
Anexo 1 – Guião e entrevista à Coordenadora da PTF 
 
 Guião da entrevista à Coordenadora da PTF para: 

. Caracterizar a organização. 

. Identificar o(s) perfil(s) de activista que a organização necessita para cumprir a sua 
missão. 

 

Objectivos Questões 

Conhecer a opinião da 
coordenadora sobre a 
natureza, funcionamento, 
História e projecto da PTF 

. O que é a PTF? 

. Quando e por que razões começou a actividade da PTF? 

. Quais os momentos chave da sua história desde então até 
hoje? 

. Como se organiza e estrutura internamente? 

. Qual a visão que a plataforma tem do mundo? 

. Qual a sua Missão? 

. Como pretende concretizá-la? 

. Quais os principais objectivos e actividades para este ano? 

. Quais os principais solicitações do público à Plataforma? 

. Como se financia?  

. Quais as principais dificuldades que identificas na 
concretização da missão da Plataforma? 

. Como pensas que se poderiam ultrapassar? 

Conhecer a opinião da 
coordenadora quanto ao(s) 
perfil(s) de activista que a 
organização necessita para 
cumprir a sua missão 

. Quais as principais actividades de um activista na 
Plataforma? 

. O que deseja a Plataforma que sejam os resultados 
imediatos dessas acções junto do público? 

. Quais os conhecimentos e quais os saber-ser, saber-estar 
e saber-fazer que os activistas precisam de possuir para 
desenvolverem essas acções? 

 

 



   Entrevista com a Coordenadora da PTF 

 

A presente entrevista foi realizada no dia 1 de Julho em Lisboa, na sala de espera 
da estação de comboios do Oriente. Começou-se por legitimar a realização da 
entrevista e a garantir confidencialidade dos dados recolhidos. 

 

 

P - Começo pela primeira questão. O que é a plataforma trangénicos fora ? 

 

R - A plataforma de trangénicos fora é a materialização de uma preocupação, marginal em 
Portugal, mas ainda assim sentida com profundidade por alguns relativamente à 
adulteração da comida, nomeadamente os processos de engenharia genética, que são vistos 
como irreversíveis e portanto particularmente preocupantes, talvez mais que outros 
aspectos de outra agricultura industrializada. 

 

P - Quando e porque razões começou a actividade da plataforma? 

 

R - A plataforma começou antes do final do século e teve a ver com o início das autoriza- 
ções na União Europeia.. as autorizações de transgénicos, entenda-se. As autorizações em 
si tinham começado já dois ou três anos antes, mas em 1997/98 começaram a chegar os 
primeiros carregamentos de trangénicos à União Europeia vindos do continente americano e 
começou haver alguma preocupação. Lembro-me de na altura me terem pedido para 
escrever um artigo para uma revista – foi talvez a primeira vez que escrevi alguma coisa 
sobre o assunto – foi para aí em noventa e sete/noventa e oito. Houve uma acção bastante 
mediática da Greenpeace cá em Portugal, também nessa altura, e em noventa e nove 
houve pela primeira vez cultivo do milho transgénico cá em Portugal. Portanto, essa 
confluência de interesses e preocupações levou a que eu desse várias conferências e, 
lembro-me perfeitamente, numa dessas conferências, havia pessoal, foi na Terra Sã, 
particularmente chocado com a situação e queriam, mais do que ouvir, queriam fazer 
alguma coisa.. não queriam ficar de braços cruzados. E, então perguntaram insistentemente 
o que é que se podia fazer.. e aí surgiu a ideia de fazer um abaixo assinado.. foi mais uma 
ideia colectiva que eu depois dinamizei e ao recolher assinaturas para o abaixo-assinado.. 
houve associações que também quiseram manifestar-se. O abaixo assinado era para 
pessoas .. era individual, mas depois arranjamos também na conferência anual que é - a 
que CPADA faz.. a que CPADA é a confederação portuguesa das associações de defesa do 
ambiente. Eles têm um encontro anual.. e nesse encontro surgiu uma moção.. e essa 
moção depois foi assinada – houve uma série de associações que abriram .. e entretanto 
havia realmente algumas pessoas que queriam fazer alguma coisa e começaram a bater-me 
à porta.. e aí pareceu natural construir uma plataforma que envolvesse, ao mesmo tempo, 
pessoas a título individual que se sentiam particularmente motivadas e também associações 
de várias índoles, obviamente agrupando interesses de agricultura, ambiente, sociedade de 
consumo etc.. A plataforma foi uma tentativa de reunir essas várias vontades.. de 
entidades, de pessoas e juntar o trabalho do “GrassRoots” ao nível de base com um 
trabalho político nacional e enfim mais lisboeta de contactos com políticos, governo, 
entidades, enfim comunicação social etc.. 

 

P - Quais os momentos chaves da história da plataforma desde essa altura e até 
agora? 

 



R - A plataforma teve claramente um pico em final de 1999 início de 2000 com a 
conferência de Biosegurança que culminou na adopção do protocolo de Cartagena em 
Montreal porque Portugal na altura tinha a presidência da União Europeia. Estávamos todos 
convencidos que a conferência ía ser um fracasso, já tinha sido um fracasso em Cartagena 
.. não se tinha concluído.. portanto havia boas perspectivas de continuar a ser um fracasso.. 
e então Portugal que não queria – na altura era o Sócrates ministro do ambiente que na 
altura nas negociações se mostrou particularmente ignorante dos assuntos.. mas ele teve a 
percepção de uma coisa que foi o facto de que aquilo fosse um fracasso, em parte, ía ser 
atribuído à presidência portuguesa.. e então eles quiseram mostrar que eram muito 
capazes, muito ecologistas, muito radicais, muito intervenientes .. e no final de noventa e 
nove, dias antes da conferência de Montreal, suspenderam a autorização do cultivo do milho 
transgénico em Portugal.. para dar o ar de grande capacidade política. Eu penso que isso 
aconteceu também como consequência de nós termos conseguido naquele ano mediatizar o 
assunto que tinha sido muito pouco tratado até aí. As coisas conjugaram-se muito bem e 
até 2005 não voltou haver cultivo em Portugal. Em 2004 houve um relançar da plataforma, 
portanto, a plataforma de alguma maneira esmoreceu de várias maneiras em termos de 
capacidade organizativa e mobilização.. embora eu pessoalmente tenha continuado a 
estudar o assunto e a participar e a colaborar com pedidos. Não houve muita actividade 
organizada desde meados de 2000 até finais de 2003.. também porque uma das pessoas 
que era chave desde o inicio, o Ângelo Rocha da Biocoop se ter desmobilizado. Ele saiu e 
ficou a faltar alguém em Lisboa, uma vez que eu estava no Porto, para dar alguma 
continuidade às coisas. Depois.. enfim.. é que começou a acontecer muita coisa.. e de 
alguma maneira deu-se a volta.. em 2004 deu-se um relançamento da plataforma com uma 
sessão pública na Torre de Belém com nove representantes das associações.. com um 
sistematizar mais claro do que é que devia ser a estrutura da plataforma e enfim continua a 
ser uma estrutura muito informal .. mas ainda assim mais nítida do que era antes.. e desde 
então os pontos altos que eu olhe tem sido mais pontos baixos porque tem acontecido 
muitas coisas que vão sistematicamente contra os nossos objectivos. Temos conseguido 
algumas vitórias.. mas de coisas pequenininhas .. e cada uma delas vem sistematicamente 
acompanhadas de grandes perdas no terreno.. de modo que em termos positivos temos tido 
uma participação mais inevitável no debate sobre o OGM em Portugal, temos um site na net 
que, bom ou mau, tem servido de grande interface de contacto quer com a comunicação 
social quer com o público em geral.. somos conhecidos ao ponto de sermos vítimas do 
nosso próprio sucesso no sentido que somos demasiado solicitados para a capacidade de 
resposta que temos, conseguimos por exemplo forçar o ministério da agricultura a mudar a 
estrutura legal do decreto lei ou portaria das zonas livres .. mas realmente tudo o que 
temos conseguido tem sido tirado a ferros e muito pouco para a dimensão do problema. O 
que tem sido os pontos baixos .. perdemos por completo a capacidade de intervenção a 
nível do ministério, por exemplo, a comissão de acompanhamento que foi criada para a 
coexistência.. é nitidamente sinal disso.. não está lá nenhum representante da sociedade 
civil, nenhum representante da agricultura biológica.. enfim é mesmo uma coisa totalmente 
cozinhada pelos suspeitos do costume.. já há mais de dois anos que estamos em tribunal.. e 
já perdemos por duas vezes na secretaria quando tentamos obter as localizações exactas 
dos cultivos comercias.. estamos agora em tribunal pela terceira vez. Bom, não me apetece 
continuar.   

 

P - Porquê o relançamento em 2004?  

 

R - Não faço a menor ideia. É capaz de também de ter de haver comigo. Mas as coisas 
acontecem quando têm de acontecer e em 2004, o lançamento formal foi em Junho de 
2004, mas a actividade real começou um bocado antes disso, apareceram pessoas 



interessadas basicamente.. foram aparecendo e foi-se consolidando uma capacidade que 
tinha falhado a partir de 2000. 

 

P - Como é que a plataforma se organiza e se estrutura internamente? 

 

R - A plataforma não tem estrutura jurídica, não tem número de contribuinte, não há 
associados, não há assembleias gerais, não é uma associação, é mesmo uma conjunção de 
associações e na plataforma está um representante de cada uma das entidades que 
compõem a plataforma, além disso estão pessoas que individualmente estão envolvidas ou 
por razões históricas ou porque foram co-optadas pelos que já lá estão. Há pessoas que não 
representam ninguém.. estão a título individual, mas aquilo que dá legitimidade à 
plataforma é o facto de reunir as mais importantes associações de ambiente portuguesas, o 
que não é dizer muito porque as associações portuguesas valem muito pouco.. mas enfim 
valem o que valem, reúne também os agricultores através de uma associação e agricultura 
biológica e uma confederação de agricultores. Em termos mais administrativos tem 
representantes de associações e tem pessoas a título individual. A maneira como isto evolui 
é a pedido…o ano passado ou este ano entrou uma associação nova “Campo Aberto” que já 
tinha manifestado interesse em se envolver com a plataforma já há bastante tempo. Os 
requisitos são muito simples, basicamente, a entidade tem de fazer um pedido formal, 
mandar uma carta a dizer que na reunião de direcção de tantos do tal foi decidido pedir 
adesão à plataforma. Essa carta tem também de indicar qual será o representante da 
entidade na plataforma e esse representante tem de enviar uma espécie de declaração de 
intenções. Tem de dizer de que forma é que acha que adesão da associação à plataforma 
pode ser útil aos objectivos da plataforma, em que é que esse representante estará 
disponível para se envolver.. enfim que mais valias é que poderá trazer. Depois a 
plataforma tem duas reuniões presenciais anualmente.. todo o resto do trabalho da 
plataforma é feito através de listas electrónicas, portanto via Internet,  e nessas reuniões 
presenciais o candidato a representante tem de falar com as pessoas e as pessoas 
basicamente votam.. as que têm direito a voto.. as reuniões estão abertas e portanto 
podem sempre aparecer outras pessoas. 

 

P - Quem tem direito a voto? 

 

R - Quem tem direito a voto são as pessoas que fazem parte do santo dos santos que é a 
lista OGM_CC … comissão coordenadora, é lista mais interna mais restrita da plataforma 
onde está o tal representante per capita.. a pessoa por associação, mais as outras pessoas 
coordenadoras por nomeação individual. 

 

P - Há algum documento estruturante interno? 

 

R - Não há nenhum documento formal.. mas sempre que alguma associação mostra 
interesse.. envio o mesmo e-mail, portanto o texto está escrito.. está escrito de uma forma 
muito esquemática, isto é mais tradição oral que escrita. 

 

P - Qual é a visão que a plataforma tem do mundo? 

 

R - A plataforma é intrinsecamente optimista senão as pessoas dedicavam-se a outra coisa.. 
se achassem que a guerra está perdida iam fazer obviamente outra coisa mais produtiva. 
Portanto a plataforma tem uma fé inabalável que as coisas vão melhorar. Agora acho que 



há uma noção muito sóbria da relação de David contra Golias que a plataforma tem pela 
frente. Basta ver o que aconteceu há poucos meses ao activista brasileiro que ocupou a 
quinta da Syngenta.. levou um tiro e agora está nos anjinhos. Toda a gente tem noção que 
há uma enorme desproporção de forças e que há muita gente sem escrúpulos do outro 
lado.. tudo isto por uma razão muito simples.. é que está em causa um negócio que envolve 
tanto dinheiro.. tanto dinheiro que é difícil não se deixar corromper por esse brilho todo. 
Agora, eu acho que a plataforma tem do seu lado uma arma secreta.. que é a opinião 
pública.. ou seja.. as pessoas, quando têm noção do que se passa, tendem a estar do lado 
dos princípios que nós defendemos. mas isto é também um gigante adormecido.. a maior 
parte das pessoas não tem a menor ideia do que se passa, é particularmente complexo em 
termos técnicos, é muito fácil mistificá-lo.. os cientistas estão quase todos do outro lado da 
barricada.. e portanto não é fácil acordar este gigante adormecido. E também não é fácil 
demonstrar impacto… e consequências negativas ou suficientemente óbvias para as pessoas 
terem… uma terapia de choque.. e fazerem alguma coisa.. mas ainda assim é o nosso 
melhor aliado. 

 

P - Quais os princípios que a plataforma defende? 

 

R - Já nem eu me lembro.. foi há tanto tempo que os definimos. Nós adoptámos uma visão 
para a plataforma. Digamos que o veio condutor de toda a nossa actividade é que nós 
defendemos uma agricultura verdadeiramente sustentável e isso passa pela exclusão activa 
dos transgénicos. Essa visão depois transforma-se numa série de corolários activos como 
seja colaborar a nível internacional para que se espalhem as zonas livres de trangénicos na 
Europa e no resto do mundo. 

 

P - Qual é a missão da plataforma? 

 

R - Isto não é nenhuma empresa… A missão é a persecução da visão, a concretização.. a 
plataforma só deverá dissolver-se no dia em que, pelos menos pelo lado da engenharia 
genética a agricultura seja verdadeiramente sustentável. Portanto, quando essa visão tiver 
nas nossas mãos está resolvido.  Os vectores de intervenção estão naquela lista. 

 

P - Os cientistas estão do lado das grandes empresas .. porquê ? 

 

R - Dos cientistas que se manifestam publicamente, talvez 90% estão do lado das 
multinacionais. Isso não é necessariamente a maioria de todos os cientistas com opinião .. 
mas para o público é isso que passa.. que são quase todos os cientistas. Isto porque os 
cientistas que são do contra.. os que acham que a engenharia genética é uma má ideia, 
pelo menos da forma como está a ser aplicada na agricultura têm juízo.. têm uma carreira, 
têm contas para pagar todos os meses e sabem que se podem meter em sarilhos se se 
pronunciarem. Portanto, os cientistas tendem a ficar caladinhos quando são do contra, aliás 
há sondagens junto de cientistas que indicam isso mesmo. Os cientistas que são a favor 
sentem-se muito mais à vontade a falar disso publicamente do que os que não são.. e além 
disso,  é preciso ver uma coisa.. quando eu falo aqui em cientistas parece que estou a 
meter tudo no mesmo saco.. mas os cientistas não são um todo homogéneo.. há cientistas 
que sabem alguma coisa de engenharia genética e depois há todos os outros que, para 
efeitos de engenharia genética são como o público.. não sabem nada. Um químico 
inorgânico, um físico nuclear, um matemático não sabem nada de engenharia genética, 
portanto não têm nenhuma opinião privilegiada .. são tão ignorantes como o público em 
geral, embora às vezes tenham mais preconceito e mais orgulho.. portanto pensam que 



sabem mais. Dos que têm algum conhecimento especializado real na área, aí é preciso 
perceber como é que funciona a biologia molecular. Praticamente toda a área molecular em 
biologia está vocacionada para a manipulação, para a intervenção, para a alteração da 
natureza.. com essa lógica subjacente de que nós sabemos mais.. nós conseguimos 
melhorar a natureza e nós é que vamos pôr isto a funcionar como deve ser. Esses cientistas 
que são portanto engenheiros da vida mais do que cientistas, obviamente acreditam que os 
transgénicos são um passo importante nessa direcção de conseguir uma natureza mais 
aperfeiçoada. Ou seja.. quem vai para a biologia molecular e quem estuda biologia 
molecular tem um perfil de fé nesta abordagem.. e portanto as pessoas que realmente 
sabem do assunto tendem a ser auto-escolhidas pessoas que acreditam no assunto. É um 
pouco como aqueles que começam por acreditar e depois começam a tentar compreender 
as implicações mais profundas e depois acordam e fazem autocrítica .. são muito poucos..  
Do grosso dos cientistas que trabalha realmente nesta área.. se eles estão a fazer 
transgénicos o dia todo.. como depois chegam ao pé dos jornalistas e podem fazer meã  
culpa.. não fazem.. isso é pedir demasiado da natureza humana. Portanto as pessoas que 
sabem mais são as pessoas que acreditam mais e menos capacidade de distanciamento. 

 

P - Falavas há pouco que os princípios mudavam de seis em seis meses.. o que é 
querias dizer com isso? 

 

R - Os princípios não mudam dessa forma…a visão global, enfim..  os vectores principais 

de intervenção não mudam de seis em seis meses, mas, de facto, as reuniões presenciais 
da plataforma  que são determinantes  para a definição da actividade da plataforma acabam 
por ter personalidades muito diferentes de acordo com as pessoas que lá vão.. e portanto 
acaba por haver inevitavelmente alguma inflexão porque tem havido grandes variações  nos 
tons das pessoas presentes. 

 

p- Eu sei que isto está num documento.. os principais objectivos e actividades para 
este ano.. mas queria saber se foi uma previsão realista..? 

 

R - Quer dizer, as actividades que se elencaram na última reunião são actividades que já 
estavam de alguma maneira em curso, praticamente todas, portanto nesse aspecto, foi do 
mais pragmático que nós podíamos fazer, agora, se a capacidade de concretização está à 
altura das necessidades e está dentro dos timmings desejados.. a resposta é não às duas.. 
e portanto na prática não adianta muito estarmos a estabelecer grandes objectivos porque 
só vai acontecer aquilo que as pessoas conseguirem fazer acontecer.. e aquilo que as 
pessoas conseguem fazer acontecer tem muito menos haver com o que é decidido nas 
reuniões do que com aquilo que, na prática, é a vivência delas no dia a dia. 

 

P- quais são as principais solicitações do público à plataforma  

 

R - As principais solicitações do público dividem-se em dois grupos: apoio a trabalhos 
escolares e participação em conferências, debates, palestras, apresentações, diálogos de 
todo o tipo. O primeiro tipo de pedidos é relativamente fácil, não exige grande logística,  é 
feito pelo correio, envia-se um DVD e os miúdos ficam satisfeitos. Às vezes também têm 
perguntas específicas, às vezes também querem entrevistas.. mas aí, normalmente são eles 
que se deslocam portanto não é difícil dos atender. O segundo tipo de pedidos já é mais 
difícil… mas felizmente até não tem havido muito disso  ultimamente  pois implica 
deslocações e há poucas pessoas na plataforma que se sentem à vontade para falar em 
público.. portanto acaba por haver uma sobrecarga de poucas pessoas e, realmente, dar 



resposta a um pedido desses implica sempre muitas horas e às vezes dias,  por isso é 
bastante mais penalizante devido aos recursos extremamente limitados que temos e é de 
notar que é muito raro que alguém pague alguma coisa.. portanto a plataforma ainda tem 
que arranjar dinheiro para fazer estes favores, digamos assim.. para colaborar com estes 
pedidos. 

 

P - A propósito de financiamento, como é que se financia a plataforma? 

 

R - A plataforma  tem um sistema de contributos mínimos das associações .. mas o que 
está aprovado é que todas as entidades participantes da plataforma paguem por ano entre 
10 e 100 euros à plataforma.  Na prática há associações que nunca pagaram nada,  e 
mesmo que todas as associações pagassem,  e mesmo que todas pagassem o máximo,  e 
seriam, enfim, doze associações vezes cem euros,  dá mil e duzentos euros para um ano.. 
obviamente não dá para rigorosamente nada. Mas a realidade é bastante mais contraída do 
que isso em termos de contributos das entidades.. não devemos ultrapassar os 300 euros 
por ano.  Que outras formas ? Temos tidos alguns donativos.. e quando há uma coisa muito 
específica para a qual seja preciso dinheiro,  já lançamos várias colectas públicas, duas ou 
três colectas públicas que já foram feitas. Essas sim, tiveram bastante sucesso, foram 
balões de oxigénio importantes para a plataforma, já recebemos alguns milhares de euros 
com essas colectas e, a última forma que eu me estou a lembrar  de financiamento são as 
vendas, nós investimos numas publicaçõeszecas.. e o dinheiro das vendas não sendo 
muito.. ajuda, e onde o dinheiro não chega, eu tenho metido muito do meu bolso.  

 

P - Quais as principais dificuldades que identificas na concretização da 
plataforma? 

 

R - É tudo.  Tempo, dinheiro e gente. Se eu tivesse de hierarquizar isto, eu diria que, em 
termos pessoais é claramente tempo. Eu estou constantemente a deixar coisas por fazer e 
imagino que com os outros se passe a mesma coisa. Eu veria com muito gosto a plataforma 
com uma pessoa a tempo inteiro, eu tenho essa mania de que a plataforma vai conseguir 
pagar e concretizar em tempo útil.. não sei bem é como.. Se nós conseguirmos uma pessoa 
a tempo inteiro para coordenar  projectos, desenvolver uns quantos, integrar pessoas e 
etc.. podemos pôr a mexer disponibilidades a que nós, neste momento, não conseguimos 
chegar, ou seja,  há muita gente preocupada com os OGMs que nós não estamos a 
rentabilizar.. portanto a dificuldade talvez não seja tanto nos recursos humanos. A 
dificuldade não está em encontrar pessoas, as dificuldade está em enquadrar pessoas e, 
para isso, é preciso alguém dedicado ``a plataforma e isso, realmente, só se consegue com 
financiamento.. porque obviamente a plataforma tem uma abrangência nacional, é preciso 
intervir a nível nacional e temos de conseguir em cada aldeia do país uma pessoa de 
contacto, que dinamize, que vá tirar fotografias aos campos de milho quando é preciso, 
uma pessoa que organize uma sessão na Junta de Freguesia quando há um assunto, 
portanto, essas âncoras tem que ser todas enquadradas. Não vale a pena identificar âncoras 
se depois  nós não as conseguimos enquadrar.. ou seja, há muita gente mas sem o tal 
financiamento nós não conseguimos manter a estrutura que permita pôr essa gente a 
funcionar. 

