Portugal
e os OGM

OGM - as estatísticas I
O que pensa o público europeu?
66% no Reino Unido…
• 79% na Alemanha…
• 82% em França…
•

…consideram os OGM perigosos para a saúde.

OGM - as estatísticas II
O que querem os europeus?
94,6% querem ter direito à escolha
• 85,9% querem saber mais antes de comer OGM
• 70,9% simplesmente não querem OGM
•

Eurobarómetro 55.2, Dezembro de 2001

OGM - as estatísticas III
E os portugueses?
•

74.6% dos portugueses com opinião não querem OGM

Relatório do Estado do Ambiente, 2003

As empresas de seguros I
As seguradoras na Alemanha, Suíça, Inglaterra e
Bélgica já anunciaram publicamente que não fazem
seguros agrícolas para culturas transgénica


A empresa Lloyds exclui especificamente os OGM:
estão na mesma categoria dos actos de terrorismo.


As empresas de seguros II
“Há 50 anos atrás as seguradoras faziam seguros
para o amianto sem qualquer preocupação - agora
têm indemnizações de centenas de milhões de libras
pela frente... há um sentimento muito claro de que os
OGM podem vir a mostrar os seus efeitos negativos
dentro de uns cinco anos.”
Responsável por seguradora britânica
'No-one will insure GM crops' FARM Group, UK, 7 de Outubro de 2003

Porquê tanta preocupação?
Os OGM são difíceis (impossíveis?) de testar para garantir a sua
segurança alimentar


Os OGM são difíceis (impossíveis?) de controlar para evitar
contaminação das sementes por misturas mecânicas e polinização
cruzada


Com a utilização de OGM acaba o direito à escolha do consumidor
(sobretudo nos produtos animais)


Os OGM são patenteados e eliminam o direito milenar de guardar
semente para ressemear e, com ele, a soberania alimentar nacional


Segurança alimentar I
“A verdade é que é virtualmente impossível
sequer conceber procedimentos que permitam
testar e avaliar os efeitos na saúde dos
alimentos geneticamente modificados...”
Richard Lacey
Professor, microbiólogo e médico Universidade de Leeds, UK
Foi o primeiro cientista a caracterizar correctamente
os riscos associados às vacas loucas.
The GE Handbook - What everyone needs to know
http://www.naturallaw.org.nz/genetics/HandBook/3.htm (2004)

Segurança alimentar II
Existem OGM aprovados para consumo desde 1996, mas só em 2005 é
que a Comissão Europeia arrancou com um estudo para avaliar os efeitos
de longo prazo na saúde


Todos os OGM actualmente em circulação foram aprovados ao abrigo de
um mecanismo legal agora defunto (o Princípio de Equivalência
Substancial) que os isentou de análises toxicológicas e alergológicas


Os estudos e análises que servem de base à aprovação de OGM são
fornecidos, exclusivamente, pela empresa interessada na sua
comercialização


Exemplos de contaminação I
A Comissão Europeia anunciou em Abril de 2005 que
cerca de 1000 toneladas de um milho transgénico ilegal
tinham entrado na cadeia alimentar dos europeus




O erro só foi detectado 4 anos depois de se ter iniciado

European Commission Press Release 1st April 2005. Commission seeks clarification on Bt10 from US
authorities and Syngenta.

Exemplos de contaminação II




Os Ministérios da Agricultura da Suíça e do estado
alemão de Baden-Wurtemberg descobriram em 1999
que as variedades Ulla e Benicia da Pioneer estavam
contaminadas por sementes de milho transgénico não
aprovado na Europa
Até à descoberta a Pioneer já tinha vendido semente
para 400 hectares, e metade já tinha sido plantado

Furst, I. (1999) Swiss soiled seed prompts tolerance question. Nature Biotechnology 17: 629

Exemplos de contaminação III




Na Croácia, em 2004, 2 000 hectares semeados com
milho foram queimados porque estavam contaminados
com milho transgénico acima do permitido
Os agricultores pediram indemnização ao governo, que
foi pedi-la à Pioneer, dona das sementes

AGROW - World Crop Protection News, 22 July 2004. Croatia burns GM seed crop.

Exemplos de contaminação IV
Cerca de 100 agricultores no Piemonte italiano foram
avisados em 2003 pelo seu governo de que estavam em
situação ilegal porque o milho não-transgénico que
semearam afinal estava contaminado por sementes
transgénicas da Pioneer


Italian seed contamination scandal highlights need for tighter European legislation - 10 July 2003
Greenpeace Press Release

Exemplos de contaminação VI

Em 2001 descobriu-se na Áustria que a variedade de
milho convencional PR39D81 da Pioneer estava
contaminada com duas variedades de milho transgénico
 A empresa não explicou a proveniência da
contaminação


Greenpeace Press Release: 3rd May 2001 Greeenpeace reveals more genetic contamination of seeds in
European market

Zonas Livres na Europa I
Mais de 100 regiões europeias declararam-se
já zonas livres de OGM
• Mais de 3500 áreas sub-regionais, incluindo
concelhos, fizeram o mesmo
• Este número cresce diariamente
•

Zonas Livres na Europa II
Reino Unido: 14 milhões de ingleses vivem em zonas
livres de cultivos transgénicos
•

França: 1250 câmaras municipais já se declararam
zonas livres; 15 das 21 regiões também adoptaram
declarações
•

Áustria: Oito das nove regiões do país já são zonas
livres ou divulgaram a intenção de o vir a se
•

Direito à Escolha I


Não há rotulagem abaixo de 0.9%



Não há rotulagem em produtos animais



Não há rotulagem em cantinas e restaurantes



Não há rotulagem para o uso de auxiliares tecnológicos GM

empregues no processamento alimentar (que estão presentes
no produto final)


Não há rotulagem para o suporte GM (p.ex. amido de milho)

de aromas e aditivos

Direito à Escolha II


Estão em fase de discussão os níveis de contaminação legal

em sementes comerciais não GM



A proposta da Comissão Europeia é de 0.3%, 0.5% e 0.7%

consoante as espécies



Com a contaminação instalada na fonte não vai ser possível

manter produção agrícola realmente limpa

Património comum da humanidade?
Os OGM são sementes patenteadas - as empresas
privatizam um recurso de todos para seu benefício económico,
como se o tivessem inventado
• Os agricultores perdem o seu direito milenar a guardar
sementes para voltar a semear: quem o fizer vai parar a
tribunal.
• Só nos EUA as condenações impostas aos agricultores
ascendem aos 15 milhões de dólares.
• No Canadá um agricultor foi condenado em tribunal por ter
usado sementes contaminadas por OGM: apesar de serem
contaminantes indesejáveis, a presença de OGM dá à
empresa direitos sobre toda a produção.
•

Oportunidade às zonas livres?
A produção livre de OGM tem um valor de mercado superior
• Os grandes hipermercados europeus criaram uma fileira para
garantir uma cadeia alimentar livre de OGM para produtos
animais
• Produzir sem OGM mas em coexistência com OGM custa €€:
até 41% de aumento dos custos fixos de produção, segundo
um estudo da Comissão Europeia
• A forma mais economicamente eficiente de rentabilizar esta
oportunidade é através de medidas regionais de protecção
•

