nos tribunais pelo cumprimento do direito
básico de acesso à informação quanto à localização dos terrenos onde em Portugal
se cultivam transgénicos para fins comerciais. O Ministério da Agricultura,

MARÇO 2008 • DERIO (ESPANHA)
FÓRUM IBÉRICO “COM SOBER ANIA ALIMENTAR, SEM TR ANSGÉNICOS”

que sempre se recusou a disponibilizar a informação, perdeu em primeira
instância, em recurso, e no Supremo Tribunal. A decisão deste último
órgão, muito bem ponderada e formulada, forçou finalmente o Ministério ao

Reuniu-se em Derio, no País Basco, um conjunto amplo de organizações

cumprimento da sua obrigação.

e movimentos sociais da Península Ibérica. Os movimentos e organizações
presentes convergiram numa estratégia conjunta para exigir aos governos
de Zapatero e de Sócrates a aplicação da cláusula de salvaguarda para
a instauração de uma moratória ao cultivo de transgénicos.

JUNHO 2013 • LISBOA
QUEIX AS À ASAE

Neste mês e seguintes foram feitas junto da Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica várias denúncias relativas à rotulagem incorreta ou incompleta de

De Portugal estiveram presentes delegações da Plataforma Transgénicos Fora,
da Confederação Nacional de Agricultura, do GAIA e da Quercus.

MAIO 2OO8 • BONA (ALEMANHA)
PL ANET DIVERSIT Y

géneros alimentícios contendo ingredientes geneticamente modificados.
Durante uma semana representantes da Plataforma estiveram presentes
no Planet Diversity, um grande encontro mundial para a luta anti-OGM.
OUTUBRO 2014 • LISBOA
NOVA VITÓRIA EM TRIBUNAL

Para além de proporcionar uma oportunidade única de colaboração,
aprendizagem e entreajuda à escala internacional, foi sobretudo uma celebração
da diversidade natural e cultural da vida, da alimentação e da agricultura.
Ao mesmo tempo, em Bona, os representantes da Plataforma também assistiram

Foi necessário ir de novo para tribunal para que o Ministério da Agricultura
entregasse os dados mais recentes relativos à localização dos cultivos
transgénicos. Essa informação foi colocada na Internet e pode pela primeira vez
ser consultada pelo público interessado.

às negociações das Nações Unidas sobre a Convenção da Biodiversidade.
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ABRIL 2OO9 • LUCERNA
DECL AR AÇ ÃO DE LUCERNA

Na 5ª Conferência Europeia Food and Democracy das Regiões Livres
de Transgénicos a Plataforma Transgénicos Fora também participou e apresentou
ao plenário um resumo da situação portuguesa. Cerca de 300 representantes
governamentais, cientistas, associações de agricultores e de consumidores,
e numerosas organizações ambientalistas, de quatro continentes, estiveram

ABRIL 2OO7 • FARO
SEMINÁRIO SOBRE OGM

INICIATIVAS PÚBLICAS
DE EDUCAÇÃO
E INFORMAÇÃO

A Plataforma Transgénicos Fora participou no seminário sobre organismos
geneticamente modificados promovido pela associação Almargem
em colaboração com o Centro Ciência Viva de Tavira. O evento teve lugar
no auditório da Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais (Campus de
Gambelas) em Faro e contou com um aceso debate.

presentes e denunciaram o escândalo da violação do direito à escolha
na produção e consumo de alimentos.

SETEMBRO 2O1O • BRUXELAS & GENT (BÉLGICA)
GMO FREE EUROPE 2010

A Plataforma esteve presente na 6ª Conferência Europeia das Regiões Livres
de Transgénicos. O primeiro dia da conferência decorreu no Parlamento Europeu,
e foi preenchido com as questões e exigências da sociedade civil. Os restantes dias
em Gent foram dedicados a trocar experiências, ideias e estratégias comuns

JUNHO 2OO8
WORKSHOP “EM BUSC A DO CÓDIGO SECRETO DA NATUREZ A”

A Plataforma elaborou um dossiê que contém a documentação necessária
ao desenvolvimento em sala de aula (infantário até 1º ciclo do ensino básico)
sobre Genética & Biodiversidade. A linguagem é extremamente acessível
e os desenhos (feitos por crianças) são particularmente elucidativos.

face aos desafios que se desenham.