 

P - Ainda não falaste de subsídios, candidaturas realizadas…? 

 



R - Não falei porque .. ainda não tivemos sucesso em nenhuma candidatura.. já foram feitas 
diversas candidaturas.. mas até agora sem nenhum retorno. Foram rejeitadas..  As que 
foram feitas este ano.. foi só uma.. foi rejeitada.  

 

P - Como pensas que poderia ser ultrapassada a questão do financiamento? 

 

R - É preciso sermos criativos para poder manifestar aqui uma pipa de massa. 

 

P - Tens algumas ideias ? 

 

R - Vou começar a visualizá-las a ver se elas acontecem. 

 

P - Quais as principais actividades de um activista na plataforma? 

 

R - Acho que há vários tipos de activistas na plataforma, há os activistas, pau para toda a 
colher,  que estão na comissão coordenadora  e têm de ser polivalentes.. e depois há os 
activistas da lista OGM_GA que são activistas mais pontuais, que estão interessados mas 
que normalmente não tomam iniciativas próprias e, portanto, servem um bocado mais de 
soldados que vão à guerra e portanto são arrematados quando é necessário.. quando é útil. 
Das pessoas que estão envolvidas mais directamente, também há dois tipos; há aquelas 
que têm claramente funções de coordenação, que é o caso do JM no Gaia e há aquelas que 
não têm responsabilidades de coordenação, enfim, que estão envolvidas em projectos 
específicos e, portanto, nesse caso a função delas é executar os projectos .. pôr as coisas a 
funcionar e levar avante. De modo que, acho que não há mais nenhum tipo. 

P - A  OGM_GA  .. dizes que são soldados pau para toda obra.. qual é o tipo de 
actividades que desenvolvem? 

 

R - Por exemplo; Já foram lançados muitos apelos na OGM_GA  para fazer coisas 
específicas.. tipo, aparecerem na manifestação.. já houve várias manifestações..  foi sempre 
solicitado o apoio aos activistas da OGEMGA.. não apenas para contarmos cabeças.. mas 
para trabalhar, para fazer coisas, mas sempre muito mais enquadrados. 

 

P - E o pau para toda a obra.. que tipo de tarefas é que são?  

 

R - Bom, ainda há poucos dias.. enfim.. há algum tempo era preciso alguém para ir dar uma 
conferência. E.. portanto foi aí lançado o pedido. Por exemplo a Alexandra tem lançado 
pedidos para fazer revisão aos textos dela. Quando há um comunicado também é suposto 
passar pela OGM_CC para as pessoas reverem,  darem o seu aval porque são as únicas que 
têm direito a voto, digamos assim. Os comunicados não passam pela OGMGA antes de 
serem publicados.. são supostos passar pela OGMCC. 

 

P -Pergunto-te isto porque esta entrevista.. serve para enquadrar um dispositivo  
de formação para os activistas da plataforma.. era preciso saber que actividades é 
que são pensadas.. que são previstas para o activista fazer.. que é para depois  
preparar-se essa formação. 

 



R - O que é esperado são essencialmente actividades de comunicação, ou seja, escrever 
uma carta para o jornal, participar num debate na escola ou fora dela, ou seja ter 
capacidade, conhecimento e à vontade para intervir em público, seja por escrito, seja 
oralmente. Esse é que é o principal desafio.  

 

P - Quais os resultados imediatos que a plataforma espera dessas acções.. dessas 
conferências, desses comunicados de imprensa, dessas reuniões nas escolas, nas 
juntas de freguesia? 

 

R - O que se espera é a revolução.. riso.. o que se espera conseguir com isso é um acordar 
total do gigante adormecido que é o público e o consumidor em geral de que eu falava há 
bocado.  Portugal é o país da Europa com maior ignorância sobre os OGM.. ou seja temos 
um enorme trabalho de educação do público, de sensibilização motivação, de irritação do 
público para fazer.. para que o público possa exercer conscientemente o seu direito à 
escolha. Tal como estamos neste momento o público come e cala porque nem sabe o que 
está a comer. Se o público ganhar noção do que se passa.. poderá inverter o mercado muito 
rapidamente.. foi o que aconteceu noutros países. Mas nós temos realmente um 
conhecimento tão diminuto dos OGM que não reagimos e, quando não reagimos enquanto 
povo.. as empresas têm a porta aberta .. e põem e dispõem sem explicar nada a ninguém.. 
sem ter de justificar e, portanto, têm de facto o caminho completamente livre. Nos países 
em que o público tem mais conhecimento científico de base.. e mais conhecimento 
específico do tema.. as empresas têm tido a vida muito mais difícil e, na verdade, os OGM 
têm andado para trás.  Portugal só não está pior em termos de penetração dos OGM  
porque de facto é um país periférico em termos europeus .. e um país muito pequenininho .. 
por isso, o que acontece nos outros países, de alguma maneira, acontece cá também .. um 
bocado por osmose. E portanto as empresas alimentares mais importantes são todas 
multinacionais e portanto, elas para os restantes países europeus produzem sem OGM, cá 
em Portugal podiam produzir com OGM.. mas não vão estar a produzir especificamente para 
Portugal para terem OGM porque isso em termos de rastreabilidade era muito difícil.. 
portanto Portugal acaba por usufruir de alimentos sem OGM por arrastamento.. por causa 
dos outros consumidores europeus não quererem. Portanto, nesse aspecto, estamos a ser 
privilegiados .. mas enfim, resumindo tudo isto, os portugueses estão absolutamente na 
cauda da Europa em termos de informação.. e quem não tem acesso à informação, neste 
caso por desconhecimento total da temática não tem acesso à decisão… portanto nós 
queremos dar poder aos portugueses  através da disseminação da informação. 

 

P - Surgiram duas dúvidas que são; tu dizes que acção da plataforma é para dar 
poder e capacidade às pessoas para exercerem o seu direito à escolha.. que 
capacidades são essas e como é que se exerce esse direito à escolha?  

 

R - Serem consumidores criteriosos ou seja saberem onde é que estão os transgénicos .. se 
quiserem saber como evitar os transgénicos.. terem a noção do que é que implica comer 
trangénicos .. em termos de saúde directa .. ou de ambiental mais global.. portanto ter 
noção do que é que está por trás da introdução de OGM na alimentação.. directa ou 
indirectamente via rações .. nem nunca pensei para além disso.. porque isso já era uma 
vitória monumental.. mas obviamente se eu fosse a identificar um segundo passo.. era 
trabalhar em conjunto com os produtores para uma sustentabilidade alimentar mais vasta. 
Obviamente que a plataforma é mobilizada pelo tema dos OGM .. mas o que é preciso é 
realmente criar uma alternativa que exclua os OGM .. mas que exclua o monte de lixo que a 
alimentação tem neste momento e um monte de relacionamentos doentios que existe na 
alimentação neste momento. Não se compreende que estando os alimentos a subir de 



preço.. não apenas neste últimos anos.. mas ao longo das últimas décadas, os agricultores, 
percentualmente, recebam menos agora do que recebiam no final da segunda grande 
guerra por aquilo que produzem. Portanto, há uma problemática alimentar mais vasta que 
também tem que ser questionada na busca das alternativas .. e obviamente que a situação 
que clama por acontecer é uma situação em que os consumidores são agentes dessa 
mudança em defesa dos seus interesses..  mas sobretudo em defesa de um futuro.. duma 
alimentação com futuro.   

 

P – Como podem ser agentes dessa mudança? O que podem fazer para fazerem 
essa mudança acontecer? 

 

R - Há n coisas que se podem fazer, criar cooperativas de consumidores é uma delas..  
porque assim faz-se o curto circuito à grande distribuição que são os monopólios 
alimentares neste momento.. já nem sequer são as indústrias alimentares .. são as 
distribuidoras .. são as grandes superfícies e hipermercados. Aí é que está o grande 
engarrafamento de todo o sistema. Obviamente que a indústria alimentar.. não têm lá 
nenhum anjinho.. mas eles próprios estão a ser lentamente estrangulados pela distribuição 
.. o que é bem feito.. não tenho pena nenhuma .. mas mostra que o alvo está a mudar um 
bocado .. por isso o que é que eu vejo os consumidores a fazer.. vejo a boicotar o sistema, 
fazer um bocado terrorismo alimentar no bom sentido, criando esses curto circuitos, criando 
cooperativas, sistemas Community Suported Agriculture, agricultura apoiada na 
comunidade em que os consumidores é que financiam os agricultores.. os agricultores não 
têm de recorrer ao banco,  os consumidores financiam os agricultores e consomem a 
produção, a criação e a dinamização de mercados de venda directa, redescobrir a ligação 
directa entre os produtores e os consumidores .. a criação de rótulos que permitam 
distinguir uma quantidade de coisas, os consumidores podem criar rótulos privados.. as 
cooperativas, obviamente terão mais estrutura para o fazer do que o consumidor 
individual.. mas não é absolutamente nada impossível.  

 

P - Como é que um conjunto de consumidores pode criar um rótulo? 

 

R - Um conjunto de consumidores, dificilmente pode ser a título individual, pode definir um 
caderno de encargos privado e dizer: nós vamos dar o rótulo de “comida fantástica” – tem 
este logótipo engraçadíssimo – a todos os alimentos que cumpram estas especificações.  
Não pode ter aspartame por exemplo .. pode ser um dos critérios .. e depois de definido e 
registado esse caderno de encargos, esse logótipo, qualquer empresa alimentar que esteja 
interessada em utilizar como forma de descriminação positiva, portanto identificação junto 
do consumidor como tendo o valor acrescentado específico, qualquer empresa pode utilizar 
.. pois obviamente tem que ser certificado, validado, etc.. mas isso é perfeitamente 
possível.  

 

P – Todas essas iniciativas já existem? 

 

R - Agricultura apoiada na Comunidade, tudo isto são coisas que já existem.. não estou a 
inventar nada .. são nichos que localmente em certos sítios são importantes e têm 
funcionado como mecanismos de viabilização onde agricultores convencionais têm fechado 
as portas e mudado de emprego.  

Outras coisas que se podem fazer são as hortas comunitárias em que há produção directa 
pelos consumidores, que funciona também como instrumento pedagógico  em termos dos 
miúdos.. em zonas urbanas.  E depois há coisas mais laterais como a agricultura de 



guerrilha,  em que as pessoas ocupam espaços normalmente públicos para produzir 
agricultura  de forma ilegal e não assumida. Enfim, há toda uma cultura de contra ataque à 
degradação alimentar que não me parece ter grandes raízes em Portugal… mas não há 
razão nenhuma para que não tenha. 

 

P - Como é que os governos e os cientistas permitem essa degradação alimentar?  

 

R - Não tenho tempo para te contar a história toda… mas posso te contar a versão resumida 
onde há dinheiro há poder, onde há poder.. há influências indevidas,  onde há influências 
indevidas .. os pareceres técnicos oficiais são cozinhados, e no momento em que são 
cozinhados.. são sistematicamente cozinhados a favor de quem quer vender .. e só por isso 
é que há corantes na alimentação que estão demonstrados cientificamente que causam o 
sindroma de hiperactividade e défice de concentração nas crianças e coisas do género. Mas, 
obviamente que é mais fácil.. depois tratar os miúdos mal comportados nas escolas com 
ritalina  e coisas assim do género do que mudar-lhes a alimentação e pôr em causa todo o 
sistema .. pois isto é um dominó.  

 

P - Para um agricultor ou um consumidor fazer agricultura apoiada na 
comunidade, é preciso terem certas capacidades.. certos conhecimentos. 

 

R - Eu não acho… as pessoas que começaram.. começaram sem saber muito bem o que é 
queriam .. portanto auto educaram-se com Internet, a falar com os outros.. Eu acho que 
estas coisas não partem de um conhecimento racional frio .. agora, vou ver qual é o 
caminho a seguir .. não é por aí.. acho que partem muito mais do desespero, da ansiedade, 
da sensação de que alguma coisa está errada .. sem saber muito bem o que é que está 
certo, muitas vezes partem de circunstâncias em que as pessoas estão doentes ou que 
passaram por doenças graves e tiveram que encarar mudanças grandes no seu estilo de 
vida para sobreviver .. e depois essa busca vai desembocar em diferentes sítios .. mas o 
arranque da busca não é o conhecimento, não é esse o motor inicial.. penso eu. O 
conhecimento é uma consequência.  

 

P - Então, se não é o conhecimento, como é que se podem mobilizar as pessoas 
para terem esse tipo de acções?  

 

R - Quando eu digo que não é o conhecimento,  estou a falar dos pioneiros. Depois os 
pioneiros conseguem agregar mais pessoas à sua volta porque as pessoas, quando ouvem 
esses pioneiros, faz-se click.. e percebem que.. então.. as alergias que eu tenho.. o cancro 
lá em casa.. ou dos vizinhos.. então, se calhar tem haver com isto .. e as pessoas percebem 
que há soluções, que há alternativas. Os OGM são apenas a face mais recente da evolução 
alimentar em direcção à degradação total. 

 

P - Bom, isto agora é a última questão..  porque tem precisamente a identificação 
de conhecimentos e de saberes ser, estar e fazer que o activista precisa de ter 
para fazer essa mobilização, que falavas, da população.. ou de dotar e capacitar 
essa população para exercer o seu direito à escolha. Que conhecimentos é que o 
activista precisa de ter .. e de saber ser, fazer e estar? 

 

R - Não sei. Eu nunca fiz essa reflexão.. obviamente o activista tem de ser alguém.. em 
termos de imagem de estar .. com quem as pessoas se possam identificar. Portanto, se 



formos todos hippies de piercing e roupa andrajosa .. vai ser mais difícil comunicar. Não 
quer dizer que não haja espaço para essas pessoas.. há certamente espaço também .. mas 
não podemos ser todos assim.. Portanto, temos de ser capazes de comunicar a vários 
níveis. Eu confesso que a minha experiência pessoas talvez seja um bocado enviesada  
porque eu acabo sobretudo por ir para os debates técnicos e científicos e por isso sinto 
muita necessidade de ler os artigos todos e conhecer até à última vírgula .. o detalhe de 
cada caso e, portanto, se eu disser isso, se calhar, estou a criar uma bitola de exigência 
demasiada elevada que não é necessária .. porque para dialogar com o público em geral.. 
isso não é preciso.  

 

P - Que tipo de conhecimento o activista precisa de ter?  

 

R - Olhando à minha volta sinto que as pessoas andam anestesiadas porque, em termos 
económicos, a vida não lhes corre particularmente bem..  e portanto as pessoas já têm 
grandes preocupações.. para mais uma .. já não há muito espaço mental. As pessoas 
também já têm..em termos comunicacionais, um canal muito cheio de revistas e jornais que 
não tratam nem remotamente aproximado deste tipo de assuntos, portanto, não há uma 
sensibilização prévia.. não há uma predisposição para estas questões mais seca .. por isso, 
eu gostava de ter uma receita.. mas não tenho.. ou nós tentamos concorrer a nível 
mediático com as notícias do futebol e das celebridades e da política mais rafeira .. mas aí.. 
eu acho que vamos sempre perder .. ou então tentamos ter um discurso honesto de alerta, 
de abrir os olhos, de mostrar… acorde.. veja bem .. repare, isto está a mudar, isto já não é 
como era dantes, de certeza que tem aí uma vozinha dentro a dizer que isto não está bem 
.. olhe, veja bem .. é por causa disto assim..  assim .. que está a acontecer .. olhe para o 
que está acontecer .. olhe quem é que está a ganhar com isso .. e veja as consequências .. 
tem de ser alguém capaz de traduzir os dados técnicos de uma forma  compreensível mas, 
ao mesmo tempo, de uma forma muito humana. As pessoas já não têm grande capacidade 
para se chocarem .. para mais um escândalo .. tem que ser um bocado .. água mole em 
pedra dura .. e depois, aos poucos, as pessoas vão acordando.  

 

P – Mas percebes a minha pergunta? Se queremos formar os activistas precisamos 
de definir em quê. 

 

R - Eu leio sempre por inerência porque estou com o site da plataforma por minha conta, 
leio sempre os comentários que as pessoas deixam nas notícias.. e respondo-lhes muitas 
vezes, quando é caso para isso.. e é notório, mesmo as pessoas que vão lá.. são pessoas 
que se interessam .. e se deixam comentários é porque ainda mais se interessam .. e no 
entanto é evidente que dizem uma quantidade de asneiras em termos técnicos .. em termos 
do que é realmente a situação actual.. escrevem tanta asneira, têm tanto desconhecimento 
.. que .. temos que ser capazes de comunicar os factos técnicos mais básicos de uma forma 
clara, que as pessoas entendam, para que não maltratem os conceitos técnicos todos .. 
senão nós estamos a mobilizar a oposição aos OGM, mas no momento em que estas 
pessoas abrirem a boca .. vai haver risota na sala .. porque são contra os OGM mas não 
conseguem explicar as coisas sem meter a pata na poça em termos técnicos. É um terreno 
muito movediço .. difícil falar sem dizer asneira.. é tecnicamente muito complicado.. ou a 
pessoa tem muito bem a noção daquilo que sabe e evita aquilo que não sabe .. ou então 
põe-se a dizer coisas que me deixam arrepiada.  

 

P - Quais são os conhecimentos básicos que as pessoas precisam de ter?  

 



R - Não sei .. são uma data deles .. posso dizer alguns, mas não posso dizer todos. Em 
tempos foi feito uma Eurobarómetro .. já há uma data de anos .. em que para avaliar a 
competência .. o conhecimento científico de base das pessoas .. se perguntavam coisas 
como.. o que é que tem genes.. um tomate normal.. um tomate transgénico .. e muitas 
pessoas pensavam que o tomate transgénico tinha genes e o tomate normal não tinha 
genes .. portanto estamos a falar a esse nível .. conhecimentos desse género. Há uma 
formação técnica que, mesmo que não seja para contar isso às pessoas, quem fala tem de 
saber para que a linguagem não as comprometa, não lhes retire credibilidade… porque 
depois está alguém na sala que é a favor dos OGM .. e muito facilmente pega nisso e diz; se 
você não sabe o que é que está a falar .. o que a gente há de acreditar no resto que disse.  

 

P - Quando tu dizes que o ideal era ter uma âncora em cada aldeia para agitar.. o 
que é que essa pessoa, essa mobilizadora precisa de saber para fazer esse 
trabalho? 

 

R - Aí eu vejo mais essa âncora em termos do trabalho com os agricultores .. porque não 
discutimos os agricultores até agora .. mas os agricultores são também uma peça chave 
aqui .. e aí, eu sinto que essas pessoas, já não é tão fulcral que tenham conhecimento 
técnico ou científico tão aprofundado.. têm é de ter uma noção das implicações  sociais mais 
básicas dos OGM  para conseguirem transmitir isso aos agricultores. Os agricultores 
portugueses são pouco activistas .. também têm vidas difíceis .. mas quer dizer .. os 
agricultores indianos não têm vidas mais fáceis e, no entanto, são muito mais activos. Os 
agricultores têm de ter noção do que é que está a acontecer à agricultura .. e aí vamos para 
questões não tão complexas, já não envolvem aspectos moleculares .. coisas como as 
patentes .. coisas como a perda da biodiversidade .. coisas como a uniformização das 
opções ..  em que os agricultores são no fundo os novos servos da plebe ..  tem de fazer 
exactamente como lhes mandam, e no fundo, isso já não é ser agricultor isso já não é fazer 
agricultura .. já não é fazer agricultura.   Têm que ter essa noção mais intemporal do que 
está acontecer à terra e ao tecido rural .. e os agricultores portugueses têm de ser 
acordados para isso. Nós já perdemos centenas de milhares de agricultores desde o 25 de 
Abril .. e .. se calhar dentro de pouco tempo já não vamos precisar de fazer este trabalho .. 
já se extinguiram .. não é? Já só há agro indústria.. já sou há grandes explorações 
mecanizadas .. uniformizadas e mono cultivadas e com acções cotadas na bolsa .. já não há 
agricultores .. há funcionários.. mas enquanto houver … eu tenho noção de que muitos dos 
agricultores que ainda têm sementes abertas .. sementes tradicionais .. não têm a menor 
noção da riqueza que têm nas mãos .. não dão valor .. porque isso não é valorizado em 
termos oficiais .. é combatido. Portanto, essa redescoberta da riqueza que ainda existe é 
crucial .. porque aquilo que os consumidores têm que fazer .. os agricultores também têm 
de fazer .. para a sua vertente.   

 

P - Como assim? 

 

R - Tal como os consumidores precisavam de boicotar o sistema, encontraram mecanismos 
alternativos .. os agricultores também precisavam ..  

 

P - Então, vejamos uma situação – uma pessoa contacta a plataforma e diz; eu 
quero propor à população onde eu vivo  que seja declarada uma zona livre 
transgénicos..  o que é que eu posso fazer?  

 



R - A minha resposta iam ser muitas perguntas.. eu ia tentar perceber que apoios é que 
essa pessoa tem; que tipo de conhecimento da realidade no terreno é que tem; como é que 
é o perfil da agricultura nesse conselho .. porque os mecanismos legais que existem neste 
momento não funcionam .. só permitem que se declare uma zona livre enquanto ninguém 
quiser cultivar transgénicos , portanto se nós queremos apenas a demarcação política .. ok 
.. óptimo .. então nesse caso  a única coisa que é preciso é  convencer o presidente da 
câmara. Se nós queremos que isso represente um posicionamento mais vasto dos cidadãos 
.. então aí temos de criar um consenso municipal .. e para isso é preciso intervir a todos os 
níveis .. desde o cura, o pároco,  até à escola, apoio ao clube recreativo e desportivo e 
cultural .. nós temos de pôr as pessoas a discutir para gerar opiniões .. e depois tentar que 
essas opiniões convirjam para uma posição comum .. pública.. aprovada .. não 
necessariamente unânime.. mas que seja legítima em termos de representatividade. E 
depois essa pressão popular, se houver ainda ali um tecido social importante, poderá ser 
suficiente para inibir os agricultores de utilizar transgénicos.. porque legalmente não se 
pode proibir. 

 

P - O que é que essa pessoa precisa de saber fazer para conseguir essa 
mobilização popular e chegar a um consenso e todos os agricultores? 

