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Petigão Pela proibicao do cultivo de variedades de organismos
geneticamente modificados (OGM) na Regiäo AutOnoma dos Acores

Para:Assembleia Legislativa da Região AutOnoma dos Agores, (ALRAA) Sua Excelencia
Presidente do Governo Regional dos Agores

Sua Excelancia Presidente da Assembleia Legislativa da Regiao AutOnorna dos Acores (ALRAA)

Sua Excelancia Presidente do Governo Regional dos Acores

Suas Excelancias Presidentes dos Grupos Parlamentares a ALRAA

Considerando que os Acores primam pela sua singularidade no contexto nacional e internacional no que respeita as
praticas da actividade agricola, caracterizadas por uma associacao corn os valores naturals e agro-ambientais.

Considerando que o arquipelago dos Acores dado as suas caracteristicas edafoclimaticas - solos ferteis, chuvas
frequentes e clima ameno - se revela uma zona rica em agricultura tradicional, onde incluso se destaca pela qualidade
dos produtos regionais certificados, servindo de exemplo a Meloa de Santa Maria, o ananas de Sao Miguel, o alho da
Graciosa, as laranjas da Terceira ou os vinhos do Pico.

Considerando que as sementeiras convencionais utilizadas na agricultura tradicional, constituem uma heranca genetica
de valor intrinseco incalculavel que cabe a todos nes preservar para as geraeOes vindouras.

Considerando que a introducao e o cultivo de organismos geneticamente modificados sac, frequentemente contestados
como colocando serias ameacas para a saticle püblica, o ambiente e o desenvolvimento da agricultura tradicional.

Considerando a falta de estudos dentificos por parte de entidades de reconheoda competencia tecnica que comprovem
a nao existéncia de riscos para a sakle pablica relativamente ao cultivo e consumo de organismos geneticamente
modificados.

Considerando que o cultivo de organismos geneticamente modificados esta baseado nun modelo de agricultura
Intensiva corn forte recurso a produtos agro-quimicos, de fabrico exterior a regiao, cujo uso frequente constitui uma
sada agressão ao ambiente.

Considerando que tanto o tipo de agricultura de producao massiva a qual as OGM estao Intimamente assodados como
a coexistência de cultivos convencionals em simultáneo corn cultivos contendo OGM colocam em causa as tradigees
agricolas locals regionals, tram como o facto de sujeitarem as variedades de Ca riz local a uma contaminagao genetica
irreversivel, levando a que as variedades tradicionais acabem par converter-se tambern em transgênicas.

Considerando tratar-se de numa regiao que se faz enaltecer por urn turismo de natureza nao se podem assumir
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0 Presidente,-

atitudes susceptivels de hipotecar a sensivel e caracteristica biodiversidade arquipelagica.

Assim, atendendo ao Principio da Precaugao, os signaterios da presente petig g o solicitam:

- A proibigao da introdugão no Arquipelago dos Agoras de variedades vegetais geneticamente modificadas.

- A proibigao da introdugao na região de material de propagagào (vegetativo ou seminal) que contenha organismos
geneticamente modificados, mesmo quando destinados a sua utilizagg o em campos de carecter experimental.

- A definigao de urn regime contra-ordenacional e de sangrias acesserias, tais como a interdigão do exercicio da
actividade principal, pars as infracgOes associadas a estas prolbigbes.

- A declaragão da Regrao Autenoma dos Acores zona livre de cultivo de variedades de organismos geneticamente
modificados.

Os signatarios

Assmar a  Pengdo Pela proibioão do cultnao de vanedades de organismos genetcamente modifioados (OGM) na Regi go Aut6noma dos Acores_ 	 .
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0 site Petirao Páblica encontra-se registado na Cornissa"o Nacional de Protecao de Dados (CNPD) corn o :lamer° 9327/2009.

.a.eacalC) 2008-2011. Todos os Direitos Reservados.

ASSEMBLEIA LEGISI ATIVA DA
REGLAOAUT0NOMA DOS /CORES

AROUIVO

Entrada 7— r4 7- frir  Proc. N.011E10'011
rata . 0 1)1 i (..)* i at.


	Page 1
	Page 2