Delegação portuguesa

6ª Conferência Europeia

em Lucerna

das Regiões Livres de Transgénicos

MAIO 2O1O • LISBOA
COLÓQUIO SOBRE ALIMENTAÇ ÃO HOSPITAL AR — TR ANSGÉNICOS
E SAÚDE

No colóquio organizado pela Plataforma na Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa sobre alimentação hospitalar e transgénicos
os objetivos incluiram clarificações sobre a utilização de transgénicos em
alimentos e as implicações desses ingredientes para a saúde. Os seguintes
oradores apresentaram as suas perspetivas: Helena Jerónimo (socióloga), Patrícia
Almeida Nunes (dietista), José Luís Garcia (sociólogo), Isabel do Carmo (médica)
e Margarida Silva (bióloga). A moderação esteve a cargo de António Vitorino.
Mais de 70 pessoas assistiram às apresentações e ao debate.

EM CURSO • UNIÃO EUROPEIA
ASSOCIATIVISMO

A Plataforma é membro interveniente de diversas iniciativas internacionais,
incluindo o European Movement for Food Sovereignty, o No Patents on Seeds,
a Campanha Europeia pelas Sementes Livres, a GENET - Rede Europeia de
Associações sobre Engenharia Genética e a Iniciativa de Cidadania Europeia
sobre o TTIP.

Apesar de decorrer num sábado de manhã,
a interação foi animada e a controvérsia
elucidativa.

JUNHO 2O1O • PORTO
CICLO DE CINEM A

A Plataforma colaborou na organização dum ciclo de cinema titulado
Como comer no séc. XXI? de iniciativa da associação Campo Aberto. O ciclo de
cinema pretendeu lançar algumas ideias sobre esta questão e contou, ao longo de
quatro sessões, com a presença de largas dezenas de portuenses.

JULHO 2O1O • LISBOA
DIVULGAÇ ÃO DOS PROBLEM AS COM O ARROZ TR ANSGÉNICO

FEVEREIRO A ABRIL 2O12
ENVIO POSTAL DE INFORM AÇ ÃO

Todos os agricultores portugueses que cultivam transgénicos receberam duas
cartas com folhetos relativos ao impacto desse tipo de produção e às alternativas
existentes. Além disso os produtores pecuários foram também alvo de uma
campanha de sensibilização no tocante à opção por rações não transgénicas.

MARÇO 2O12
FILME “DE AGRICULTOR PAR A AGRICULTOR”

A Plataforma apresentou à imprensa e enviou a responsáveis políticos uma
publicação que pretende informar detalhadamente o público e os membros

Este documentário inglês de 2011 sobre as experiências dos agricultores que

do Governo sobre os riscos associados a uma eventual autorização de arroz

produzem OGM nos Estados Unidos foi objeto de legendagem pelos voluntários

transgénico para consumo humano.

da Plataforma Transgénicos Fora. Produziu-se igualmente uma versão dobrada
em português. Ambos os trabalhos estão online.

MARÇO 2O12
JORNADAS AGRÍCOL AS DA PR AIA DA VITÓRIA , AÇORES

Entre muitíssimos outros eventos, a Plataforma participou numa iniciativa
anual do município da Praia da Vitória dirigida aos produtores agrícolas e
pecuários da região. A apresentação teve como título “Os Transgénicos nos
Açores”.