 

R - Essa pessoa, a partir daí,  precisa de aprender tudo o que conseguir deitar as mãos em 
termos de transgénicos , precisa de ter alguém a quem possa pôr dúvidas, precisa de ter 
um guia básico para seguir um receituário em termos do que é mobilização pública e 
participação pública na tomada de decisão..  que não existe .. ideias não me faltam .. nunca 
sistematizei isto.. mas é preciso identificar todas as forças vivas que poderão ser 
mobilizadas, todas as estruturas, todas as agremiações... todas as formas organizadas de 
estar na sociedade civil desse conselho têm de ser identificadas e depois têm de ser 
convidadas a participar .. e essa participação obviamente passará por coisas como .. o 
ABC..  distribuição de um documento por exemplo.. de divulgação do assunto .. sabia que 
os OGM chegaram à sua alimentação?  Já existem vários folhetos.. mas se calhar não 
nenhum ainda perfeito .. “não há nenhum ainda que se diga é mesmo isto”. Portanto tem 
de tornar isso um assunto.. em termos locais, tem de envolver a comunicação social local, 
tem de envolver os partidos, tem de perceber de todos os argumentos para os OGM que 
existem, quais é que podem entrar em ressonância com as pessoas localmente.  Será que 
os agricultores estão orgulhosos e vão sentir que a sua forma de estar na vida pode estar 
em perigo .. então aí a questão das patentes pode ser importante. Será que é uma zona 
onde há muitos problemas de saúde ..  e então os OGM podem ser apresentados como mais 
um problema que mais vale evitar.  

 

P – Como é que se estabelece essa relação? 

 

R - Esse activista tem de conhecer as pessoas, tem de saber o que é que preocupa as 
pessoas .. há sítios que são aglomerados de doenças .. muitas vezes por causa da 
actividade industrial ou por causa da actividade agrícola devido a pesticidas, químicos 
sintéticos, etc.. 

Eu acho que este momento,  seja na aldeia, seja na cidade, ninguém pode dizer que não 
conhece ninguém com cancro.. ou que não tem ninguém com cancro nas proximidades 
familiares ou de amizades. Portanto, a questão da saúde, a questão da relação da comida 
com a saúde e a questão da alteração da comida pode ser uma forma importante de chegar 
.. de abordar o assunto. Se for uma zona do interior muito religiosa, nós temos uma série 
de informação sobre como as estruturas religiosas, nomeadamente no terceiro mundo, 
sobretudo as de influência católica e cristã, se tem vindo cada vez mais a manifestar contra 



os OGM. Portanto, aí era importante ir buscar esses argumentos e envolver o pessoal da 
catequese a discutir o assunto. Portanto, o activista tem se de ser o lançador da conversa, 
tem de saber dinamizar uma assembleia, tem de saber conduzir uma conferência,  um 
debate, tem de saber escrever um artigo para o jornal lá da terra, tem de ir à assembleia 
municipal e falar em público e dirigir-se aos deputados municipais todos, tem de ir a uma 
escola e conseguir explicar a alunos do 9ºano.. o que é que é um OGM ao nível do 
conhecimento técnico que eles têm .. ou seja tem de ser um super homem.. super mulher ..  
mulher diónica.  

 

P - Obrigada Margarida .. já acabou.  

  

 



Anexo 2 – Guião e entrevista a Colaboradores da PTF 

 

 Guião da entrevista a um activista da Comissão Coordenadora e a um activista 
membro dos Grupo Alargado de Activistas para: 

. Identificação dos saberes e competências que @s activistas sentem necessidade para a 
concretização das actividades da Plataforma 

 

Objectivos Questões 

Conhecer as formas de participação na PTF (se membro de uma organização) 

. A que organização pertences? 

. Como é que a tua organização participa na 
PTF? 
(se em nome individual) 

. Qual a tua relação com a PTF? 

Conhecer as principais dificuldades na 
concretização da missão da Plataforma, 
identificadas por uma organização membro 
da PTF 

.Qual é na opinião da organização que 
representas a missão da Plataforma? 

. Quais as principais dificuldades que 
identificas na concretização da missão da 
Plataforma? 

Conhecer a opinião do activista quanto às 
necessidades que sente para concretizar os 
objectivos da Plataforma 

. Quais as actividades que desenvolves no 
contexto da Plataforma? 

. Quais os problemas que sentes nesse teu 
trabalho? 
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ser, saber-estar e saber-fazer julgas serem 
necessários para a execução desse trabalho? 

 

 



Entrevista a um membro da Comissão Coordenadora da PTF 

 
A presente entrevista foi realizada no dia 12 de Setembro em Almada, na casa do 
entrevistado. Começou-se por legitimar a realização da entrevista e a garantir 
confidencialidade dos dados recolhidos. 

 

P:  A que organização pertences? 

 

R: Pertenço ao GAIA, o Grupo de Acção e Intervenção Ambiental. 

 

P: Como é que a tua organização participa na plataforma? 

 

R: Eu acho que a organização participa na plataforma de uma forma integral, isto é, todo o 
trabalho que é feito pela organização, a nível da campanha dos transgénicos, acaba por ser 
também um trabalho da plataforma. Se o GAIA não estivesse também envolvido, a 
plataforma acabava por não existir, embora ultimamente mais pessoas se tenham juntado à 
plataforma. Quando o GAIA se juntou à plataforma há três anos, esta sofreu um grande 
impulso, dado que estava um pouco adormecida. Mas tem a sua própria dinâmica, ao 
mesmo tempo, isto é, a plataforma tem as suas próprias actividades que partem da 
coordenação, e o GAIA tem as suas próprias actividades, que tenta incluir na plataforma a 
maior parte das vezes mas outras vezes precisa simplesmente fazê-las, como é o caso da 
Combat Monsanto1, que não é bem o GAIA, é um conjunto de pessoas. 

 

P: Qual é a opinião da organização que representas sobre a missão da plataforma? 

 

R: Da minha organização não sei, mas a minha é que a missão da plataforma será de 
funcionar como um pólo aglutinador das dinâmicas de várias organizações. Isso é a minha 
visão ideal, mas como não existem várias organizações com dinâmicas, apenas o GAIA tem 
dinâmica, (talvez a Quercus Portalegre tenha alguma dinâmica e o MPI, o Movimento Pró 
Iinformação), não existe nenhuma massa crítica para fazer da plataforma um conjunto de 
dinâmicas, de forma que não sei. É um pouco como o ovo e a galinha, eu acho que a 
plataforma ainda continua muito centrada na pessoa da M.S., acho que isso é negativo para 
a plataforma funcionar como plataforma, mas também não vejo que outras organizações 
construam dinâmicas, porque acho que a M.S. às vezes também gostava de tirar esse 
trabalho de cima dela, mas também não vejo dinâmicas criadas nesse sentido. Mas acho 
que é preciso quebrar esse ovo e galinha, isto é, de ter uma plataforma centralizada e não 
ter organizações com dinâmica, e esse ovo e a galinha tem de ser impulsionado de forma a 
que as organizações criem dinâmica e para que a plataforma seja o conjunto dessas 
dinâmicas e que se multipliquem projectos, por exemplo como eu defendi que a Combat 
Monsanto não deve ser uma coisa da Plataforma, mais uma vez, e não se deve tentar pôr 
tudo o que é oposição aos transgénicos dentro da plataforma mas aparecer um conjunto de 
actividades, de movimentos, de posições, que eventualmente a plataforma os possa 

                                                
1  Em Novembro de 2008, foi criada uma coligação internacional de movimentos sociais de oposição aos OGM, que 
inclui a Greenpeace, a Friends of the Earth, La Confédération Paysanne, a Fondation Sciences Citoyennes, ATTAC e 
Sherpa. Em Portugal o GAIA é a uma das organizações que está a dinamizar a sua apresentação pública. 
www.combat-monsanto.org. 

 



congrega a todos, mas não tem de aparecer enquanto tal, isto é, a plataforma é um espaço 
de discussão, um espaço de trabalho e um espaço de articulação de estratégias, ou de 
construção de uma estratégia comum. Mas eu acho que a plataforma enquanto estrutura 
organizadora de actividades e iniciativas concretas não funciona porque só se reúne em 
tempos muito espaçados, e acho que é perder tempo. Ainda pensei que sim, ainda 
dinamizei alguns workshops mas senti que não isso era possível fazer e portanto passei 
para outra coisa que é só a parte estratégica. Só definir estratégia de combate aos 
transgénicos e de preferência que essa estratégia seja a conjunção das várias dinâmicas. 

 

P: Então perguntava-te quais são as principais dificuldades que identificas para a 
concretização dessa missão? 

 

R: Bom, já identifiquei algumas que é o facto de não haver dinâmicas dentro das 
organizações e que tem a ver com o facto de o associativismo em Portugal ser muito fraco e 
aqui também identifico outro ovo e a galinha, que é o facto de o associativismo ser muito 
elitista e não conseguir mobilizar o cidadão comum, não consegue atrair novas pessoas 
porque é o mesmo grupo de  pessoas que estão lá há 20 anos e já sabem tudo, ou mesmo 
há 10, como começa a acontecer no GAIA, já sabem tudo, já têm as suas dinâmicas e é 
muito difícil para pessoas de fora entrar, e então isto entra neste ciclo em que não há 
pessoas novas e como não há pessoas novas não podemos afectar pessoas a uma 
campanha contra os transgénicos. Todas as organizações têm as suas prioridades, a única 
que tem como prioridade os transgénicos é o GAIA, e vamos ver até quando, e portanto 
essa é a principal dificuldade, não haver pessoas no movimento associativo português e que 
se prende com a sua própria filosofia de movimento associativo. Acho que era diferente há 
20 anos, o movimento associativo português, daquilo que conheço. 

 

P: Quais são as actividades que desenvolves e desenvolveste dentro do contexto 
da plataforma? 

 

R: Dou apoio técnico ao site, sou o gestor técnico do site, embora não faça já a parte de 
conteúdos nem de configuração, simplesmente apenas a nível de servidor. Estive durante 
algum tempo como coordenador da campanha, no GAIA, e portanto nesse sentido estava na 
comissão de coordenação da plataforma, ainda estou, e estive também como porta voz da 
plataforma, quando estava num triunvirato, que eram três pessoas que iam ser porta-vozes 
da plataforma, que eram eu, o J.V. e penso eu a G., mas a G. nunca teve tempo e esse 
papel passou para a M. outra vez, e eu também, praticamente partilhei esse papel com a 
M., muito poucas vezes foi o J.V. A ideia era descentralizar e aparecerem novas caras, mas 
depois da acção do Verde Eufémia deixei de fazer parte do triunvirato, por razões óbvias. 

 

P: Essas são as únicas actividades? 

 

R: Não, ajudei a organizar a caravana dos espantalhos, em que fomos às escolas e às 
autarquias hastear a bandeira das Zonas Livres de Transgénicos. Fizemos contactos com as 
autarquias que eram zonas livres, e a plataforma criou uma bandeira de zona livres de 
transgénicos e  essa foi a primeira vez que fomos hastear essa bandeiras nas autarquias, 
uma delas, a de Alcochete até depois retirou a bandeira depois da acção do Eufémia, 
tiveram medo e retiraram a bandeira. Na caravana também andámos a fazer educação 
ambiental nas escolas, também falei nas escolas secundárias mas também não era muito 
interessante, não tivemos muito tempo para preparar conteúdos. Sei lá, já fui várias vezes 
a escolas falar, às vezes também funciona como ponto de contacto, agora uma escola 



qualquer contactou o GAIA, precisavam fazer o projecto de área escola. Também participei 
em debates, com a M.O. e o P.F.2, é muito agradável. E mais? 

 

P: Produção de material escrito? 

 

R: Eu escrevo artigos e ajudei a fazer uns flyers da plataforma. Estive a coordenar a parte 
de articulação do design com a parte de conteúdos. Faço trabalho de coordenação, de 
discussão a nível da coordenação, comunicados de imprensa muitos. 

 

P: Dirias que esse tipo de trabalho que fazes é típico de um activista da 
plataforma? 

 

R: Não, não há muitos activistas da plataforma que fazem trabalho. 

 

P: Mas o activista comum poderia fazer o que tu fazes? 

 

R: Sim, á parte da parte de informática, mais técnica, o que é que o activista comum 
poderá fazer? A parte de educação ambiental perfeitamente, a parte dos comunicados de 
imprensa também, embora ache que isso não deva ser uma competência de todos os 
activistas. Acho que podem aprender a fazer para saber fazer caso seja necessário, mas 
acho que se devam conhecer os talentos, as características dos activistas de modo a que 
faça as tarefas que mais se relacionem consigo: não faz sentido ser eu a falar com 
agricultores, mas o J.V., por exemplo; umas pessoas têm mais jeito para falar em público, 
outras para escrever, outras para acções de rua, teatro de rua, como o GAIA faz tantas 
vezes, outras reuniões mais institucionais. 

 

P: Quais os problemas que dificultam os activistas na concretizam dessas acções, 
dessas actividades? 

 

R: Acho que as dificuldades prendem-se essencialmente com a falta de entenderem que são 
capazes de o fazer, por um lado, e pela falta de adequação muitas vezes, ao público-alvo 
dessa intervenção. 

Na parte da comunicação temos a questão muitas vezes do português, o mau português, 
que é um problema que não se pode contornar com formações, e dentro da comunicação 
também o facto de as pessoas não escreverem uma notícia, ou porque não pensaram que 
podem escrever uma notícia ou porque se baralham e tornam a notícia demasiado complexa 
e deixa de ter aquele conceito jornalístico que faz com que uma notícia seja apelativa para a 
maior parte das pessoas, ou para os jornalistas, porque os jornalistas hoje em dia cada vez 
mais gostam de pegar nas notícias directamente e não num qualquer comunicado de 
imprensa que descreve o que é que se fez. Um comunicado de imprensa hoje em dia tem 
que ter citações das pessoas e tem a acção e tem sensacionalismo, claro. Essa é a parte da 
informação.  

Educação, usar formatos que são aborrecidos muitas vezes, quando se fala de crianças, 
aquele formato palestra em que temos um orador, isso não é muito cativante e a maior 
parte das acções que se fazem são assim, inclusive eu já fiz isso. Muitas pessoas não têm 
noções de pedagogia e isso dificulta que as crianças  tenham algum tipo de aprendizagem. 
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Depois, na parte das acções, o que eu sinto é que existem uma complexificação das acções 
e sempre que se propõe fazer uma acção perde-se toda a capacidade de acções porque 
pensa-se na acção perfeita e não na acção possível e nesse sentido acho que todas as 
pessoas tem capacidade de realizar acções, por mais simples que elas sejam, mas precisam 
de ter essa noção de que é necessário adequar a acção que se faz às limitações de recursos, 
sejam elas pessoas, dinheiro, materiais, tempo e à mensagem que se quer passar, que tem 
de ser uma coisa simples, efectiva e num período de tempo, se é para ser uma acção em 
reacção a alguma coisa tem de surgir rapidamente e não esperar um mês até que tudo 
esteja preparado, aí acho que falta um pouco de capacidade de reacção na nossa cultura 
burocrática. 

Outra dificuldade que eu sinto é as pessoas aqui em Portugal têm muito medo de criar uma 
imagem negativa e portanto evita-se muitas vezes acções que podem ser entendidas como 
confrontativas, etc. Claro que nunca se pode agradar a toda a gente: qualquer acção que 
façamos pode não agradar a alguém. Limita um pouco a actuação muitas vezes e limita a 
eficácia do activismo em Portugal, esta falta de combatividade no sentido  de sair para a rua 
e falar contra alguém ou defender uma outra posição que é contrária, ter alguma coisa mais 
irreverente, fazer umas palhaçadas, usar a criatividade, muitas vezes existe falta dessa 
cultura. 

 

P: Qual pensas que seriam os resultados dessas acções, das acções dos activistas? 
Eles vão escrever comunicados para criar que efeito? 

 

R: Tendo em vista alcançar os objectivos que definem dentro de uma estratégia, que 
também deverá ser definida e alcançar um público alvo. Esses público alvo podem ser 
consumidores, podem ser agricultores, podem ser apicultores, podem ser políticos, e 
portanto é aí que deve haver a intervenção. Toda a intervenção do activista deve ser 
pensada no sentido de se adequar ao alcançar um objectivo. Nós temos sempre dificuldade 
em dizer qual é o nosso objectivo, é um objectivo sempre muito genérico, queremos acabar 
com os transgénicos mas quando é que queremos fazer isso e depois como é que queremos 
fazer isso. E acabar com os transgénicos onde, na cadeia alimentar toda? acabar com os 
transgénicos no Alentejo? Acabar com os transgénicos no supermercado Pingo Doce? Tudo 
isso, acho que falta tornar os objectivos mais claros, e além disso definir uma estratégia, 
como é que vamos alcançar isso, se vamos alcançar isso por via da informação aos 
consumidores, se vamos alcançar isso criando um desconforto na esfera política que os 
obriga a reagir e a não continuar a aprovar leis que facilitem a circulação dos transgénicos? 
Vamos intervir confrontando a M.O. que foi para a ASAE, porque obviamente não podemos 
confiar naquele organismo para fiscalizar os transgénicos quando tem uma pessoa 
totalmente favorável a eles. Esse tipo de coisas é importante definir e depois adequar as 
acções a isso. 

 

P: E portanto, o que é que tu achas que os activistas precisam saber para 
desenvolver o seu papel de activistas, que conhecimento é que eles precisam de 
ter?  

 

R: Depende do que quiserem fazer, porque acho que nem todos os activistas têm de fazer o 
mesmo. Têm de saber que são capazes de fazer alguma coisa, esse é o principal 
conhecimento. E depois todos os outros conhecimentos e capacidades técnicas vêm em 
acrescento a isso e vão definir se um activista vai fazer mais disto ou daquilo, por exemplo, 
eu trabalho mais em páginas de Internet e em Internet e comunicação porque estou muito 
ligado ao computador e tenho facilidade com o computador. Também tenho facilidade com a 
escrita e não me importo de escrever comunicados de imprensa. Se calhar já não tenho 



tanta facilidade em comunicar para um público jovem em termos pedagógicos, ou tenho 
alguma criatividade posso se calhar ajudar a pensar acções mas já não tenho tanta 
capacidade em concretizá-las porque os meus jeitos manuais são nulos. Portanto o activista 
tem que saber conhecer-se a si mesmo e saber aquilo em que é bom e saber aquilo em que 
pode ajudar a intervir dentro das suas capacidades numa determinada estratégia com vista 
a um determinado objectivo. Isso é o principal a saber. Depois pode fazer coisas que se 
podem treinar. Pode-se treinar o escrever comunicados, algum treino jornalístico, como é 
que uma notícia deve ser, como é que um comunicado deve sair, para onde deve ser 
enviado, isso pode ser treinado. Alguma pedagogia também pode ser treinada, pode-se 
criar ferramentas para que as pessoas, mesmo aquelas que não conseguem criar conteúdos 
de raiz pedagógicos possam aplicá-los e pode, na parte das acções, e isso é as pessoas 
terem a capacidade e a vontade de saírem para a rua e fazerem alguma coisa. 

 

P: Nós estamos a falar de um conteúdo muito específico, que é a problemática dos 
transgénicos. Dentro da problemática dos transgénicos, o que é que tu achas que 
são os conhecimentos que as pessoas precisam ter? 

 

R: Depende dos públicos alvos. Para os agricultores, por exemplo, acho que o importante é 
saber comunicar-lhes não os aspectos científicos dos transgénicos mas saber-lhes 
comunicar aquilo que eles conhecem, isto é, eles têm uma semente, o que é que acontece a 
essa semente, que alterações acontecem e porque é que é um problema utilizar 
transgénicos, ou porque é que é um problema que o vizinho utilize transgénicos. E aí se 
calhar é preciso conhecer o que é que são patentes, não no seu aspecto legal e burocrático, 
não estamos a falar de agricultores que vão para a conferência da biodiversidade, da 
diversidade biológica, mas sim a questão da patente, esta semente deixa de ser 
propriedade deles. Isto para um tipo de agricultor familiar é importante. O outro é, para os 
agricultores por exemplo, dizer “isto não lhes vai trazer melhores rendimentos” ou “isto 
pode a médio prazo criar muito problemas a si, porque vai estar dependente de uma 
empresa, porque a eficácia para a broca do milho vai desaparecer daqui a cinco anos, 
depois tem de comprar novas sementes que vão ser talvez mais caras” etc., etc. e depois 
informar que se o seu vizinho vai plantar transgénicos você vai deixar de ter uma parte do 
mercado porque pode ser contaminado e os seus custos de controlo vão ser enormes, você 
não sabe se está contaminado e de repente perde o seu mercado para onde costuma 
vender. Esse tipo de conhecimento é necessário para um agricultor. Para um público, por 
exemplo do 12º ano de biologia, aí já convém que a pessoa que vá falar saiba alguma coisa 
sobre genética e explicar a complexidade associada ao processo, primeiro do gene em si, ao 
genoma humano e ao genoma em geral dos seres e de que forma pequenas alterações 
mesmo que não visíveis em laboratório e não visíveis nas nossas análises e nas nossas 
sequenciações genéticas, mostram que tudo é igual, que tudo é seguro, mostram que as 
proteínas parecem iguais mas que, de facto, podem haver mudanças significativas e 
imprevistas, como foi o caso da BSE, doença das vacas loucas, que toda a gente dizia que 
era ultra seguro, porque as proteínas eram as mesmas, mas afinal havia um prião que tinha 
uma configuração geométrica diferente que provocava a morte das vacas e também depois, 
pensa-se, relacionada com a de Creutzfeldt-Jakob no ser humano, e portanto, este tipo de 
conhecimentos que também vêm da ciência, ou seja, contrapor uma ciência que diz que isto 
é totalmente seguro porque a gente aquilo que faz é manipular, tirar uns A-C-T-G's e pôr 
noutros lados, que já existem na natureza, portanto não há grande diferença, nós testamos 
em laboratório e vemos que não há  problema, contrapor isso com o facto que, de facto, há 
problema, porque o gene não é uma coisa linear mas sim uma coisa complexa e depende do 
meio em que está e quando sai do laboratório para o meio ambiente pode já ter um 
comportamento totalmente diferente, quando entra na nossa cadeia alimentar pode ter um 
comportamento diferente, de pessoa para pessoa vai ter um comportamento diferente na 



sua absorção, portanto cada pessoa pode reagir de maneira diferente e estamos aqui 
perante uma total incerteza desta manipulação, e isso pode ser um conhecimento que se 
calhar é interessante ter para estudantes. Depois por exemplo para um político, para um 
governante, já se calhar temos de adequar isso a um discurso mais económico, um discurso 
mais ligado à defesa dos interesses nacionais, dependendo depois se é um político local, 
nacional, se é um presidente de câmara, ao qual  podemos dizer que está a investir em 
agricultura biológica e afinal tem aqui transgénicos, se calhar interessa-lhe declarar zona 
livre de transgénicos porque existe este tal e tal problema, os custos de controlo são 
enormes, a sua agricultura biológica vai cair por terra, a gastronomia tradicional, se há um 
escândalo, lá se vai o seu turismo gastronómico, portanto este tipo de discurso. Ou falar 
sobre os custos com o turismo: se o turismo português tem a marca da gastronomia de 
qualidade e quem o procura são os alemães e ingleses, que maioritariamente rejeitam os 
OGMs, podem deixar de ter interesse se houver desconfiança de poderem comer 
transgénicos nos nossos restaurantes. Com o ministério da agricultura, bom, se tivéssemos 
um ministério da agricultura representativo dos interesses da agricultura, seria a questão 
dos custos associados ao controlo da contaminação transgénica vão ser muito superiores e 
portanto é do interesse do país que impeça o cultivo de transgénicos e que a entrada de 
transgénicos no país seja o mais controlada possível. Portanto lá está, o que o activista 
precisa de saber depende a quem se quer dirigir e se calhar tem que haver activistas para 
cada uma das áreas.  

 

P: Para uma intervenção local? 

 

R: Local, quando se fala local, uma aldeia? 

 

P: Local, directamente numa comunidade. 

 

R: Com as pessoas acho que é importante mexer as redes locais, saber fazer uma 
identificação de quem são as pessoas, se houver tempo para um trabalho continuado, saber 
comunicar com as pessoas em primeiro lugar, ter humildade, não partir de um papel de 
superioridade intelectual, sobretudo quando estamos a falar de pessoas rurais, simples, não 
intelectuais, é muito importante ter essa humildade. Conseguir ouvir o que as pessoas têm 
para dizer e, enquanto se ouve, saber identificar quem são as pessoas chave nessa 
comunidade e tentar influenciar essas pessoas chave, sejam elas aldeãos, por exemplo 
algum agricultor que tem influência sobre os outros porque as pessoas respeitam-no ou fala 
mais, está no café, etc., ou outros como por exemplo a nível dos políticos locais também, 
saber quem são as pessoas mais influentes, menos influentes e tentar trabalhar com essas, 
porque obviamente não podemos trabalhar com mil pessoas ao mesmo tempo, temos de 
saber onde dirigir as nossas energias. 

 

P: Bom, tu já me falaste muito do que é que os activistas precisam de saber fazer, 
mais alguma coisa de que te lembres que eles precisam saber fazer? 

 

R: Precisam saber fazer aquilo que sabem fazer e aplicá-lo ao activismo e dirigi-lo para 
quem esse saber fazer é mais adequado, mais útil. 

 

P: Portanto o que me estás a dizer é que o activista, como tu dizias, precisa 
conhecer os seus talentos e desenvolvê-los.  

 



R: Sim, essencialmente isso. E se puder aprender um pouco de como funciona a engenharia 
genética, como funciona a manipulação, como funciona o regime de patentes, etc., tudo 
isso são mais-valias, quanto mais bem equipado tiver o activista melhor, mas é muito 
importante não haver um baseline para a intervenção do activista. Há uma discussão dentro 
da Plataforma sobre se o activista deve ou não saber a parte científica e eu defendo que 
não, se não for cientista. Não me faz sentido fazer do activista uma coisa que ele não é, e 
se não é cientista, não faz sentido defender argumentos da ciência com o P.F.3, por 
exemplo, que logo que apresenta o seu currículo científico põe qualquer activista que não é 
cientista de lado. O activista pode construir uma argumentação sobre o direito do 
consumidor à escolha, ou sobre as consequências sociais do monopólio da produção 
alimentar por duas ou três empresas multinacionais. 

O activista deve poder ser qualquer cidadão, deve poder ser o agricultor que apenas não 
quer ver as suas sementes sejam apropriadas pela empresa e não tem que ter os 
argumentos todos, ele não quer, não quer e luta para isso. Isso para mim é o mais 
importante, alcançar que todos nós podemos ser activistas porque temos uma opinião sobre 
o assunto e queremos expressá-la, e ao expressá-la também nos vamos informando e entra 
num ciclo de informação e acção. 

 

P: Então, para fazer o “empoderamento” do cidadão comum, o que é que achas 
que é preciso? Para quem vai fazer o “empoderamento”, que deve saber fazer? 

 

R: Para quem vai fazer o “empoderamento”, a retórica de mobilização, saber dizer às 
pessoas que elas têm de defender os seus interesses e se acham que não devem, por 
exemplo falando de um agricultor, se acham que não querem ter a sua agricultura 
apropriada por uma empresa, então têm que dizer, têm que se mexer, nem que seja falar 
com os vizinhos, tem que escrever cartas, tem que ir para a rua, para a porta do campo 
experimental de transgénicos quando está ao lado deles, porque é na defesa do próprio 
interesse e mostrar que de facto, com pequenas acções e com pequenos grupos de pessoas, 
conseguiram-se provocar essas mudanças, portanto é preciso mostrar que existe 
efectividade na acção senão as pessoas também vão perdendo esperança porque mesmo 
isto vai tudo para a frente, portanto é preciso mostrar que não vai para a frente quando as 
pessoas se mexem e temos alguns casos em que podemos mostrar isso, nomeadamente a 
nível dos campos de cultivo experimentais. O importante é as pessoas pensarem 
criticamente. Se o fizeram e defendem os transgénicos, óptimo, o importante é que 
acordem e se mexam conforme os seus interesses e os da sua comunidade. 

 

P: Que atitudes e valores é que o activista precisa de ter nesse trabalho de 
intervenção local? 

 

R: Como já disse, humildade e não se colocar numa posição de superioridade intelectual, 
porque a maior parte dos activistas são urbanos e quando vão para um trabalho local, e por 
local estou a pensar em meio rural, embora possa ser também nalguma cidade, mas 
independentemente disso, não haver superioridade intelectual e ter uma atitude de 
reconhecer que aquilo que está a fazer é correcto, porque é uma intervenção dentro de uma 
sociedade democrática, e a sociedade mais democrática é aquela em que todos somos 
activistas, portanto todos sabemos defender os nossos interesses e todos contestamos 
aquilo que nos desagrada e lutamos por aquilo que nos agrada. Quando isto não acontece 
há sempre dominação de umas classes sobre as outras e portanto é para isso que se deve 

                                                
3 Cientista e activista Pró-OGM 



caminhar e portanto o activista deve ter essa atitude de humildade mas de sentir-se 
respeitado ao mesmo tempo, mesmo que às vezes as pessoas não respeitem, mas que o 
seu trabalho é útil para toda a comunidade. 

 

P: Mais alguma coisa que queiras dizer, em relação à formação de interventores 
locais da plataforma? 

 

R: Já falei entretanto, está tudo. 

 

P: Obrigada! 



Entrevista a um membro do grupo alargado de activistas. 

 

Realizada dia 8 de Outubro, no seu domicílio. Antes da realização da entrevista, foi 
esclarecido que a presente entrevista tinha em vista a recolha de dados para 
apoiar a construção de um dispositivo de formação para activistas da PTF. Foi 
igualmente garantida a confidencialidade da informação recolhida. 

 

P: Começo por perguntar qual é a tua relação com a Plataforma Transgénicos 
Fora? 

Estou atento às actividades da plataforma, sigo através de uma lista de discussão aquilo 
que eles vão fazendo e vou actuando como indivíduo nas acções que a plataforma 
desenvolve. 

 

P: Qual é a tua opinião sobre a missão da plataforma?  

R: A plataforma serve para, em primeiro lugar, alertar para uma questão ligada à 
agricultura, que são os Organismos Geneticamente Modificados, usados para alimentação, 
ou que certas empresas ou certos indivíduos querem que sejam cada vez mais usados para 
alimentação, portanto a plataforma serve para alertar para essa situação, alertar para os 
perigos se calhar insuspeitos para os quais muita gente não está alertada, e a partir desse 
alerta as pessoas podem tomar uma posição e agir. 

 

P: Quais as principais dificuldades que identificas para que a Plataforma concretize 
essa missão?  

R: Eu como sou um mero activista, digamos, de acções pontuais, acabo por não ter muito 
essa visão de conjunto sobre quais são as dificuldades da Plataforma, mas através de uma 
abordagem superficial através do que percebo na lista de discussão, uma das maiores 
dificuldades será não ter pessoas suficientes, ou suficientemente envolvidas nesse trabalho 
de alerta, sensibilização, informação e acaba por não haver recursos humanos para levar 
esse trabalho a mais pessoas, se calhar a todas as pessoas a quem se gostaria de chegar. 

 

P: Tu dizes que és um activista que não está muito envolvido. A que é que se deve 
essa falta de envolvimento? 

R: Primeiro em termos pessoais, eu estou envolvido com outras actividades, outras 
associações, outras questões que também considero importantes. Depois também sinto que 
não há muitas acções ou muitas actividades na Plataforma onde uma pessoa se possa 
inserir ou onde uma pessoa possa participar. Por exemplo eu participei em duas ou três 
actividades organizadas pela Plataforma ou por associações que fazem parte da Plataforma, 
mas parece-me sempre algo muito pontual e que não há um trabalho mais continuado. Se 
houvesse um trabalho mais continuado, penso, eu próprio me envolveria mais, por exemplo 
junto de supermercados, que é algo que agora assim de repente me parece bastante 
importante, pois é aí que grande parte das pessoas compra e se não houver compra de 
OGM's eles não entram no mercado, se bem que a maior parte dos OGM's neste momento 
vão para rações de animais mas já estou a fugir um bocadinho à questão. 

 

P: Quais são as actividades em que te envolves no contexto da Plataforma? 

R: A primeira actividade será manter-me a par do que se vai passando através da lista de 
discussão. 

 



P: Qual é a lista de discussão? 

R: Estou em duas listas de discussão, a GA e a Pt4. 

 

P: E qual é a diferença entre as duas? 

R: Não sei. Depois vou enviando e-mails quando é caso disso, quando se faz esse tipo de 
acções, por exemplo quando é preciso enviar um e-mail para um deputado europeu quando 
vai haver alguma votação no parlamento, ou agora no caso mais actual da ASAE, ou então 
participo mesmo em acções no terreno, como foi o caso em Monforte, onde estivemos 
durante três dias a preparar e a estudar a acção. Basicamente são esses tipos de acções, é 
o meu trabalho. 

 

P: Explica-me o que foi essa acção em Monforte5 e o que fizeste no seu decorrer? 

R: Tendo a Plataforma através dos seus membros mais activos identificado uma situação de 
plantação de OGMs como campo de ensaio e definido uma acção de protesto contra o 
mesmo, eu participei nessa acção, ajudando na parte de produção de material como por 
exemplo, construção de uma certa quantidade de espantalhos, faixas, cartazes, etc. 
Participei também tocando numa banda de percussão, inserida no Movimento Ritmos de 
Resistência6, da qual faço parte há alguns meses, que visou dar mais alguma dinâmica à 
acção. Não tive na povoação a falar com ninguém nem falei com o agricultor dono do 
campo. 

 

P: Qual foi a finalidade dessa acção? 

R: a finalidade dessa acção era alertar a nível nacional a comunicação social, com o 
objectivo de divulgar mais os OGMs e creio, mas não estou certo, que visava, também, 
sensibilizar a população local, e quiçá, até mesmo, dar-lhe força e estimulá-la para ela 
própria prosseguir nesse alerta e nessa luta, já que o Município de Monforte se declarou 
Zona Livre de Transgénicos. 

 

P: Sentes algumas dificuldades na concretização da tua acção como activista na 
plataforma? 

R: Em relação às acções que têm vindo a ser desenroladas até agora, não sinto grandes 
dificuldades, tenho só um papel de apoiar pelo número, não estou nem na coordenação nem 
na organização das acções, portanto é um papel fácil de modo que não tenho dificuldade. 
Teria se calhar se houvesse acções mais continuadas, não tão pontuais. 

                                                
4 Refere-se à lista de discussão ogm_ga@yahoogrupos.com.br, da qual faz parte o grupo alargado de activistas que 
apoia o trabalho da Plataforma e a ogm_pt@yahoogrupos.com.br , uma lista para qualquer pessoa interessada em 
debater o tema. Ambas as listas são da responsabilidade da Plataforma. 

5 Apesar de a Assembleia Municipal de Monforte ter aprovado por unanimidade em Fevereiro deste ano a criação 
de uma Zona Livre de Transgénicos, o Governo, através do Ministério do Ambiente, aprovou em Julho a realização, 
numa zona pertencente à Rede Natura 2000, de três anos de ensaios de campo de uma variedade de milho 
geneticamente modificado ainda não aprovada.  

Esta medida foi considerada pela Plataforma Transgénicos Fora um desrespeito pela decisão democrática do poder 
local e desprezo pela zona de Rede Natura onde tais experiências irão ter lugar. Por isso, ambientalistas e 
agricultores, para além da população de Monforte, juntam-se hoje à porta da herdade em causa para exigir, com a 
ajuda de uma "brigada de Biosegurança" composta por várias dezenas de espantalhos — a figura tradicional que 
melhor protege os campos — que seja cancelada a autorização para fazer de Monforte uma cobaia à escala 
nacional. (PTF, 2008, Setembro).  

6 O Movimento Ritmos de Resistência teve a sua primeira aparição em 2000 acção UK Earth First contra o 
FMI/Banco Mundial the IMF / World Bank em Praga; actualmente existem grupos espalhados um pouco por toda a 
Europa e EUA. É um grupo de percussão que, num ambiente carnavalesco, actua em manifestações e acções 
directas de protesto anti-capitalista. (Rhythms of Resistance, 2008, Setembro).   



 

P: Que conhecimentos é que julgas necessários para executar o teu trabalho de 
activista?  

R: Em primeiro lugar conhecer bem a problemática dos Organismos Geneticamente 
Modificados, que é algo que eu sinto neste momento que ainda não sei de forma 
conveniente e que quero aprofundar num futuro próximo. Isto em termos do conhecimento 
científico da perspectiva de um leigo.  

 

P: Que saber-fazer? 

Em termos de acção, em termos do saber-fazer, como a minha posição é mais de dar apoio 
às acções que vão sendo desenroladas, eu acabo por não precisar ter um grande saber-
fazer, pelo menos à partida. Claro que em cada acção, em cada caso é ver qual é o tipo de 
acção, se se vai fazer uma acção mais criativa tipo teatro de rua, saber se será necessário 
ter projecção de voz, por exemplo. Mas são coisas mais pontuais. Quem está mais envolvido 
ou quem organiza as acções terá que saber fazer, terá que ter mais conhecimento nessa 
área do que no meu caso. 

 

P. Não te verias a participar numa acção dessas de teatro de rua? 

R. Sim sim, vejo. Tanto que vejo que já participei numa acção dessas. O que eu quero dizer 
é que não estando como organizador, sendo alguém que é como uma base ou um exército 
de reserva e que, há pessoas que pensam algo, pensam uma acção, irão ter que pensar em 
que contexto é que se insere, nos objectivos da Plataforma, se faz sentido, se não faz 
sentido, e que meios é que precisam, que recursos é que precisam e depois vão a esse 
“exército de reserva” e dizem Precisamos de x pessoas para fazer isto, e isto e isto, e eu ok, 
digo posso fazer isto, estou lá, eu apoio. Agora se eu quisesse ter uma posição mais activa 
e passar de um mero recipiente das acções ou do exército de reserva e quisesse passar a 
organizar também, então aí qual o saber-fazer necessário? Implica um conhecimento mais 
profundo dos objectivos da Plataforma, tanto objectivo geral como objectivos mais a curto 
prazo. E na minha perspectiva também implica saber um pouco a história dos movimentos 
sociais, que movimentos sociais foram mais bem sucedidos historicamente, porquê, em que 
contexto social é que estavam e perceber de que forma a situação actual e este tema dos 
OGM's consegue ser relacionado com outro trabalho de outras organizações no passado 
para perceber qual a melhor forma de actuar, quais as acções mais relevantes, quais os 
alvos mais relevantes, tipo população em geral ou empresas de biotecnologia ou empresas 
de distribuição alimentar, etc. 

 

P: Tu falavas há pouco que fazes parte de um grupo de pessoas que é, digamos, 
recrutada, que está disponível por exemplo para fazer um teatro de rua e para isso 
é preciso eventualmente uma projecção de voz. Achas que esse grupo de activistas 
precisa de ser treinado, preparado, ou por outro lado, precisa de se inventariar as 
capacidades que estão disponíveis e depois fazer convites específicos? Como é que 
tu vês o reforçar dos activistas da Plataforma? Se há falta de activistas, como é 
que se pode resolver isso? 

R: A falta de activistas acaba por ser um problema crónico em muitas, se não em todas, as 
associações em Portugal, pelo menos. Como é que se resolve isso? Tem que ser uma 
reflexão profunda a ser feita. Em relação a ter um grupo que é treinado, pois, serão dois 
caminhos. Ou ter um grupo que é treinado, especificamente, para desenvolver acções, 
portanto, pensar que tipo de acções se quer fazer, pensar um horizonte temporal de três, 
quatro anos e treinar um grupo que terá as competências para desenvolver essas acções, 
não sei, dez pessoas, quinze pessoas. Ou então saber as pessoas que já fazem parte da 



Plataforma ou das listas de discussão, saber quais são as suas competências e ir tentando 
encaixá-las ou ir tentando chamá-las, organizá-las para cada acção. Eu diria que o ideal 
será a formação de um grupo específico que se inserisse num projecto de uma campanha 
com um horizonte temporal de dois, três, quatro anos e ser treinado para isso. Agora é 
questão de se conseguir encontrar o número de pessoas necessário e motivadas para se 
dedicarem a essa causa, a esse trabalho. Ao fio e ao cabo acaba por ser, pelo que vejo, 
quando vejo acções de associações noutros países é que existem pessoas treinadas para 
desenvolver certo tipo de acções, por exemplo em questão de escalada, ou em questão de 
saberem fazer bloqueios, ou saberem comunicar com a imprensa, portanto há pessoas que 
têm essa formação específica. Porque há as várias funções específicas dentro de uma acção. 
Se têm que falar com media, se tem que falar com a polícia, se estão a fazer o bloqueio, as 
que estão empoleiradas nalgum sítio, as que entram nas instalações, as que ficam cá fora, e 
isso tudo envolve um certo conhecimento específico que as pessoas têm que ter para 
levarem a cabo essas acções e para que elas sejam bem sucedidas. 

 

P: Estás a falar de acções específicas, acções mais complexas. Mais radicais. Mas 
para estar nos supermercados, por exemplo, uma acção menos radical? 

R: Uma acção directa menos radical não significa que não seja necessário ter algum tipo de 
competência. À partida pode não parecer, porque uma acção radical parece ser algo mais 
definido, parece ser um corte mais profundo com aquilo que se faz no dia-a-dia e portanto 
implica mais conhecimentos, mas se calhar um tipo de acção mais simples, nos 
supermercados também envolverá, quanto mais não seja ter bem presente a problemática 
dos OGM's e saber explicá-la bem às pessoas que se encontram nos supermercados, que se 
calhar ainda não está presente, pelo menos no meu caso sinto que ainda me falta 
capacidade de argumentação que provém de não ter um conhecimento, não digo profundo, 
mas mínimo, dessa problemática. A pessoa ao ter conhecimento automaticamente fica com 
capacidade de argumentação. 

 

P: Que saber-estar ou que atitudes na relação com os outros achas que um 
activista precisa ter para fazer o seu trabalho, ou que tu precisas saber para fazer 
o teu trabalho? 

R: No caso de acções em que envolve o contacto com o público, estou a lembrar-me de 
uma acção, uma coisa que à partida era simples, era simplesmente distribuição de panfletos 
com alguma informação sobre OGM's numa manifestação de agricultores, e em princípio 
não seria preciso nenhum conhecimento especial para além de uma pequena capacidade de 
argumentação. No entanto nós fomos mal recebidos e houve alguma violência da outra 
parte e nesse caso a pessoa tem que saber reagir a essa reacção violenta da outra parte e 
conseguir apaziguar os ânimos e conseguir conciliar as pessoas de forma a que o diálogo 
seja possível. E isso não aconteceu. Aconteceu a nível individual devido à personalidade de 
cada um dos activistas, se calhar uns têm uma personalidade mais apaziguadora, outros 
não e portanto a coisa correu bem com alguns activistas e não correu bem com outros. Mas 
se não quisermos deixar isso ao acaso, se quisermos ter a certeza numa acção em que 
vamos contactar com pessoas na rua, em particular com muito agricultores, ter um certo 
treino, uma certa noção de como lidar com uma situação de recusa violenta daquilo que nós 
estamos a entregar. Portanto é necessário as pessoas saberem lidar com situações de 
stress, saberem como agir e reagir em situações de stress. 

 

P: Em relação à forma de ser da pessoa, consegues identificar que características 
essenciais um activista deve ter? 

R: Como activista da Plataforma, deverá ser uma pessoa dinâmica, com iniciativa para ir em 
busca  da informação para ter essa capacidade argumentativa. Em relação a acções em 



particular, deverá ter alguma capacidade de relacionamento inter-pessoal, saber lidar com 
as pessoas com quem comunica, saber agir em situações de stress. 

 

P: Vamos usar o exemplo da acção em Monforte, que conhecimentos e saberes é 
necessário um activista ter? 

R: Ter jeito com trabalhos manuais é uma mais valia, dado que é sempre necessário 
produzir materiais como faixas, cartazes, etc. Alguma criatividade para criar palavras de 
ordem. Ter vontade de participar e protestar, assim como alegria e à-vontade para as 
cantar a plenos pulmões. 

 

P: O que é saber agir em situações de stress? 