NOVEMBRO 2O12 • TORRES VEDRAS
PALESTR A SOBRE ALIMENTAÇ ÃO SUSTENTÁVEL

Uma das voluntárias da Plataforma tem percorrido o país com demonstrações
sobre ecogastronomia, ervas silvestres comestíveis, sustentabilidade alimentar,
agricultura biológica e, claro, os riscos dos transgénicos. A audiência, sobretudo
a escolar mas também a adulta, deixa-se facilmente cativar pela novidades dos

ACOMPANHAMENTO
DA ATUALIDADE SOBRE
OS OGM

Através do seu sítio na Internet a Plataforma fornece ao público informação
sobre a problemática dos OGM, incluindo desenvolvimentos nas áreas de
ciência, política e justiça. Também são regularmente publicados artigos sobre
as atividades da Plataforma e os comunicados de imprensa emitidos, dandose especial atenção às campanhas internacionais. No seu centro documental

sabores e inesperada simplicidade das receitas.

o público tem acesso a mais de mil publicações organizadas por diversas
temáticas, incluindo largas dezenas de artigos científicos e, na videoteca, pode
assistir online a dezenas de documentários sobre todas as dimensões das plantas
e animais transgénicos. O tráfego no total das páginas chega a ultrapassar as
8000 visitas por dia. Desde sempre que este espaço é mantido sem qualquer
publicidade.

NOVEMBRO 2O14 • PORTO
PARTICIPAÇ ÃO NA FEIR A TERR A SÃ DE AGRICULTUR A BIOLÓGIC A

A “Terra Sã” é talvez o evento anual mais antigo e conhecido da produção
alternativa, e a Plataforma tem marcado presença regular. Distribuem-se
folhetos, alerta-se para a problemática dos transgénicos, responde-se a questões,
ensina-se a descodificar a rotulagem e recolhem-se os contactos dos mais
interessados.

COMUNICAÇÃO
COM O PÚBLICO

Os visitantes do sítio na Internet podem deixar comentários ou fazer perguntas,
as quais têm sempre resposta. Também existe uma lista pública de e–mail,
com cerca de 500 membros, através da qual a Plataforma divulga a sua
informação e onde decorrem regularmente debates acesos. Para os que preferem
uma ligação mais limitada é igualmente disponibilizada uma lista tipo boletim,
com ritmo mais parcimonioso e apenas para notícias selecionadas.

REFLEXO NA IMPRENSA

A Plataforma Transgénicos Fora mantém contactos ativos com a comunicação
social e divulga os seus comunicados de imprensa por cerca de 4000 endereços
de email. Nos últimos anos tem sido notório o impacto da sua atividade e muitas
têm sido as notícias diretamente decorrentes do seu trabalho. Desde a sua génese
foram já emitidos mais de 100 comunicados de imprensa, seis dos quais só no
último ano.

NOVAS
AMEAÇAS
E ESFORÇOS
FUTUROS
Há muitas razões para a Plataforma continuar a existir.

Existem algumas ameaças concretas a curto e médio prazo

Para além disto, o sistema atual de rotulagem

Lidar com todas estas ameaças no âmbito de um tema

Numa perspetiva generalista, a concentração do poder

em que a necessidade de intervenção da Plataforma

de alimentos também não está completo, no sentido

pouco conhecido e tecnicamente complexo exige

económico nas mãos de um punhado de multinacionais

se torna clara. Trata-se antes de mais da contaminação

em que o consumidor não é informado sobre se as rações

um esforço que a Plataforma não consegue desenvolver

que controlam a produção alimentar é uma tendência

da agricultura biológica. A regulamentação europeia

utilizadas na produção de carne ou laticínios que compra

sozinha nem assente apenas nos contributos escassos das

que tenderá a acentuar-se. Enquanto esta evolução

agora impõe a aceitação da contaminação transgénica

são ou não geneticamente modificadas. A liberdade e

entidades que a compõem. Ao longo dos anos a atividade

persistir, o desenvolvimento em grande escala de uma

de produtos de agricultura biológica até um limiar de 0,9%.

direitos do consumidor têm sido e vão continuar a ser um

tem decorrido de muito esforço voluntário, mas o nível

agricultura sustentável será cada vez mais difícil.