R: Pois, se calhar eu também preciso dessa formação. Não sei, pensando no caso de acções 
directas não violentas que foram feitas em França nos anos 50, aqueles homens que 
fizeram essas acções contra a tortura na Argélia por exemplo, ou contra as armas nucleares 
tinham todos uma preparação muito forte ligada à não-violência, à paz. Uma das pessoas 
tinha estado na Índia, tinha acompanhado o Gandhi durante algum tempo e portanto eles 
sabiam bem o que é que queriam e sabiam bem que o objectivo deles, a estratégia, e não 
só a estratégia mas a forma de ser deles era uma forma não-violenta e portanto quando 
faziam invasão de instalações ou quando estavam numa vigília, mesmo que fossem 
atacados por alguém que fosse a favor da guerra contra a Argélia, por exemplo, mesmo que 
fossem atacados fisicamente, sabiam como agir, mantinham o seu objectivo, mantinham a 
sua postura de não-violência. Portanto o activista terá que ter bem presente como é que vai 
agir, qual é o objectivo que pretende atingir e está preparado para encontrar dificuldades, 
como por exemplo pessoas que resistem violentamente à informação que se tenta 
transmitir e saber como contornar, como ultrapassar essas dificuldades. Agora assim de 
repente, em abstracto, não consigo especificar mais. 

 

 

P: Obrigada! 

  

 



 

 

Anexo 3 - Categorização das entrevistas 

 

 

Natureza da organização 

O que é • A plataforma de transgénico fora é a materialização de uma preocupação, marginal em Portugal, mas ainda assim  sentida com 
profundidade por alguns. (E1) 

• A plataforma tem uma abrangência nacional. (E1) 

• [Envolve] ao mesmo tempo, pessoas a título individual que se sentiam particularmente motivadas e também associações de 
várias índoles. (E1)  

• [Agrupa] interesses de agricultura, ambiente, sociedade de consumo etc.. (E1) 

• A plataforma foi uma tentativa de reunir várias vontades, de entidades, de pessoas. (E1) 

• É mesmo uma conjunção de associações. (E1) 

 

Objecto • [A] adulteração da comida, nomeadamente os processos de engenharia genética, são vistos como irreversíveis e portanto 
particularmente preocupantes, talvez mais que outros aspectos de outra agricultura industrializada. (E1) 

• Obviamente que a plataforma é mobilizada pelo tema dos OGM. (E1) 

• Os OGM são apenas a face mais recente da evolução alimentar em direcção à degradação total. (E1) 

 

Contexto Nacional • Portugal só não está pior em termos de penetração dos OGM porque de facto é um país periférico em termos europeus e um 
país muito pequenininho por isso, o que acontece nos outros países, de alguma maneira, acontece cá também um bocado por 
osmose. (E1) 

• As empresas alimentares mais importantes são todas multinacionais e portanto, elas para os restantes países europeus 
produzem sem OGM, cá em Portugal podiam produzir com OGM. mas não vão estar a produzir especificamente para Portugal 
para terem OGM porque isso em termos de rastreabilidade era muito difícil. (E1)  

• Portugal acaba por usufruir de alimentos sem OGM por arrastamento por causa dos outros consumidores europeus não 
quererem. Portanto, nesse aspecto, estamos a ser privilegiados. (E1) 

• Em 1999 houve pela primeira vez cultivo do milho transgénico cá em Portugal. (E1) 

História da organização 

Data de Inicio da actividade • A plataforma começou antes do final do século. (E1) 

• [Foi-me] pedido para escrever um artigo para uma revista – foi talvez a primeira vez que escrevi alguma coisa sobre o assunto 
[OGM] – foi para aí em 1997/98. (E1) 

• Em 2004 houve um relançar da plataforma [não houve muita actividade organizada desde meados de 2000 até finais de 2003]. 
(E1) 



 

Razões para iniciar actividade • [O lançamento da plataforma] teve a ver com o início das autorizações de transgénicos na União Europeia. As autorizações em 
si tinham começado já dois ou três anos antes, mas em 1997/98 começaram a chegar os primeiros carregamentos de 
transgénicos à União Europeia vindos do continente americano e começou haver alguma preocupação. (E1) 

• Houve uma acção bastante mediática da Greenpeace cá em Portugal, também nessa altura [de 1997/98, em que começaram a 
chegar os primeiros transgénicos à União Europeia]. (E1) 

• Essa confluência de interesses e preocupações [sobre OGM] levou a que eu desse várias conferências. (E1) 

• Numa dessas conferências [decorrentes do aumento de interesse e preocupação sobre a problemática dos OGM], havia pessoal, 
foi na Terra Sã, particularmente chocado com a situação e queriam, mais do que ouvir, queriam fazer alguma coisa, não 
queriam ficar de braços cruzados. (E1) 

• [As pessoas indignadas com a situação dos OGM presentes na conferência na Terra Sã] perguntaram insistentemente o que é 
que se podia fazer. E aí surgiu a ideia de fazer um abaixo assinado. (E1) 

• [O abaixo assinado] foi mais uma ideia colectiva que eu depois dinamizei. (E1) 

• O abaixo assinado era para pessoas, era individual. (E1) 

• Ao recolher assinaturas para o abaixo-assinado [em nome individual] houve associações que também quiseram manifestar-se. 
(E1) 

• Arranjamos também na conferência anual que a CPADA faz. É a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do 
Ambiente. Eles têm um encontro anual.. e nesse encontro surgiu uma moção.. e essa moção depois foi assinada – houve uma 
série de associações que aderiram. (E1) 

• Havia realmente algumas pessoas que queriam fazer alguma coisa e começaram a bater-me à porta. E aí pareceu natural 
construir uma plataforma. 

 

Momentos-chave positivos • A plataforma teve claramente um pico em final de 1999, início de 2000, com a conferência de Biosegurança que culminou na 
adopção do protocolo de Cartagena em Montreal, porque estávamos todos convencidos que a conferência ia ser um fracasso, já 
tinha sido um fracasso em Cartagena: não se tinha concluído, portanto havia boas perspectivas de continuar a ser um 
fracasso.. E então Portugal [na altura tinha a presidência da União Europeia] (…) [e o Sócrates, ministro do ambiente] teve a 
percepção de uma coisa que foi o facto de que se aquilo fosse um fracasso, em parte, ia ser atribuído à presidência portuguesa. 
E então eles quiseram mostrar que eram muito capazes, muito ecologistas, muito radicais, muito intervenientes, e no final de 
1999, dias antes da conferência de Montreal, suspenderam a autorização do cultivo do milho transgénico em Portugal.. para dar 
o ar de grande capacidade política. (E1) 

• Eu penso que isso [suspensão da autorização do cultivo do milho transgénico em Portugal em 1999] aconteceu também como 
consequência de nós termos conseguido naquele ano mediatizar o assunto que tinha sido muito pouco tratado até aí. (E1) 

• As coisas conjugaram-se muito bem e até 2005 não voltou haver cultivo em Portugal. (E1) 

• Depois é que começou a acontecer muita coisa. E de alguma maneira deu-se a volta: em 2004 deu-se um relançamento da 
plataforma com uma sessão pública na Torre de Belém com nove representantes das associações, com um sistematizar mais 
claro do que é que devia ser a estrutura da plataforma e enfim (…) ainda assim mais nítida do que era antes. (E1) 

• De modo que em termos positivos temos tido uma participação mais inevitável no debate sobre o OGM em Portugal. (E1) 

• Temos um site na net que, bom ou mau, tem servido de grande interface de contacto quer com a comunicação social quer com 
o público em geral. (E1) 

• Conseguimos por exemplo forçar o ministério da agricultura a mudar a estrutura legal do decreto lei ou portaria das zonas 
livres. (E1) 

• Realmente tudo o que temos conseguido tem sido tirado a ferros e muito pouco para a dimensão do problema. (E1) 



 

 • As coisas acontecem quando têm de acontecer e em 2004, o lançamento formal [relançamento da Plataforma] foi em Junho de 
2004, mas a actividade real começou um bocado antes disso, apareceram pessoas interessadas, basicamente foram 
aparecendo e foi-se consolidando uma capacidade que tinha falhado a partir de 2000. (E1) 

• Temos conseguido algumas vitórias, mas de coisas pequenininhas. (E1) 

• A plataforma é intrinsecamente optimista senão as pessoas dedicavam-se a outra coisa, se achassem que a guerra está perdida 
iam fazer obviamente outra coisa mais produtiva. Portanto a plataforma tem uma fé inabalável que as coisas vão melhorar. 
(E1) 

•  

Momentos-chave negativos • A plataforma de alguma maneira esmoreceu de várias maneiras em termos de capacidade organizativa e mobilização [embora 
eu pessoalmente tenha continuado a estudar o assunto e a participar e a colaborar com pedidos]. (E1) 

• Não houve muita actividade organizada desde meados de 2000 até finais de 2003. (E1) 

• [O facto de] uma das pessoas que era chave desde o inicio, o AR da Biocoop se ter desmobilizado [contribuiu para a redução da 
actividade organizada da Plataforma]. (E1) 

• Desde então [2003] os pontos altos que eu olhe têm sido mais pontos baixos porque tem acontecido muitas coisas que vão 
sistematicamente contra os nossos objectivos. (E1) 

• Cada uma delas[vitórias] vem sistematicamente acompanhadas de grandes perdas no terreno. (E1) 

• O que têm sido os pontos baixos: perdemos por completo a capacidade de intervenção a nível do ministério, a comissão de 
acompanhamento que foi criada para a coexistência [de cultivos GM e cultivos convencionais] é nitidamente sinal disso. (E1) 

• Já há mais de dois anos que estamos em tribunal, e já perdemos por duas vezes na secretaria quando tentamos obter as 
localizações exactas dos cultivos comercias, estamos agora em tribunal pela terceira vez. (E1) 

 

Organização Interna  

Funcionamento • [Desde o início] continua a ser uma estrutura muito informal. (E1) 

• A plataforma não tem estrutura jurídica: não tem número de contribuinte, não há associados, não há assembleias gerais, não é 
uma associação. (E1) 

• A plataforma tem duas reuniões presenciais anualmente. (E1) 

• Todo o resto do trabalho da plataforma [fora das duas reuniões presenciais] é feito através de listas electrónicas, portanto via 
Internet. (E1) 

• As reuniões estão abertas e portanto podem sempre aparecer outras pessoas. (E1) 

• Quem tem direito a voto são as pessoas que fazem parte (…) da comissão coordenadora, é a lista mais interna mais restrita da 
plataforma onde está o tal representante per capita, a pessoa por associação, mais as outras pessoas coordenadoras por 
nomeação individual. (E1) 

 



 

 

Adesão • A maneira como isto evolui é a pedido…o ano passado ou este ano entrou uma associação nova, a “Campo Aberto” que já tinha 
manifestado interesse em se envolver com a plataforma já há bastante tempo. Os requisitos são muito simples, basicamente, a 
entidade tem de fazer um pedido formal, mandar uma carta a dizer que na reunião de direcção de tantos do tal foi decidido 
pedir adesão à plataforma. Essa carta tem também de indicar qual será o representante da entidade na plataforma e esse 
representante tem de enviar uma espécie de declaração de intenções. Tem de dizer de que forma é que acha que a adesão da 
associação à plataforma pode ser útil aos objectivos da plataforma, em que é que esse representante estará disponível para se 
envolver, enfim que mais valias é que poderá trazer. (E1) 

• Sempre que alguma associação mostra interesse [em aderir à plataforma], envio o mesmo e-mail, portanto o texto está escrito, 
está escrito de uma forma muito esquemática. (E1) 

• Nessas reuniões presenciais, o candidato a representante tem de falar com as pessoas e as pessoas basicamente votam, as que 
têm direito a voto. (E1) 

 

Membros • Na plataforma está um representante de cada uma das entidades que compõem a plataforma além disso estão pessoas que 
individualmente estão envolvidas ou por razões históricas ou porque foram cooptadas pelos que já lá estão. (E1) 

• Há [na plataforma] pessoas que não representam ninguém, estão a título individual. (E1) 

• Aquilo que dá legitimidade à plataforma é o facto de reunir as mais importantes associações de ambiente portuguesas. (E1) 

• [A plataforma] reúne também os agricultores através de uma associação de agricultura biológica e uma confederação de 
agricultores. (E1) 

• Pertenço ao GAIA, o Grupo de Acção e Intervenção Ambiental. (E2) 

• Eu acho que a organização [GAIA] participa na plataforma de uma forma integral. (E2) 

• Todo o trabalho que é feito pela organização [GAIA], a nível da campanha dos transgénicos, acaba por ser também um trabalho 
da plataforma. (E2) 

• [O GAIA] tem a sua própria dinâmica [de oposição aos OGMs], isto é, a plataforma tem as suas próprias actividades que partem 
da coordenação, e o GAIA tem as suas próprias actividades, que tenta incluir na plataforma a maior parte das vezes mas outras 
vezes precisa simplesmente fazê-las, como é o caso da Combat Monsanto7, que não é bem o GAIA, é um conjunto de pessoas. 
(E2) 

• Vou actuando como indivíduo nas acções que a plataforma desenvolve. (E3) 

 

                                                

7  Em Novembro de 2008, foi criada uma coligação internacional de movimentos sociais de oposição aos OGM, que inclui a Greenpeace, a Friends of the Earth, 
La Confédération Paysanne, a Fondation Sciences Citoyennes, ATTAC e Sherpa. Em Portugal o GAIA é a uma das organizações que está a dinamizar a sua 
apresentação pública. www.combat-monsanto.org. 
 



 

 

Financiamento • A plataforma tem um sistema de contributos mínimos das associações. O que está aprovado é que todas as entidades 
participantes da plataforma paguem por ano entre 10 e 100 euros à plataforma. Na prática há associações que nunca pagaram 
nada. (E1) 

• Não devemos ultrapassar os 300 euros por ano [de contribuições dos membros]. (E1) 

• Temos tidos alguns donativos. (E1) 

• Quando há uma coisa muito específica para a qual seja preciso dinheiro, já lançamos várias colectas públicas, duas ou três 
colectas públicas que já foram feitas essas sim, tiveram bastante sucesso, foram balões de oxigénio importantes para a 
plataforma, já recebemos alguns milhares de euros com essas colectas. (E1) 

• A última forma que eu me estou a lembrar de financiamento são as vendas, nós investimos numas publicaçõeszecas e o 
dinheiro das vendas não sendo muito, ajuda. (E1) 

• Onde o dinheiro não chega, eu tenho metido muito do meu bolso. (E1) 

• Ainda não tivemos sucesso em nenhuma candidatura [a financiamentos]. Já foram feitas diversas candidaturas, mas até agora 
sem nenhum retorno. Foram rejeitadas as que foram feitas este ano, foi só uma, foi rejeitada. (E1) 

 

Projecto da organização 

Visão do mundo • O veio condutor de toda a nossa actividade é que nós defendemos uma agricultura verdadeiramente sustentável. (E1) 

• Já nem eu me lembro [dos princípios da plataforma], foi há tanto tempo que os definimos. Nós adoptámos uma visão para a 
plataforma. (E1) 

• [nós defendemos uma agricultura verdadeiramente sustentável e] isso passa pela exclusão activa dos transgénicos. (E1) 

• A plataforma só deverá dissolver-se no dia em que, pelos menos, pelo lado da engenharia genética a agricultura seja 
verdadeiramente sustentável. (E1) 

• O que é preciso é realmente criar uma alternativa que exclua os OGM, mas que exclua o monte de lixo que a alimentação tem 
neste momento e um monte de relacionamentos doentios que existe na alimentação neste momento. (E1) 

Missão • Isto não é nenhuma empresa. A missão é a persecução da visão, a concretização. Portanto, quando essa visão tiver nas nossas 
mãos está resolvido.  (E1) 

• Nós queremos dar poder aos portugueses [através da disseminação da informação]. (E1) 

• Da minha organização não sei [qual a opinião sobre a missão da Plataforma]. (E2) 

• A minha [opinião] é que a missão da plataforma será de funcionar como um pólo aglutinador das dinâmicas de várias 
organizações. (E2) 

• Isso [a PTF como pólo aglutinador de várias organizações] é a minha visão ideal. (E2) 

• A plataforma é um espaço de discussão, um espaço de trabalho e um espaço de articulação de estratégias, ou de construção de 
uma estratégia comum. (E2)  

• Eu acho que a plataforma enquanto estrutura organizadora de actividades e iniciativas concretas não funciona porque só se 
reúne em tempos muito espaçados, e acho que é perder tempo. (E2) 

• Ainda pensei que sim [a PTF como organizadora de actividades], ainda dinamizei alguns workshops mas senti que não isso era 
possível fazer. (E2)  

 



 

• [Sobre a missão da Plataforma] passei para outra coisa que é só a parte estratégica. Só definir estratégia de combate aos 
transgénicos e de preferência que essa estratégia seja a conjunção das várias dinâmicas. (E2) 

• A plataforma serve para, em primeiro lugar, alertar para uma questão ligada à agricultura, que são os Organismos 
Geneticamente Modificados, usados para alimentação, ou que certas empresas ou certos indivíduos querem que sejam cada vez 
mais usados para alimentação, portanto a plataforma serve para alertar para essa situação, alertar para os perigos se calhar 
insuspeitos para os quais muita gente não está alertada. (E3) 

• A situação que clama por acontecer é uma situação em que os consumidores são agentes dessa mudança em defesa dos seus 
interesses, mas sobretudo em defesa de um futuro, duma alimentação com futuro. (E1) 

 

Estratégia Global • Não há nenhum documento formal [que descreva o projecto da plataforma] isto é mais tradição oral que escrita. (E1) 

• Essa visão depois transforma-se numa série de corolários activos como seja colaborar a nível internacional para que se 
espalhem as zonas livres de transgénicos na Europa e no resto do mundo. (E1) 

•  [Nós queremos dar poder aos portugueses] através da disseminação da informação. (E1) 

• Temos de conseguir em cada aldeia do país uma pessoa de contacto, que dinamize, que vá tirar fotografias aos campos de 
milho quando é preciso, uma pessoa que organize uma sessão na Junta de Freguesia quando há um assunto, portanto, essas 
âncoras tem que ser todas enquadradas. (E1) 

• Há uma problemática alimentar mais vasta [que o OGM] que também tem que ser questionada na busca das alternativas. (E1) 

• [Pretendemos] juntar o trabalho do “GrassRoots” ao nível de base com um trabalho político nacional e enfim mais lisboeta de 
contactos com políticos, governo, entidades, enfim comunicação social etc.. (E1) 

• Enquanto houver [agricultores, estes serão o público alvo da PTF]. (E1) 

• Os agricultores são também uma peça chave. (E1) 

 

Objectivos para 2008 • Os princípios não mudam dessa forma [de seis em seis meses], os vectores principais de intervenção não mudam de seis em 
seis meses, mas, de facto, as reuniões presenciais da plataforma que são determinantes  para a definição da actividade da 
plataforma acabam por ter personalidades muito diferentes de acordo com as pessoas que lá vão. (E1) 

 

Actividades para 2008 • As actividades que se elencaram na última reunião [Fevereiro de 2008] são actividades que já estavam de alguma maneira em 
curso, praticamente todas, portanto nesse aspecto, foi do mais pragmático que nós podíamos fazer [para organizar o plano de 
actividades]. (E1) 

• Os vectores de intervenção [da plataforma] estão naquela lista [de actividades enumeradas na última reunião em Fevereiro de 
2008]. (E1) 

 

Dificuldades 

Recursos Humanos • Ele [A.R. – Biocoop]  saiu e ficou a faltar alguém em Lisboa, uma vez que eu estava no Porto, para dar alguma continuidade às 
coisas. (E1) 

• Há poucas pessoas na plataforma que se sentem à vontade para falar em público. (E1) 

•  Acaba por haver uma sobrecarga de poucas pessoas e, realmente, dar resposta a um pedido desses implica sempre muitas 
horas e às vezes dias, por isso é bastante mais penalizante devido aos recursos extremamente limitados que temos. (E1) 



 

 • Somos conhecidos ao ponto de sermos vítimas do nosso próprio sucesso no sentido que somos demasiado solicitados para a 
capacidade de resposta que temos. (E1) 

• [Os constrangimentos à concretização da missão da PTF] É tudo, tempo, (...) e gente. (E1) 

• Se eu tivesse de hierarquizar isto, eu diria que, em termos pessoais é claramente tempo. Eu estou constantemente a deixar 
coisas por fazer e imagino que com os outros se passe a mesma coisa. (E1) 

• Há muita gente preocupada com o tema que nós não estamos a rentabilizar.. portanto a dificuldade talvez não seja tanto nos 
recursos humanos. (E1) 

•  A dificuldade não está em encontrar pessoas, a dificuldade está em enquadrar pessoas, não vale a pena identificar âncoras se 
depois nós não as conseguimos enquadrar. (E1) 

• Há muita gente mas sem o tal financiamento nós não conseguimos manter a estrutura que permita pôr essa gente a funcionar. 
(E1) 

• Não há muitos activistas da plataforma que fazem trabalho. (E2) 

• Essa é a principal dificuldade, não haver pessoas no movimento associativo português e que se prende com a sua própria 
filosofia de movimento associativo. Acho que era diferente há 20 anos, o movimento associativo português, daquilo que 
conheço. (E2) 

• Isto entra neste ciclo em que não há pessoas novas e como não há pessoas novas não podemos afectar pessoas a uma 
campanha contra os transgénicos. (E2) 

• Aqui também identifico outro ovo e a galinha, que é o facto de o associativismo ser muito elitista e não conseguir mobilizar o 
cidadão comum, não consegue atrair novas pessoas porque é o mesmo grupo de  pessoas que estão lá há 20 anos e já sabem 
tudo, ou mesmo há 10, como começa a acontecer no GAIA, já sabem tudo, já têm as suas dinâmicas e é muito difícil para 
pessoas de fora entrar. (E2) 

• [Através de uma abordagem superficial]  uma das maiores dificuldades será não ter pessoas suficientes. (E3) 

• Acaba por não haver recursos humanos para levar esse trabalho [de alerta, sensibilização, informação que é a missão da 
Plataforma] a mais pessoas, se calhar a todas as pessoas a quem se gostaria de chegar. (E3) 

• [Não me envolvo muito com a Plataforma porque], primeiro, em termos pessoais, eu estou envolvido com outras actividades, 
outras associações, outras questões que também considero importantes. (E3) 

• [Envolver-me-ia numa acção continuada da Plataforma], por exemplo, junto de supermercados, que é algo que agora assim de 
repente me parece bastante importante, pois é aí que grande parte das pessoas compra e se não houver compra de OGM's eles 
não entram no mercado, se bem que a maior parte dos OGM's neste momento vão para rações de animais. (E3) 

• A falta de activistas acaba por ser um problema crónico em muitas, se não em todas, as associações em Portugal, pelo menos. 
(E3)  

• Agora é questão de se conseguir encontrar o número de pessoas necessário e motivadas para se dedicarem a essa causa, a 
esse trabalho. (E3) 

Financeiras • É de notar que é muito raro que alguém pague alguma coisa [quando a Plataforma responde a um pedido do público que 
implique  

• deslocações]. (E1) 

•  A plataforma ainda tem que arranjar dinheiro para fazer estes favores, digamos assim, para colaborar com estes pedidos [de 
participação em eventos]. (E1) 

• Mesmo que todas as associações pagassem, e mesmo que todas pagassem o máximo, e seriam, enfim, doze associações vezes 
cem euros, dá mil e duzentos euros para um ano. Obviamente não dá para rigorosamente nada. (E1) 



 

 • Mas a realidade é bastante mais contraída do que isso [1200 euros] em termos de contributos [monetários] das entidades 
[membros] da PTF. (E1) 

• [Os constrangimentos à concretização da missão da PTF É tudo], (...), dinheiro . (E1) 

 

Definição da acção estratégica • Acaba por haver inevitavelmente alguma inflexão [no plano de actividades da PTF] porque tem havido grandes variações  nos 
tons das pessoas presentes [na comissão coordenadora]. (E1) 

• Se [existe] a capacidade de concretização [da PTF] à altura das necessidades [identificadas] e [se] está dentro dos timmings 
desejados, a resposta é não às duas. (E1) 

• Na prática não adianta muito estarmos a estabelecer grandes objectivos porque só vai acontecer aquilo que as pessoas 
conseguirem fazer acontecer, e aquilo que as pessoas conseguem fazer acontecer tem muito menos haver com o que é decidido 
nas reuniões do que com aquilo que, na prática, é a vivência delas no dia a dia. (E1) 

 

Conjuntura económico-social • Não se compreende que estando os alimentos a subir de preço, não apenas neste últimos anos, mas ao longo das últimas 
décadas, os agricultores, percentualmente, recebam menos agora do que recebiam no final da segunda grande guerra por 
aquilo que produzem. (E1) 

• Já só há agro indústria, já só há grandes explorações mecanizadas, uniformizadas e mono cultivadas e com acções cotadas na 
bolsa, já não há agricultores, há funcionários. (E1) 

• Eu tenho noção de que muitos dos agricultores que ainda têm sementes abertas, sementes tradicionais, não têm a menor noção 
da riqueza que têm nas mãos, não dão valor, porque isso não é valorizado em termos oficiais, é combatido. (E1) 

• Olhando à minha volta sinto que as pessoas andam anestesiadas porque, em termos económicos, a vida não lhes corre 
particularmente bem, e portanto as pessoas já têm grandes preocupações, para mais uma, já não há muito espaço mental. (E1) 

•  As pessoas também já têm, em termos comunicacionais, um canal muito cheio de revistas e jornais que não tratam nem 
remotamente aproximado deste tipo de assuntos, portanto, não há uma sensibilização prévia, não há uma predisposição para 
estas questões mais secas. (E1) 

• Os cientistas [que se manifestam publicamente] estão quase todos do outro lado da barricada [pró OGM]. (E1) 

• Os agricultores portugueses são pouco activistas, também têm vidas difíceis, mas quer dizer, os agricultores indianos não têm 
vidas mais fáceis e, no entanto, são muito mais activos. (E1) 

• Nós já perdemos centenas de milhares de agricultores desde o 25 de Abril e .se calhar dentro de pouco tempo já não vamos 
precisar de fazer este trabalho [de mobilização dos agricultores por uma agricultura sustentável], já se extinguiram. (E1) 

•  Dos [cientistas] que têm algum conhecimento especializado real na área, aí é preciso perceber como é que funciona a biologia 
molecular. Praticamente toda a área molecular em biologia está vocacionada para a manipulação, para a intervenção, para a 
alteração da natureza, com essa lógica subjacente de que nós sabemos mais, nós conseguimos melhorar a natureza e nós é que 
vamos pôr isto a funcionar como deve ser. Esses cientistas que são portanto engenheiros da vida mais do que cientistas, 
obviamente acreditam que os transgénicos são um passo importante nessa direcção de conseguir uma natureza mais 
aperfeiçoada. Ou seja, quem vai para a biologia molecular e quem estuda biologia molecular tem um perfil de fé nesta 
abordagem, e portanto as pessoas que realmente sabem do assunto tendem a ser pessoas auto-escolhidas que acreditam no 
assunto. É um pouco como aqueles que começam por acreditar e depois começam a tentar compreender as implicações mais 
profundas e depois acordam e fazem autocrítica .. são muito poucos..  Do grosso dos cientistas que trabalha realmente nesta 
área.. se eles estão a fazer transgénicos o dia todo.. como depois chegam ao pé dos jornalistas e podem fazer mea culpa? não 
fazem, isso é pedir demasiado da natureza humana. (E1) 

 



 

 • As pessoas [cientistas] que sabem mais [sobre OGM] são as pessoas que acreditam mais [na manipulação genética da vida] e 
[têm] menos capacidade de distanciamento. (E1) 

• Dos cientistas que se manifestam publicamente [sobre OGM], talvez 90% estão do lado das multinacionais. Isso não é 
necessariamente a maioria de todos os cientistas com opinião [sobre OGM], mas para o público é isso que passa, que são quase 
todos os cientistas. (E1) 

 

“Know-How” da PTF • Nenhum [panfleto é] ainda perfeito, não há nenhum ainda que se diga “é mesmo isto”. (E1) 

• Não é fácil acordar este gigante adormecido [ que é a opinião pública, e que uma vez esclarecida, tende a rejeitar os OGM]. 
(E1) 

• Nós estamos a mobilizar a oposição aos OGM, mas no momento em que estas pessoas [opositores aos OGM] abrirem a boca, 
vai haver risota na sala, porque são contra os OGM mas não conseguem explicar as coisas sem meter a pata na poça em 
termos técnicos. (E1) 

 

Falta de Dinâmica Interna • É um pouco como o ovo e a galinha, eu acho que a plataforma ainda continua muito centrada na pessoa da M.S., acho que isso 
é negativo para a plataforma funcionar como plataforma. (E2) 

• Como não existem várias organizações com dinâmicas, apenas o GAIA tem dinâmica, (talvez a Quercus Portalegre tenha 
alguma dinâmica e o MPI, o Movimento Pró Informação), não existe nenhuma massa crítica para fazer da plataforma um 
conjunto de dinâmicas. (E2) 

• Também não vejo que outras organizações construam dinâmicas, porque acho que a M.S. às vezes também gostava de tirar 
esse trabalho de cima dela, mas também não vejo dinâmicas criadas nesse sentido. (E2) 

• Acho que é preciso quebrar esse ovo e galinha, isto é, de ter uma plataforma centralizada e não ter organizações com dinâmica. 
(E2) 

• Quando o GAIA se juntou à plataforma há três anos, esta sofreu um grande impulso, dado que estava um pouco adormecida. 
(E2) 

• Se o GAIA não estivesse também envolvido, a plataforma acabava por não existir, embora ultimamente mais pessoas se 
tenham juntado à plataforma. (E2) 

• Todas as organizações têm as suas prioridades, a única que tem como prioridade os transgénicos é o GAIA, e vamos ver até 
quando. (E2) 

• [Uma das maiores dificuldades para o cumprimento da missão da Plataforma será não ter pessoas] suficientemente envolvidas 
nesse trabalho de alerta, sensibilização, informação. (E3) 

• [Tenho] uma abordagem superficial [das dificuldades da Plataforma] através do que percebo na lista de discussão. (E3) 

• Também sinto que não há muitas acções ou muitas actividades na Plataforma onde uma pessoa se possa inserir ou onde uma 
pessoa possa participar. Por exemplo eu participei em duas ou três actividades organizadas pela Plataforma ou por associações 
que fazem parte da Plataforma, mas parece-me sempre algo muito pontual e que não há um trabalho mais continuado. (E3) 

• Não sei [qual a diferença entre as listas de discussão ogm_ga e ogm_pt]. (E3) 

 

Influência do poder económico • Enfim é mesmo uma coisa [a perda de representatividade na comissão de acompanhamento da coexistência] totalmente 
cozinhada pelos suspeitos do costume. (E1) 

• Há muita gente sem escrúpulos do outro lado [pró-OGM], tudo isto por uma razão muito simples: é que está em causa um 
negócio que envolve tanto dinheiro.. tanto dinheiro que é difícil não se deixar corromper por esse brilho todo. (E1) 



 

 • Agora acho que há uma noção muito sóbria da relação de David contra Golias que a plataforma tem pela frente. Basta ver o que 
aconteceu há poucos meses ao activista brasileiro que ocupou a quinta da Syngenta, levou um tiro e agora está nos anjinhos. 
Toda a gente tem noção que há uma enorme desproporção de forças. (E1) 

• Isto [cientistas que se manifestam publicamente são pró-OGM] porque os cientistas que são do contra, os que acham que a 
engenharia genética é uma má ideia, pelo menos da forma como está a ser aplicada na agricultura têm juízo, têm uma carreira, 
têm contas para pagar todos os meses e sabem que se podem meter em sarilhos se se pronunciarem. Portanto, os cientistas 
tendem a ficar caladinhos quando são do contra, aliás há sondagens junto de cientistas que indicam isso mesmo. Os cientistas 
que são a favor sentem-se muito mais à vontade a falar disso publicamente do que os que não são. (E1) 

• [Quanto à razão pela qual o poder político permite a circulação de aditivos alimentares testados como nocivos para a saúde] 
onde há dinheiro há poder, onde há poder, há influências indevidas, onde há influências indevidas, os pareceres técnicos oficiais 
são cozinhados, e no momento em que são cozinhados, são sistematicamente cozinhados a favor de quem quer vender e só por 
isso é que há corantes na alimentação que estão demonstrados cientificamente que causam o síndrome de hiperactividade e 
défice de concentração nas crianças e coisas do género. Mas, obviamente que é mais fácil, depois tratar os miúdos mal 
comportados nas escolas com ritalina e coisas assim do género do que mudar-lhes a alimentação e pôr em causa todo o 
sistema, pois isto é um dominó. (E1) 

 

Falta de informação da opinião pública e 
complexidade do tema 

 

• Isto [a arma secreta da Plataforma – a opinião pública] é também um gigante adormecido, a maior parte das pessoas não tem 
a menor ideia do que se passa. (E1) 

• [As pessoas] têm tanto desconhecimento [sobre o tema OGM]. (E1) 

• [O tema OGM] é particularmente complexo em termos técnicos, é muito fácil mistificá-lo. (E1) 

• E também não é fácil demonstrar o impacto e as consequências negativas não são suficientemente óbvias para as pessoas 
terem uma terapia de choque e fazerem alguma coisa. (E1) 

• É preciso ver uma coisa, quando eu falo aqui em cientistas parece que estou a meter tudo no mesmo saco, mas os cientistas 
não são um todo homogéneo. Há cientistas que sabem alguma coisa de engenharia genética e depois há todos os outros que, 
para efeitos de engenharia genética são como o público, não sabem nada. Um químico inorgânico, um físico nuclear, um 
matemático não sabem nada de engenharia genética, portanto não têm nenhuma opinião privilegiada, são tão ignorantes como 
o público em geral, embora às vezes tenham mais preconceito e mais orgulho, portanto pensam que sabem mais. (E1) 

• Portugal é o país da Europa com maior ignorância sobre os OGM. (E1) 

• Nós temos realmente um conhecimento tão diminuto dos OGM que não reagimos e, quando não reagimos enquanto povo, as 
empresas têm a porta aberta e põem e dispõem sem explicar nada a ninguém, sem ter de justificar e, portanto, têm de facto o 
caminho completamente livre. (E1) 

• Os portugueses estão absolutamente na cauda da Europa em termos de informação e quem não tem acesso à informação, 
neste caso por desconhecimento total da temática não tem acesso à decisão. (E1) 

• Era o Sócrates ministro do ambiente que na altura nas negociações [da adopção do protocolo de Cartagena] se mostrou 
particularmente ignorante dos assuntos. (E1) 

• Em tempos foi feito uma euro-barómetro, já há uma data de anos em que para avaliar a competência, o conhecimento 
científico de base das pessoas, se perguntavam coisas como “o que é que tem genes: um tomate normal ou um tomate 
transgénico?” e muitas pessoas pensavam que o tomate transgénico tinha genes e o tomate normal não tinha genes. Portanto 
estamos a falar a esse nível conhecimentos desse género. (E1) 



 

 

 • Eu leio sempre por inerência porque estou com o site da plataforma por minha conta, leio sempre os comentários que as 
pessoas deixam nas notícias e respondo-lhes muitas vezes, quando é caso para isso. E é notório, mesmo as pessoas que vão lá, 
são pessoas que se interessam, e se deixam comentários é porque ainda mais se interessam, e no entanto é evidente que 
dizem uma quantidade de asneiras em termos técnicos, em termos do que é realmente a situação actual escrevem tanta 
asneira. (E1) 

 

Contexto legal • Não está lá [na comissão de acompanhamento que foi criada para a coexistência de cultivos GM e Convencionais] nenhum 
representante da sociedade civil, nenhum representante da agricultura biológica. (E1) 

• Os mecanismos legais que existem neste momento não funcionam, só permitem que se declare uma zona livre enquanto 
ninguém quiser cultivar transgénicos. (E1) 

• Legalmente não se pode proibir [alguém de cultivar transgénicos]. (E1) 

 

Desafios 

Contratação de assalariado na PTF • Eu veria com muito gosto a plataforma com uma pessoa a tempo inteiro. (E1) 

• Eu tenho essa mania de que a plataforma vai conseguir pagar [a única pessoa a tempo inteiro] e concretizar em tempo útil, não 
sei bem é como. (E1) 

• Se nós conseguirmos uma pessoa a tempo inteiro para coordenar projectos, desenvolver uns quantos, integrar pessoas e etc.. 
podemos pôr a mexer disponibilidades a que nós, neste momento, não conseguimos chegar. (E1) 

• É preciso alguém dedicado à plataforma. (E1) 

 

Sustentabilidade financeira 

 

• Isso [alguém dedicado à plataforma] realmente só se consegue com financiamento. (E1) 

 

Multiplicar dinâmicas • Esse ovo e a galinha tem de ser impulsionado de forma a que as organizações criem dinâmica e para que a plataforma seja o 
conjunto dessas dinâmicas e que se multipliquem projectos, por exemplo como eu defendi que a Combat Monsanto não deve 
ser uma coisa da Plataforma, mais uma vez, e não se deve tentar pôr tudo o que é oposição aos transgénicos dentro da 
plataforma mas aparecer um conjunto de actividades, de movimentos, de posições, que eventualmente a plataforma os possa 
congrega a todos, mas não tem de aparecer enquanto tal. (E2) 

• Se houvesse um trabalho [da Plataforma] mais continuado, penso, eu próprio me envolveria mais. (E3) 

• Eu diria que o ideal será a formação de um grupo específico que se inserisse num projecto de uma campanha com um horizonte 
temporal de dois, três, quatro anos e ser treinado para isso. (E3)  

• Como é que se resolve isso? [a falta de activistas no movimento associativo] Tem que ser uma reflexão profunda a ser feita. 
(E3)  

 

Educação da opinião pública • Temos um enorme trabalho de educação do público, de sensibilização motivação, de irritação do público para fazer. (E1) 

• Agora, eu acho que a plataforma tem do seu lado uma arma secreta, que é a opinião pública. Ou seja, as pessoas, quando têm 
noção do que se passa, tendem a estar do lado dos princípios que nós defendemos. (E1) 



 

 • [A opinião pública está adormecida] mas ainda assim é o nosso melhor aliado. (E1) 

• Tal como estamos neste momento o público come e cala porque nem sabe o que está a comer. (E1) 

• Nos países em que o público tem mais conhecimento científico de base e mais conhecimento específico do tema, as empresas 
têm tido a vida muito mais difícil e, na verdade, os OGM têm andado para trás. (E1) 

• As pessoas já não têm grande capacidade para se chocarem, para mais um escândalo, tem que ser um bocado, água mole em 
pedra dura e depois, aos poucos, as pessoas vão acordando. (E1) 

Competências de comunicação em 
público dos activistas 

• [O que é esperado dos activistas da comissão coordenadora são essencialmente actividades de comunicação], ter capacidade, 
conhecimento e à vontade para intervir em público, seja por escrito, seja oralmente. Esse é que é o principal desafio. (E1) 

 

Acção dos activistas 

Principais solicitações do público • As principais solicitações do público dividem-se em dois grupos apoio a trabalhos escolares e participação em conferências, 
debates, palestras, apresentações, diálogos de todo o tipo. (E1) 

• O primeiro tipo de pedidos [apoio a trabalhos escolares] é relativamente fácil, não exige grande logística, é feito pelo correio, 
envia-se um DVD e os miúdos ficam satisfeitos às vezes também têm perguntas específicas, às vezes também querem 
entrevistas mas aí, normalmente são eles que se deslocam portanto não é difícil dos atender. (E1) 

• O segundo tipo de pedidos já é mais difícil, mas felizmente até não tem havido muito disso ultimamente pois implica 
deslocações, e é preciso intervir a nível nacional. (E1) 

 

Principais actividades de um activista • [Verificou-se a inexistência de actividade organizada da Plataforma entre 2000 e 2004, embora]  eu pessoalmente tenha 
continuado a estudar o assunto  

• [Eu continuei] a participar e a colaborar com pedidos. (E1) 

• Há algum tempo era preciso alguém para ir dar uma conferência. E portanto foi aí [na lista de correio electrónico OGM_CC] 
lançado o pedido. (E1) 

• A [activista] AA. tem lançado pedidos [na OGM_CC] para fazer revisão aos textos dela. (E1) 

• Quando há um comunicado também é suposto passar pela OGM_CC para as pessoas reverem, darem o seu aval porque são as 
únicas que têm direito a voto, digamos assim. Os comunicados não passam pela OGM_GA antes de serem publicados, são 
supostos passar pela OGM_CC. (E1) 

• A parte de educação ambiental [qualquer activista pode fazer] perfeitamente. (E2) 

• A parte dos comunicados de imprensa também [qualquer activista pode fazer]. (E2) 

• Nesse sentido [de fazer a acção possível e não a acção perfeita], acho que todas as pessoas têm capacidade de realizar acções 
[de rua], por mais simples que elas sejam. (E2) 

• Dou apoio técnico ao site, sou o gestor técnico do site, embora não faça já a parte de conteúdos nem de configuração, 
simplesmente apenas a nível de servidor. (E2) 

• Estive durante algum tempo como coordenador da campanha, no GAIA, e portanto nesse sentido estava na comissão de 
coordenação da plataforma, ainda estou. (E2) 

• Estive também como porta voz da plataforma, quando estava num triunvirato, que eram três pessoas que iam ser porta-vozes 
da plataforma, que eram eu, o J.V. e penso eu a G., mas a G. nunca teve tempo e esse papel passou para a M.S. outra vez, e 
eu também, praticamente partilhei esse papel com a M., muito poucas vezes foi o J.V. A ideia era descentralizar e aparecerem 
novas caras, mas depois da acção do Verde Eufémia deixei de fazer parte do triunvirato, por razões óbvias. (E2) 



 

 • Ajudei a organizar a caravana dos espantalhos, em que fomos às escolas e às autarquias hastear a bandeira das Zonas Livres 
de Transgénicos. Fizemos contactos com as autarquias que eram zonas livres, e a plataforma criou uma bandeira de zona livres 
de transgénicos e essa foi a primeira vez que fomos hastear essa bandeiras nas autarquias, uma delas, a de Alcochete até 
depois retirou a bandeira depois da acção do Eufémia, tiveram medo e retiraram a bandeira. (E2) 

• Na caravana também andámos a fazer educação ambiental nas escolas, também falei nas escolas secundárias mas também não 
era muito interessante, não tivemos muito tempo para preparar conteúdos. (E2) 

• Já fui várias vezes a escolas falar. (E2) 

• Às vezes também funciono como ponto de contacto, agora uma escola qualquer contactou o GAIA, precisavam fazer o projecto 
de área escola. (E2) 

• Também participei em debates, com a M.O. e o P.F.8, é muito agradável. (E2) 

• Eu escrevo artigos. (E2) 

• Ajudei a fazer uns flyers da plataforma. Estive a coordenar a parte de articulação do design com a parte de conteúdos. (E2) 

• Faço trabalho de coordenação, de discussão a nível da coordenação. (E2) 

• [Fiz] comunicados de imprensa muitos. (E2) 

• [os activistas] precisam de ter essa noção de que é necessário adequar a acção que se faz às limitações de recursos, sejam elas 
pessoas, dinheiro, materiais, tempo e à mensagem que se quer passar, que tem de ser uma coisa simples, efectiva. (E2) 

Estou atento às actividades da plataforma, sigo através de uma lista de discussão aquilo que eles vão fazendo. (E3) 

• A primeira actividade [da Plataforma em que me envolvo] será manter-me a par do que se vai passando através da lista de 
discussão. Estou em duas listas de discussão, a GA e a Pt9.(E3) 

•  Vou enviando e-mails quando é caso disso, quando se faz esse tipo de acções, por exemplo quando é preciso enviar um e-mail 
para um deputado europeu quando vai haver alguma votação no parlamento, ou agora no caso mais actual da ASAE. (E3) 

• Participo mesmo em acções no terreno, como foi o caso em Monforte, onde estivemos durante três dias a preparar e a estudar 
a acção. (E3) 

• Estou a lembrar-me de uma acção, uma coisa que à partida era simples, era simplesmente distribuição de panfletos com 
alguma informação sobre OGM's numa manifestação de agricultores. (E3) 

• Tendo a Plataforma através dos seus membros mais activos identificado uma situação de plantação de OGMs como campo de 
ensaio [em Monforte] e definido uma acção de protesto contra o mesmo, eu participei nessa acção. (E3) 

• [Na acção em Monforte participei] ajudando na parte de produção de material como por exemplo, construção de uma certa 
quantidade de espantalhos, faixas, cartazes, etc. (E3) 

• [Na acção em Monforte] participei também tocando numa banda de percussão, inserida no Movimento Ritmos de Resistência10, 
da qual faço parte há alguns meses, que visou dar mais alguma dinâmica à acção. Não tive na povoação a falar com ninguém 
nem falei com o agricultor dono do campo. (E3) 

                                                
8 Activistas Pró-OGM; cientistas. 
9 Refere-se à lista de discussão ogm_ga@yahoogrupos.com.br, da qual faz parte o grupo alargado de activistas que apoia o trabalho da Plataforma e a 
ogm_pt@yahoogrupos.com.br , uma lista para qualquer pessoa interessada em debater o tema. Ambas as listas são da responsabilidade da Plataforma. 
10 O Movimento Ritmos de Resistência teve a sua primeira aparição em 2000 acção UK Earth First contra o FMI/Banco Mundial the IMF / World Bank em Praga; 
actualmente existem grupos espalhados um pouco por toda a Europa e EUA. É um grupo de percussão que, num ambiente carnavalesco, actua em 
manifestações e acções directas de protesto anti-capitalista. Rhythms of Resistance. (2008, Setembro)   