Só acima deste valor é que o produto perde o seu rótulo

tema central do trabalho da Plataforma.

de envolvimento e solicitações atingiu um patamar que

O mercado das sementes tem sido especialmente afetado
por esta tendência. Atualmente cerca de 70% das sementes
comerciais já pertencem a apenas 10 empresas. Para as
sementes geneticamente modificadas o quadro é ainda pior:
mais de 90% do mercado pertence à Monsanto. Este tipo
de monopólios, para além de gerar dependências dentro
das comunidades agrícolas, ameaça também

biológico e deve ser rotulado como contendo transgénicos.
É pois a credibilidade do modo de produção biológico
que está em causa – nenhum consumidor está interessado
em comprar bio contaminado. Criar uma dinâmica
a favor da utilização do limiar de deteção como critério
de rotulagem biológica é uma das prioridades
da Plataforma.

O tema dos transgénicos tem ligação com muitas outras
questões. Uma destas questões é o condicionamento da
pesquisa científica e das avaliações de riscos. Grande parte
da pouca informação que existe sobre os riscos ambientais
e para a saúde foi produzida por cientistas com um claro
conflito de interesses entre o objeto do seu estudo
e o objetivo dos seus empregadores – que querem vender

exige a profissionalização: a responsabilidade e o rigor que
são exigidos requerem o trabalho de um colaborador a
tempo parcial ou, idealmente, a tempo inteiro, que tem de
ser dignamente remunerado. Será um suporte para todo
o trabalho voluntário de que a PTF continuará a depender
para dar resposta às dúvidas, e para apoiar o trabalho de
agricultores e de todos os que defendem a biodiversidade
e o direito dos povos à soberania sobre o seu património

a soberania e segurança alimentar em geral. Quando

Em Portugal a legislação que prevê compensações para

o produto que estão a investigar. O principal organismo

se perdem as variedades abertas, livres e tradicionais,

produtores afectados pela contaminação transgénica,

científico da União Europeia nesta área, a Autoridade

perde-se a liberdade de semear, trocar e selecionar

para além de muitas outras falhas, deixou de fora qualquer

Europeia de Segurança Alimentar, também tem sido

A Plataforma Transgénicos Fora precisa de continuar

sementes, perdem-se as sofisticadas resistências naturais

proteção às sementes tradicionais e não comerciais.

alvo de críticas severas pela sua falta de imparcialidade.

a recolher informação, a pesquisar, a noticiar e a elaborar

a pragas e perde-se aquilo que tornava cada região única.

A Plataforma tem usado, e vai continuar a usar, de todos

Consequentemente, os produtos geneticamente

comunicados públicos e pareceres técnicos sobre

os meios ao seu alcance para inverter este estado de coisas.

modificados são aprovados para a União Europeia sem que

os organismos geneticamente modificados. Obriga-se

haja garantias científicas de segurança e muitos dos testes

igualmente a centralizar o contributo de voluntários em

previstos por lei ficam por realizar. Além disso, para alguns

ações públicas contra a difusão dos transgénicos. Tem

dos transgénicos em circulação, surgem posteriormente

pela frente, durante todo o ano letivo, a necessidade de

indicações de impactos negativos na saúde e no ambiente

marcar presença em dezenas de debates organizados por

que não são levados em consideração. A Plataforma tem

escolas e associações. É chamada a estabelecer parcerias e

de continuar a expor as práticas que impedem uma

coordenar iniciativas com organizações europeias críticas

investigação científica real, independente e rigorosa

da engenharia genética. Para tudo isto tem de contar – só

dos riscos dos transgénicos e permitem que os interesses

pode contar - com o apoio financeiro de todos os que

económicos condicionem as decisões sobre o nosso futuro.

sentem os mesmos valores e prioridades.

A Comissão Europeia prepara já há bastante tempo uma
atualização da Directiva Sementes por forma a introduzir
permissões de contaminação por sementes transgénicas
em lotes convencionais e biológicos. Esta medida,
a concretizar-se, irá conduzir à contaminação irreversível
das sementes base. Apenas um posicionamento firme
dos movimentos europeus poderá impedir o pior.

alimentar.
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