 

 • Já participei numa acção dessas [tipo teatro de rua]. (E3) 

 

Diferentes tipos de activistas • Acho que há vários tipos de activistas na plataforma. (E1) 

• Há os activistas “pau para toda a colher” que estão na comissão coordenadora [a lista de correio electrónico OGM_CC] e têm de 
ser polivalentes. (E1) 

Há os activistas da lista [de correio electrónico] OGM_GA que são activistas mais pontuais, que estão interessados mas que 
normalmente não tomam iniciativas próprias e, portanto, servem um bocado mais de soldados que vão à guerra e portanto são 
arrematados quando é necessário quando é útil. (E1) 

• Das pessoas que estão envolvidas mais directamente, também há dois tipos. (E1) 

• Há aquelas [activistas “para toda a colher”] que têm claramente funções de coordenação, que é o caso do JM no Gaia. (E1) 

• Há aquelas [activistas “para toda a colher”] que não têm responsabilidades de coordenação, enfim, que estão envolvidas em 
projectos específicos e, portanto, nesse caso a função delas é executar os projectos, pôr as coisas  funcionar e levar avante. 
(E1) 

• Já foram lançados muitos apelos na OGM_GA para fazer coisas específicas, tipo, aparecerem na manifestação, já houve várias 
manifestações, foi sempre solicitado o apoio aos activistas da OGM_GA, não apenas para contarmos cabeças, mas para 
trabalhar, para fazer coisas, mas sempre muito mais enquadrados. (E1) 

• Acho que se devam conhecer os talentos, as características dos activistas de modo a que faça as tarefas que mais se 
relacionem consigo: não faz sentido ser eu a falar com agricultores, mas o J.V., por exemplo; umas pessoas têm mais jeito 
para falar em público, outras para escrever, outras para acções de rua, teatro de rua, como o GAIA faz tantas vezes, outras 
reuniões mais institucionais. (E2) 

• Eu trabalho mais em páginas de Internet e em Internet e comunicação porque estou muito ligado ao computador e tenho 
facilidade com o computador. Também tenho facilidade com a escrita e não me importo de escrever comunicados de imprensa. 
Se calhar já não tenho tanta facilidade em comunicar para um público jovem em termos pedagógicos, ou tenho alguma 
criatividade posso se calhar ajudar a pensar acções mas já não tenho tanta capacidade em concretizá-las porque os meus jeitos 
manuais são nulos. (E2) 

• [O conhecimento que os activistas necessitam de ter depende do que quiserem  fazer] porque acho que nem todos os activistas 
têm de fazer o mesmo. (E2) 

• Se calhar tem que haver activistas para cada uma das áreas [do saber conforme o público-alvo]. (E2) 

• Todos os outros conhecimentos e capacidades técnicas vêm em acrescento a isso [de saber que são capazes de fazer alguma 
coisa] e vão definir se um activista vai fazer mais disto ou daquilo. (E2) 

• [Os activistas] precisam saber fazer aquilo que sabem fazer e aplicá-lo ao activismo e dirigi-lo para quem esse saber fazer é 
mais adequado, mais útil. (E2) 

• [Acho] que isso [fazer comunicados de imprensa] não deva ser uma competência de todos os activistas. (E2) 

• Sou um mero activista, digamos, de acções pontuais. (E3) 

• Tenho só um papel de apoiar pelo número, não estou nem na coordenação nem na organização das acções. (E3) 

• O que eu quero dizer é que não estando como organizador, sendo alguém que é como uma base ou um exército de reserva. 
(E3) 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 



 

 • Há pessoas [activistas] que pensam algo, pensam uma acção. (E3) 

•  [os activistas que estruturam uma acção] vão a esse “exército de reserva” e dizem “Precisamos de x pessoas para fazer isto, e 
isto e isto”, e eu ok, digo posso fazer isto, estou lá, eu apoio. (E3) 

 

Dificuldades na concretização das acções • [O tema dos OGM] é um terreno muito movediço, difícil falar sem dizer asneira, é tecnicamente muito complicado ou a pessoa 
tem muito bem a noção daquilo que sabe e evita aquilo que não sabe ou então põe-se a dizer coisas que me deixam arrepiada. 
Porque depois está alguém na sala que é a favor dos OGM e muito facilmente pega nisso e diz; se você não sabe o que é que 
está a falar o que a gente há de acreditar no resto que disse. (E1) 

• Acho que as dificuldades prendem-se essencialmente com a falta de entenderem que são capazes de o fazer. (E2) 

• [As dificuldades dos activistas em desenvolverem acções deve-se à] falta de adequação muitas vezes, ao público-alvo dessa 
intervenção. (E2) 

• Na parte da comunicação temos a questão muitas vezes do português, o mau português, que é um problema que não se pode 
contornar com formações. (E2) 

• Dentro da comunicação também o facto de as pessoas não escreverem uma notícia, ou porque não pensaram que podem 
escrever uma notícia. (E2) 

• [Activistas têm dificuldades na escrita de uma notícia] porque se baralham e tornam a notícia demasiado complexa e deixa de 
ter aquele conceito jornalístico que faz com que uma notícia seja apelativa para a maior parte das pessoas, ou para os 
jornalistas. (E2)  

• [O activista tem dificuldade em concretizar acções na educação por] usar formatos que são aborrecidos muitas vezes, quando 
se fala com crianças, aquele formato palestra em que temos um orador, isso não é muito cativante e a maior parte das acções 
que se fazem são assim, inclusive eu já fiz isso. (E2) 

• Muitas pessoas não têm noções de pedagogia e isso dificulta que as crianças tenham algum tipo de aprendizagem. (E2) 

• Na parte das acções, o que eu sinto é que existe uma complexificação das acções e sempre que se propõe fazer uma acção 
perde-se toda a capacidade de acções porque pensa-se na acção perfeita e não na acção possível. (E2) 

 • E num período de tempo, se é para ser uma acção em reacção a alguma coisa tem de surgir rapidamente e não esperar um 
mês até que tudo esteja preparado, aí acho que falta um pouco de capacidade de reacção na nossa cultura burocrática. (E2) 

• Outra dificuldade que eu sinto é as pessoas aqui em Portugal têm muito medo de criar uma imagem negativa e portanto evita-
se muitas vezes acções que podem ser entendidas como confrontativas, etc. Claro que nunca se pode agradar a toda a gente: 
qualquer acção que façamos pode não agradar a alguém. (E2) 

• Limita um pouco a actuação muitas vezes e limita a eficácia do activismo em Portugal, esta falta de combatividade no sentido 
de sair para a rua e falar contra alguém ou defender uma outra posição que é contrária, ter alguma coisa mais irreverente, 
fazer umas palhaçadas, usar a criatividade, muitas vezes existe falta dessa cultura. (E2) 

• Nós temos sempre dificuldade em dizer qual é o nosso objectivo, é um objectivo sempre muito genérico, queremos acabar com 
os transgénicos mas quando é que queremos fazer isso? E depois como é que queremos fazer isso? E acabar com os 
transgénicos onde, na cadeia alimentar toda? Acabar com os transgénicos no Alentejo? Acabar com os transgénicos no 
supermercado Pingo Doce? Tudo isso, acho que falta tornar os objectivos mais claros. (E2)  

• [Eu como um activista de acções pontuais] acabo por não ter muito essa visão de conjunto sobre quais são as dificuldades da 
Plataforma. (E3) 

• Em relação às acções que têm vindo a ser desenroladas até agora, não sinto grandes dificuldades. (E3) 

• [Como activista com a função de apoiar em número, tenho] um papel fácil de modo que não tenho dificuldade [em 
desempenhá-lo]. (E3)  



 

 • Teria [dificuldades como activista] se calhar se houvesse acções mais continuadas, não tão pontuais. (E3) 

• [Conhecer bem a problemática dos OGMs] é algo que eu sinto neste momento que ainda não sei de forma conveniente e que 
quero aprofundar num futuro próximo. Isto em termos do conhecimento científico da perspectiva de um leigo. (E3)  

• Se calhar ainda não está presente, pelo menos no meu caso sinto que ainda me falta capacidade de argumentação que provém 
de não ter um conhecimento, não digo profundo, mas mínimo, dessa problemática. (E3) 

• Não sei [como agir em situações de stress em acções de rua]. (E3) 

• Se calhar eu também preciso dessa formação [de como agir em situações de stress em acções de rua]. (E3) 

 

Principais recursos ao trabalho do 
activista 

• [O activista] precisa de ter alguém a quem possa pôr dúvidas. (E1)  

• [O activista] precisa de ter um guia básico para seguir um receituário em termos do que é mobilização pública e participação 
pública na tomada de decisão. (E1) 

 

Resultados imediatos da acção junto do 
público 

• Se o público ganhar noção do que se passa, poderá inverter o mercado muito rapidamente, foi o que aconteceu noutros países. 
(E1) 

• Há N coisas que se podem fazer [como resultado esperado da acção do activista], criar cooperativas de consumidores é uma 
delas, porque assim faz-se o curto circuito à grande distribuição que são os monopólios alimentares neste momento, já nem 
sequer são as indústrias alimentares, são as distribuidoras, são as grandes superfícies e hipermercados. Aí é que está o grande 
engarrafamento de todo o sistema. (E1) 

• O que é que eu vejo os consumidores a fazer, vejo a boicotar o sistema, fazer um bocado terrorismo alimentar no bom sentido, 
criando esses curto circuitos, criando cooperativas, sistemas Community Suported Agriculture, agricultura apoiada na 
comunidade em que os consumidores é que financiam os agricultores, os agricultores não têm de recorrer ao banco, os 
consumidores financiam os agricultores e consomem a produção, a criação e a dinamização de mercados de venda directa. (E1) 

• Redescobrir a ligação directa entre os produtores e os consumidores. (E1) 

• A criação de rótulos que permitam distinguir uma quantidade de coisas, os consumidores podem criar rótulos privados. As 
cooperativas, obviamente terão mais estrutura para o fazer do que o consumidor individual, mas não é absolutamente nada 
impossível. Um conjunto de consumidores dificilmente pode ser a título individual, pode definir um caderno de encargos privado 
e dizer: nós vamos dar o rótulo de “comida fantástica” – tem este logótipo engraçadíssimo – a todos os alimentos que cumpram 
estas especificações. Não pode ter aspariam por exemplo, pode ser um dos critérios, e depois de definido e registado esse 
caderno de encargos, esse logótipo, qualquer empresa alimentar que esteja interessada em utilizar como forma de 
descriminação positiva, portanto identificação junto do consumidor como tendo o valor acrescentado específico, qualquer 
empresa pode utilizar, pois obviamente tem que ser certificado, validado, etc. Mas isso é perfeitamente possível. (E1) 

• Agricultura apoiada na Comunidade, tudo isto são coisas que já existem, não estou a inventar nada, são nichos que localmente 
em certos sítios são importantes e têm funcionado como mecanismos de viabilização onde agricultores convencionais têm 
fechado as portas e mudado de emprego. (E1) 

• Outras coisas que se podem fazer são as hortas comunitárias em que há produção directa pelos consumidores, que funciona 
também como instrumento pedagógico em termos dos miúdos em zonas urbanas. (E1) 

• Há coisas mais laterais como a agricultura de guerrilha, em que as pessoas ocupam espaços normalmente públicos para 
produzir agricultura de forma ilegal e não assumida. (E1)  

• Há toda uma cultura de contra ataque à degradação alimentar que não me parece ter grandes raízes em Portugal, mas não há 
razão nenhuma para que não tenha. (E1) 

 



 

 • Aquilo que os consumidores têm que fazer, os agricultores também têm de fazer, para a sua vertente. Tal como os 
consumidores precisavam de boicotar o sistema, encontraram mecanismos alternativos, os agricultores também precisavam. 
(E1) 

• O que se espera [com a acção dos activistas] é a revolução. (E1) 

• O que se espera conseguir com isso [a acção dos activistas] é um acordar total do gigante adormecido que é o público e o 
consumidor em geral de que eu falava há bocado, para que o público possa exercer conscientemente o seu direito à escolha. 
(E1) 

• [Pretendemos com a acção dos activistas que as pessoas sejam] consumidores criteriosos ou seja saberem onde é que estão os 
transgénicos, se quiserem saber como evitar os transgénicos.  

• [Pretendemos com a acção dos activistas que as pessoas tenham] a noção do que é que implica comer transgénicos, em termos 
de saúde directa ou de ambiental mais global. Portanto ter noção do que é que está por trás da introdução de OGM na 
alimentação, directa ou indirectamente via rações. (E1) 

• Nem nunca pensei para além disso [que a acção dos activistas fosse no sentido de estimular o surgimento de consumidores 
criteriosos] porque isso já era uma vitória monumental. (E1) 

• Se eu fosse a identificar um segundo passo [o primeiro passo é capacitar consumidores criteriosos] era trabalhar em conjunto 
com os produtores para uma sustentabilidade alimentar mais vasta. (E1) 

• Eu não acho [que os pioneiros, que desenvolveram soluções como a agricultura baseada na comunidade, precisem de formação 
à priori]; as pessoas que começaram, começaram sem saber muito bem o que é que queriam, portanto auto educaram-se com 
Internet, a falar uns com os outros. Eu acho que estas coisas não partem de um conhecimento racional frio: “agora, vou ver 
qual é o caminho a seguir” Não é por aí. Acho que partem muito mais do desespero, da ansiedade, da sensação de que alguma 
coisa está errada, sem saber muito bem o que é que está certo, muitas vezes partem de circunstâncias em que as pessoas 
estão doentes ou que passaram por doenças graves e tiveram que encarar mudanças grandes no seu estilo de vida para 
sobreviver e depois essa busca vai desembocar em diferentes sítios. Mas o arranque da busca não é o conhecimento, não é 
esse o motor inicial, penso eu. O conhecimento é uma consequência. Quando eu digo que não é o conhecimento, [como motor 
inicial para iniciativas como a Agricultura apoiada na comunidade] estou a falar dos pioneiros. (E1) 

• Os pioneiros conseguem agregar mais pessoas à sua volta porque as pessoas, quando ouvem esses pioneiros, faz-se click e 
percebem que “Então, as alergias que eu tenho, o cancro lá em casa, ou dos vizinhos, então, se calhar tem haver com isto”. E 
as pessoas percebem que há soluções, que há alternativas. (E1) 

• A partir desse alerta [da Plataforma para os perigos do uso de OGMs] as pessoas podem tomar uma posição e agir. (E3) 

• [As acções desenvolvidas pelos activistas têm] em vista alcançar os objectivos que definem dentro de uma estratégia, que 
também deverá ser definida e alcançar um público-alvo. (E2) 

• [O] público-alvo [de uma acção da Plataforma] pode ser consumidores, podem ser agricultores, podem ser apicultores, podem 
ser políticos, e portanto é aí que deve haver a intervenção. (E2) 

• Toda a intervenção do activista deve ser pensada no sentido de se adequar ao alcançar um objectivo. (E2) 

• Definir uma estratégia, como é que vamos alcançar isso [os objectivos da PTF], se vamos alcançar isso por via da informação 
aos consumidores, se vamos alcançar isso criando um desconforto na esfera política que os obriga a reagir e a não continuar a 
aprovar leis que facilitem a circulação dos transgénicos? Vamos intervir confrontando a M.O. que foi para a ASAE, porque 
obviamente não podemos confiar naquele organismo para fiscalizar os transgénicos quando tem uma pessoa totalmente 
favorável a eles. Esse tipo de coisas é importante definir e depois adequar as acções a isso. (E2) 

• Isso para mim é o mais importante, alcançar que todos nós podemos ser activistas porque temos uma opinião sobre o assunto 
e queremos expressá-la, e ao expressá-la também nos vamos informando e entra num ciclo de informação e acção. (E2) 

 



 

 • A finalidade dessa acção [protesto junto ao campo de ensaio de transgénicos em Monforte] era alertar a nível nacional a 
comunicação social, com o objectivo de divulgar mais os OGMs e creio, mas não estou certo, que visava, também, sensibilizar a 
população local, e quiçá, até mesmo, dar-lhe força e estimulá-la para ela própria prosseguir nesse alerta e nessa luta, já que o 
Município de Monforte se declarou Zona Livre de Transgénicos. (E3) 

 

O que o activista precisa saber 

Activistas treinados para acções 
específicas 

• Ao fio e ao cabo acaba por ser, pelo que vejo, quando vejo acções de associações noutros países é que existem pessoas 
treinadas para desenvolver certo tipo de acções, por exemplo em questão de escalada, ou em questão de saberem fazer 
bloqueios, ou saberem comunicar com a imprensa, portanto há pessoas que têm essa formação específica. (E3) 

• Há as várias funções específicas dentro de uma acção. Se têm que falar com media, se tem que falar com a polícia, se estão a 
fazer o bloqueio, as que estão empoleiradas nalgum sítio, as que entram nas instalações, as que ficam cá fora, e isso tudo 
envolve um certo conhecimento específico que as pessoas têm que ter para levarem a cabo essas acções e para que elas sejam 
bem sucedidas. (E3) 

Saber fazer • Ou nós tentamos concorrer a nível mediático com as notícias do futebol e das celebridades e da política mais rafeira, mas aí eu 
acho que vamos sempre perder, ou então tentamos ter um discurso honesto de alerta, de abrir os olhos, de mostrar, “acorde, 
veja bem, repare, isto está a mudar, isto já não é como era dantes, de certeza que tem aí uma vozinha dentro a dizer que isto 
não está bem, olhe, veja bem, é por causa disto assim-assim que está a acontecer, olhe para o que está acontecer, olhe quem 
é que está a ganhar com isso, e veja as consequências. (E1) 

• O que é esperado [dos activistas da comissão coordenadora] são essencialmente actividades de comunicação, escrever uma 
carta para o jornal. (E1)  

• [O que é esperado dos activistas da comissão coordenadora são essencialmente actividades de comunicação], participar num 
debate na escola ou fora dela. (E1) 

• Temos de ser capazes de comunicar a vários níveis [com o público]. (E1) 

• Eu vejo mais essa âncora [uma pessoa de contacto em cada aldeia] em termos do trabalho com os agricultores. (E1) 

• Os agricultores portugueses têm de ser acordados para isso [para o que está a acontecer à terra e ao tecido rural]. (E1) 

• [Se uma pessoa contactasse a PTF para mobilizar a população da sua localidade a fim de se fazer a declaração das zonas livres 
de trangénicos] eu ia tentar perceber que apoios é que essa pessoa tem; que tipo de conhecimento da realidade no terreno é 
que tem; como é que é o perfil da agricultura nesse concelho. (E1) 

• Se nós queremos apenas a demarcação política, ok, óptimo, então nesse caso, a única coisa que é preciso é convencer o 
presidente da câmara [a declarar a autarquia Zona Livre de Transgénicos]. (E1) 

• Se nós queremos que isso [a declaração de zona livre de trangénicos] represente um posicionamento mais vasto dos cidadãos, 
então aí temos de criar um consenso municipal, e para isso é preciso intervir a todos os níveis: desde o cura, o pároco, até à 
escola, apoio ao clube recreativo e desportivo e cultural, nós temos de pôr as pessoas a discutir para gerar opiniões, e depois 
tentar que essas opiniões convirjam para uma posição comum, pública, aprovada, não necessariamente unânime mas que seja 
legítima em termos de representatividade. E depois essa pressão popular, se houver ainda ali um tecido social importante, 
poderá ser suficiente para inibir os agricultores de utilizar transgénicos. (E1) 

• É preciso identificar todas as forças vivas que poderão ser mobilizadas, todas as estruturas, todas as agremiações, todas as 
formas organizadas de estar na sociedade civil desse conselho têm de ser identificadas. (E1) 

• Depois [de identificadas todas as estruturas locais] têm de ser convidadas a participar [no debate sobre a declaração da zona 
livre transgénicos]. (E1) 



 

 • Essa participação [da população no debate público sobre a declaração de zona livre] obviamente passará por coisas como: o 
ABC, a distribuição de um documento por exemplo, de divulgação do assunto, sabia que os OGM chegaram à sua alimentação?  
Já existem vários folhetos. (E1) 

• [O activista] tem de tornar isso um assunto, em termos locais, tem de envolver a comunicação social local, tem de envolver os 
partidos. (E1) 

• Esse activista tem de conhecer as pessoas, tem de saber o que é que preocupa as pessoas, há sítios que são aglomerados de 
doenças, muitas vezes por causa da actividade industrial ou por causa da actividade agrícola devido a pesticidas, químicos 
sintéticos, etc.. (E1) 

• Se for uma zona do interior muito religiosa, nós temos uma série de informação sobre como as estruturas religiosas, 
nomeadamente no terceiro mundo, sobretudo as de influência católica e cristã, se tem vindo cada vez mais a manifestar contra 
os OGM. Portanto, aí era importante ir buscar esses argumentos e envolver o pessoal da catequese a discutir o assunto. (E1) 

• O activista tem se de ser o lançador da conversa. (E1) 

• [O activista] tem de saber dinamizar uma assembleia. (E1)  

• [O activista] tem de saber conduzir uma conferência. (E1) 

• [O activista tem de saber conduzir] um debate. (E1)  

• [O activista] tem de saber escrever um artigo para o jornal lá da terra. (E1) 

• [O activista] tem de ir à assembleia municipal e falar em público e dirigir-se aos deputados municipais todos. (E1) 

 

Saber fazer • Acho que podem aprender a fazer [comunicados de imprensa] para saber fazer caso seja necessário. (E2) 

• Os jornalistas hoje em dia cada vez mais gostam de pegar nas notícias directamente e não num qualquer comunicado de 
imprensa que descreve o que é que se fez. Um comunicado de imprensa hoje em dia tem que ter citações das pessoas e tem a 
acção e tem sensacionalismo, claro, essa é a parte da informação. (E2) 

•  [Os activistas] têm de saber que são capazes de fazer alguma coisa, esse é o principal conhecimento. (E2) 

• Pode fazer coisas que se podem treinar. Pode-se treinar o escrever comunicados. Algum treino jornalístico, como é que uma 
notícia deve ser, como é que um comunicado deve sair. (E2)  

• Para onde deve ser enviado [comunicado de imprensa], isso pode ser treinado. (E2) 

• Alguma pedagogia também pode ser treinada. (E2) 

• Pode-se criar ferramentas para que as pessoas, mesmo aquelas que não conseguem criar conteúdos de raiz pedagógicos 
possam aplicá-los. (E2) 

• [Para o activista saber fazer uma intervenção local] acho que é importante mexer as redes locais, saber fazer uma identificação 
de quem são as pessoas, se houver tempo para um trabalho continuado. (E2) 

• [Numa intervenção local, o activista necessita] saber comunicar com as pessoas em primeiro lugar, [com humildade se se tratar 
de classes populares]. (E2) 

• [Para o activista fazer o “empoderamento” da população] o importante é as pessoas pensarem criticamente. Se o fizeram e 
defendem os transgénicos, óptimo, o importante é que acordem e se mexam conforme os seus interesses e os da sua 
comunidade. (E2) 

• Em termos de acção, em termos do saber-fazer, como a minha posição é mais de dar apoio às acções que vão sendo 
desenroladas, eu acabo por não precisar ter um grande saber-fazer, pelo menos à partida. (E3)  

 



 

 • Claro que em cada acção, em cada caso é ver qual é o tipo de acção, se se vai fazer uma acção mais criativa tipo teatro de rua, 
saber se será necessário ter projecção de voz, por exemplo. Mas são coisas mais pontuais. (E3)  

• Quem está mais envolvido ou quem organiza as acções terá que saber fazer, terá que ter mais conhecimento nessa área 
[específica do tipo de acção] do que no meu caso. (E3) 

•  [Numa acção de distribuição de panfletos numa manifestação] em princípio não seria preciso nenhum conhecimento especial 
para além de uma pequena capacidade de argumentação. (E3)  

• Se não quisermos deixar isso ao acaso, se quisermos ter a certeza numa acção em que vamos contactar com pessoas na rua, 
em particular com muito agricultores, ter um certo treino, uma certa noção de como lidar com uma situação de recusa violenta 
daquilo que nós estamos a entregar. (E3)  

• [Numa acção de protesto] ter jeito com trabalhos manuais é uma mais valia, dado que é sempre necessário produzir materiais 
como faixas, cartazes, etc... (E3)  

• [Para acções de protesto na rua é preciso] alguma criatividade para criar palavras de ordem. (E3)  

 

Saber estar • O activista tem de ser alguém, em termos de imagem de estar, com quem as pessoas se possam identificar. Se formos todos 
hippies de piercing e roupa andrajosa, vai ser mais difícil comunicar. Não quer dizer que não haja espaço para essas pessoas, 
há certamente espaço também, mas não  

• podemos ser todos assim. (E1) 

• O activista tem que saber conhecer-se a si mesmo e saber aquilo em que é bom e saber aquilo em que pode ajudar a intervir 
dentro das suas capacidades numa determinada estratégia com vista a um determinado objectivo. Isso é o principal a saber. 
(E2) 

•  [Numa intervenção local, o activista necessita] conseguir ouvir o que as pessoas têm para dizer e, enquanto se ouve, saber 
identificar quem são as pessoas chave nessa comunidade e tentar influenciar essas pessoas chave, sejam elas aldeãos, por 
exemplo algum agricultor que tem influência sobre os outros porque as pessoas respeitam-no ou fala mais, está no café, etc., 
ou outros como por exemplo a nível dos políticos locais também, saber quem são as pessoas mais influentes, menos influentes 
e tentar trabalhar com essas, porque obviamente não podemos trabalhar com mil pessoas ao mesmo tempo, temos de saber 
onde dirigir as nossas energias. (E2) 

•  [as atitudes e valores que o activista necessita de ter é] uma atitude de reconhecer que aquilo que está a fazer é correcto, 
porque é uma intervenção dentro de uma sociedade democrática, e a sociedade mais democrática é aquela em que todos 
somos activistas, portanto todos sabemos defender os nossos interesses e todos contestamos aquilo que nos desagrada e 
lutamos por aquilo que nos agrada. Quando isto não acontece há sempre dominação de umas classes sobre as outras e 
portanto é para isso que se deve caminhar. (E2) 

• [as altitudes e valores que o activista necessita de ter são a] humildade e não se colocar numa posição de superioridade 
intelectual, porque a maior parte dos activistas são urbanos e quando vão para um trabalho local, e por local estou a pensar em 
meio rural, embora possa ser também nalguma cidade, mas independentemente disso, não haver superioridade intelectual. 
(E2) 

• Ter humildade, não partir de um papel de superioridade intelectual, sobretudo quando estamos a falar de pessoas rurais, 
simples, não intelectuais, é muito importante ter essa humildade. (E2) 

• [Numa acção de distribuição de panfletos numa manifestação de agricultores] nós fomos mal recebidos e houve alguma 
violência da outra parte e nesse caso a pessoa tem que saber reagir a essa reacção violenta da outra parte e conseguir 
apaziguar os ânimos e conseguir conciliar as pessoas de forma a que o diálogo seja possível. E isso não aconteceu. Aconteceu a 
nível individual devido à personalidade de cada um dos activistas, se calhar uns têm uma personalidade mais apaziguadora, 
outros não e portanto a coisa correu bem com alguns activistas e não correu bem com outros. (E3)  



 

 •  [O activista terá que estar] preparado para encontrar dificuldades, como por exemplo pessoas que resistem violentamente à 
informação que se tenta transmitir e saber como contornar, como ultrapassar essas dificuldades. (E3)  

• No caso de acções em que envolve o contacto com o público (…) é necessário as pessoas saberem lidar com situações de 
stress, saberem como agir e reagir em situações de stress. (E3) 

• [Em relação a acções em particular] saber agir em situações de stress. (E3) 

• Pensando no caso de acções directas não violentas que foram feitas em França nos anos 50, aqueles homens que fizeram essas 
acções contra a tortura na Argélia por exemplo, ou contra as armas nucleares tinham todos uma preparação muito forte ligada 
à não-violência, à paz. Uma das pessoas tinha estado na Índia, tinha acompanhado o Gandhi durante algum tempo e portanto 
eles sabiam bem o que é que queriam e sabiam bem que o objectivo deles, a estratégia, e não só a estratégia mas a forma de 
ser deles era uma forma não-violenta e portanto quando faziam invasão de instalações ou quando estavam numa vigília, 
mesmo que fossem atacados por alguém que fosse a favor da guerra contra a Argélia, por exemplo, mesmo que fossem 
atacados fisicamente, sabiam como agir, mantinham o seu objectivo, mantinham a sua postura de não-violência. (E3)  

 

Saber-ser • O activista deve ter essa atitude de humildade mas de sentir-se respeitado ao mesmo tempo, mesmo que às vezes as pessoas 
não respeitem, mas que o seu trabalho é útil para toda a comunidade. (E2) 

• O activista deve poder ser qualquer cidadão, deve poder ser o agricultor que apenas não quer ver as suas sementes sejam 
apropriadas pela empresa e não tem que ter os argumentos todos, ele não quer, não quer e luta para isso. (E2) 

• Na parte das acções [de rua], e isso é as pessoas terem a capacidade e a vontade de saírem para a rua e fazerem alguma 
coisa. (E2) 

• Como activista da Plataforma, deverá ser uma pessoa dinâmica. (E3) 

• [Como activista da Plataforma, deverá ser uma pessoa] com iniciativa para ir em busca  da informação para ter essa 
capacidade argumentativa. (E3)  

• Em relação a acções em particular, deverá ter alguma capacidade de relacionamento inter-pessoal, saber lidar com as pessoas 
com quem comunica. (E3)  

• [Para acções de protesto na rua é preciso] ter vontade de participar e protestar. (E3) 

• [Para acções de protesto na rua é preciso] alegria e à-vontade para as cantar [as palavras de ordem] a plenos pulmões. (E3) 

 

Saber conhecer • Eu confesso que a minha experiência pessoal talvez seja um bocado enviesada, porque eu acabo sobretudo por ir para os 
debates técnicos e científicos e por isso sinto muita necessidade de ler os artigos todos e conhecer até à última vírgula o 
detalhe de cada caso e, portanto, se eu disser isso, se calhar, estou a criar uma bitola de exigência demasiada elevada que não 
é necessária. (E1) 

• Porque para dialogar com o público em geral, isso [o conhecimento técnico] não é preciso; tem de ser alguém capaz de traduzir 
os dados técnicos de uma forma compreensível mas, ao mesmo tempo, de uma forma muito humana. Temos que ser capazes 
de comunicar os factos técnicos mais básicos de uma forma clara, que as pessoas entendam. (E1) 

• [É preciso uma formação básica técnica em OGM] para que não maltratem os conceitos técnicos todos (…). Há uma formação 
técnica que, mesmo que não seja para contar isso às pessoas, quem fala tem de saber para que a linguagem não as 
comprometa, não lhes retire credibilidade. (E1) 

• E aí, eu sinto que essas pessoas [activistas], já não é tão fulcral que tenham conhecimento técnico ou científico tão 
aprofundado. Têm é de ter uma noção das implicações sociais mais básicas dos OGM para conseguirem transmitir isso aos 
agricultores. (E1) 

•  



 

 • Os agricultores têm de ter noção do que é que está a acontecer à agricultura e aí vamos para questões não tão complexas, já 
não envolvem aspectos moleculares: coisas como as patentes; coisas como a perda da biodiversidade;  coisas como a 
uniformização das opções, em que os agricultores são no fundo os novos servos da plebe, têm de fazer exactamente como lhes 
mandam, e no fundo, isso já não é ser agricultor isso já não é fazer agricultura. Têm que ter essa noção mais intemporal do 
que está acontecer à terra e ao tecido rural. (E1) 

• Essa redescoberta da riqueza [das sementes autóctones pelos agricultores e pela sociedade] que ainda existe é crucial. (E1) 

• [O activista] precisa de aprender tudo o que conseguir deitar as mãos em termos de transgénicos. (E1) 

• [O activista] tem de perceber de todos os argumentos para os OGM que existem, quais é que podem entrar em ressonância 
com as pessoas localmente. Será que os agricultores estão orgulhosos e vão sentir que a sua forma de estar na vida pode estar 
em perigo? Então aí a questão das patentes pode ser importante. Será que é uma zona onde há muitos problemas de saúde? 
Então os OGM podem ser apresentados como mais um problema que mais vale evitar. (E1) 

• Eu acho que este momento, seja na aldeia, seja na cidade, ninguém pode dizer que não conhece ninguém com cancro, ou que 
não tem ninguém com cancro nas proximidades familiares ou de amizades. Portanto, a questão da saúde, a questão da relação 
da comida com a saúde e a questão da alteração da comida pode ser uma forma importante de chegar, de abordar o assunto [o 
tema de OGM]. (E1) 

• [O activista] tem de ir a uma escola e conseguir explicar a alunos do 9ºano, o que é que é um OGM ao nível do conhecimento 
técnico que eles têm. (E1) 

 

Saber-conhecer • [O conhecimento que os activistas necessitam de ter] depende do que quiserem  fazer. (E2) 

• Se [o activista] puder aprender um pouco de como funciona a engenharia genética, como funciona a manipulação, como 
funciona o regime de patentes, etc. (E2) 

• Tudo isso [como funciona a engenharia genética, como funciona a manipulação, como funciona o regime de patentes, etc.] são 
mais-valias, quanto mais bem equipado tiver o activista melhor, mas é muito importante não haver um baseline para a 
intervenção do activista. (E2) 

• O que o activista precisa de saber depende a quem se quer dirigir. (E2) 

• [O conhecimento que os activistas precisam saber sobre a problemática dos OGMs] depende dos públicos alvos. (E2) 

• Para os agricultores, por exemplo, acho que o importante é saber comunicar-lhes não os aspectos científicos dos transgénicos 
mas saber-lhes comunicar aquilo que eles conhecem, isto é, eles têm uma semente, o que é que acontece a essa semente, que 
alterações acontecem e porque é que é um problema utilizar transgénicos, ou porque é que é um problema que o vizinho utilize 
transgénicos. (E2) 

• [Na comunicação com transgénicos] se calhar é preciso conhecer o que é que são patentes, não no seu aspecto legal e 
burocrático, não estamos a falar de agricultores que vão para a conferência da biodiversidade, da diversidade biológica, mas 
sim a questão da patente, esta semente deixa de ser propriedade deles. Isto para um tipo de agricultor familiar é importante. 
(E2) 

• O outro [tipo de conhecimento que os activistas precisam de saber] é, para os agricultores por exemplo, dizer “isto não lhes vai 
trazer melhores rendimentos” ou “isto pode a médio prazo criar muito problemas a si, porque vai estar dependente de uma 
empresa, porque a eficácia para a broca do milho vai desaparecer daqui a cinco anos, depois tem de comprar novas sementes 
que vão ser talvez mais caras” etc., etc. (E2) 

 



 

 

 • [O conhecimento para o público-alvo agricultor, necessário a um activista é] informar que se o seu vizinho vai plantar 
transgénicos você vai deixar de ter uma parte do mercado porque pode ser contaminado e os seus custos de controlo vão ser 
enormes, você não sabe se está contaminado e de repente perde o seu mercado para onde costuma vender. Esse tipo de 
conhecimento é necessário para um agricultor. (E2) 

• Para um público, por exemplo do 12º ano de biologia, aí já convém que a pessoa que vá falar saiba alguma coisa sobre 
genética e explicar a complexidade associada ao processo, primeiro do gene em si, ao genoma humano e ao genoma em geral 
dos seres e de que forma pequenas alterações mesmo que não visíveis em laboratório e não visíveis nas nossas análises e nas 
nossas sequenciações genéticas, mostram que tudo é igual, que tudo é seguro, mostram que as proteínas parecem iguais mas 
que, de facto, podem haver mudanças significativas e imprevistas, como foi o caso da BSE, doença das vacas loucas, que toda 
a gente dizia que era ultra seguro, porque as proteínas eram as mesmas, mas afinal havia um prião que tinha uma 
configuração geométrica diferente que provocava a morte das vacas e também depois, pensa-se, relacionada com a de 
Creutzfeldt-Jakob no ser humano, e portanto, este tipo de conhecimentos que também vêm da ciência. (E2) 

[Para comunicar com alunos do 12º ano, um activista precisa de] contrapor uma ciência que diz que isto é totalmente seguro 
porque a gente aquilo que faz é manipular, tirar uns A-C-T-G's e pôr noutros lados, que já existem na natureza, portanto não 
há grande diferença, nós testamos em laboratório e vemos que não há problema, contrapor isso com o facto que, de facto, há 
problema, porque o gene não é uma coisa linear mas sim uma coisa complexa e depende do meio em que está e quando sai do 
laboratório para o meio ambiente pode já ter um comportamento totalmente diferente, quando entra na nossa cadeia alimentar 
pode ter um comportamento diferente, de pessoa para pessoa vai ter um comportamento diferente na sua absorção, portanto 
cada pessoa pode reagir de maneira diferente e estamos aqui perante uma total incerteza desta manipulação, e isso pode ser 
um conhecimento que se calhar é interessante ter para estudantes. (E2) 

• [O conhecimento que um activista precisa saber para comunicar com] um político, para um governante, já se calhar temos de 
adequar isso a um discurso mais económico, um discurso mais ligado à defesa dos interesses nacionais, dependendo depois se 
é um político local, nacional, se é um presidente de câmara, ao qual  podemos dizer que está a investir em agricultura biológica 
e afinal tem aqui transgénicos, se calhar interessa-lhe declarar zona livre de transgénicos porque existe este tal e tal problema, 
os custos de controlo são enormes, a sua agricultura biológica vai cair por terra, a gastronomia tradicional, se há um escândalo, 
lá se vai o seu turismo gastronómico, portanto este tipo de discurso: se o turismo português tem a marca da gastronomia de 
qualidade e quem o procura são os alemães e ingleses, que maioritariamente rejeitam os OGMs, podem deixar de ter interesse 
se houver desconfiança de poderem comer transgénicos nos nossos restaurantes. (E2) 

• [O conhecimento necessário a um activista para comunicar] com o ministério da agricultura, bom, se tivéssemos um ministério 
da agricultura representativo dos interesses da agricultura, seria a questão dos custos associados ao controlo da contaminação 
transgénica vão ser muito superiores e portanto é do interesse do país que impeça o cultivo de transgénicos e que a entrada de 
transgénicos no país seja o mais controlada possível. (E2) 

• Há uma discussão dentro da Plataforma sobre se o activista deve ou não saber a parte científica e eu defendo que não, se não 
for cientista. Não me faz sentido fazer do activista uma coisa que ele não é, e se não é cientista, não faz sentido defender 
argumentos da ciência com o P.F.11, por exemplo, que logo que apresenta o seu currículo científico põe qualquer activista que 
não é cientista de lado. (E2) 

• O activista pode construir uma argumentação sobre o direito do consumidor à escolha, ou sobre as consequências sociais do 
monopólio da produção alimentar por duas ou três empresas multinacionais. (E2) 
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 • Para quem vai fazer o “empoderamento”, a retórica de mobilização, saber dizer às pessoas que elas têm de defender os seus 
interesses e se acham que não devem, por exemplo falando de um agricultor, se acham que não querem ter a sua agricultura 
apropriada por uma empresa, então têm que dizer, têm que se mexer, nem que seja falar com os vizinhos, tem que escrever 
cartas, tem que ir para a rua, para a porta do campo experimental de transgénicos quando está ao lado deles, porque é na 
defesa do próprio interesse. (E2) 

•  [Para o activista fazer o “empoderamento” da população precisa de] mostrar que de facto, com pequenas acções e com 
pequenos grupos de pessoas, conseguiram-se provocar essas mudanças, portanto é preciso mostrar que existe efectividade na 
acção senão as pessoas também vão perdendo esperança porque mesmo isto vai tudo para a frente, portanto é preciso mostrar 
que não vai para a frente quando as pessoas se mexem e temos alguns casos em que podemos mostrar isso, nomeadamente a 
nível dos campos de cultivo experimentais. (E2) 

• Em primeiro lugar conhecer bem a problemática dos Organismos Geneticamente Modificados. (E3) 

• [Se eu quisesse ser do grupo de activistas da coordenação] qual o saber-fazer necessário? um conhecimento mais profundo dos 
objectivos da Plataforma, tanto objectivo geral como objectivos mais a curto prazo. (E3)  

[Se eu quisesse ser do grupo de activistas da coordenação necessitaria] saber um pouco a história dos movimentos sociais, que 
movimentos sociais foram mais bem sucedidos historicamente, porquê, em que contexto social é que estavam e perceber de 
que forma a situação actual e este tema dos OGM's consegue ser relacionado  com outro trabalho de outras organizações no 
passado para perceber qual a melhor forma de actuar, quais as acções mais relevantes, quais os alvos mais relevantes, tipo 
população em geral ou empresas de biotecnologia ou empresas de distribuição alimentar, etc. (E3) 

• Se calhar um tipo de acção mais simples, nos supermercados também envolverá [algum tipo de competência], quanto mais não 
seja ter bem presente a problemática dos OGM's e saber explicá-la bem às pessoas que se encontram nos supermercados. (E3)  

• O activista terá que ter bem presente como é que vai agir. (E3) 

• [O activista terá que ter bem presente] qual é o objectivo que pretende atingir. (E3)   

• A pessoa [activista] ao ter conhecimento automaticamente fica com capacidade de argumentação. (E3) 

• [os activistas que organizam uma acção] irão ter que pensar em que contexto é que se insere, nos objectivos da Plataforma, se 
faz sentido, se não faz sentido. (E3) 

• [os activistas que organizam uma acção irão ter que pensar em] que meios é que precisam, que recursos é que precisam. (E3) 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 – Registos Documentais Traduzidos 

 

 

 

 

Texto Original Desempenhos 

Educa-se a si próprio e aos outros 

Educate yourself and others about genetic 
engineering. (GEAN, 110) 

Constrói conhecimentos e cria situações de 
aprendizagem sobre o tema, para si e para 
outros 

Participa da vida pública com dedicação e abertura. 

Making the decision to participate in public life is no 
small thing. It demands commitment, sacrifice, and 
an openness to change. (GEAN, p. 6) 

Participa na vida pública com compromisso, 
sacrifício e abertura à mudança 

Planeia e participa em sessões públicas de informação 

Plan a Public Education Event (GEAN, p. 7) 

 

Planeia uma sessão pública de informação e 
esclarecimento. 

organize a debate (GEAN, 56) 

 

Organiza um debate 

 

A carefully prepared, well-facilitated meeting (…) 

run a good meeting, (…) 

insure successful meetings, there are a number of 
guidelines (…) 

that will go a long way toward helping groups to meet 
both joyfully and productively.(…) 

learn how to facilitate a good meeting (GEAN, p. 12) 

 

Aprende como facilitar uma reunião produtiva 

 

adhere to a consensus model of decision making 

(GEAN, p. 34) 

Adere ao modelo de decisão por consenso 

Planifica e desenvolve a estratégia de comunicação social 

Developing a plan to tell your campaign story to the 
media (GEAN, p. 46) 

 

Desenvolve uma estratégia para a comunicação 
da estória da campanha 

 

build media work into your campaign plans, to really 
think about what messages you want to convey, who 
you want to convey them to, and the most effective 
avenues you can use to get your message across. 
(GEAN, p. 46) 

 

Define qual a sua mensagem para a 
comunicação social, a quem dirigi-la, qual a 
melhor altura e quais as formas mais eficientes 
para a transmitir 

 

Organize press events (GEAN, p. 46) 

Plan a Press Event (GEAN, p. 53) 

 

Planifica eventos com a comunicação social 

 

Be sure to prepare a press kit with essential materials 
for distribution to reporters covering the press 
conference and for use by those who cannot attend. 
(GEAN, p. 55) 

Constrói um pacote de informações essenciais 
para a comunicação social 



 

identify and prepare an array of spokespeople on a 
variety of subjects that your organization cares 
about. (GEAN, p. 56) 

 

Prepara o conjunto de porta-vozes em 
diferentes assuntos de interesse 

 

know supporting facts, anecdotal stories, counter-
arguments, and critical details. (GEAN, p. 58) 

 

Conhece os factos de apoio, as estórias 
caricatas, os contra-argumentos e os detalhes 
críticos 

 

use terms that are easily understood by your 
audience. (GEAN, p. 59) 

Usa termos facilmente compreensíveis para a 
audiência 

provide reporters with a sufficient amount of 
background material.(GEAN, 65) 

Concebe materiais destinados à comunicação 
social 

All of your documentation (statistics, quotes, and so 
forth) should be arranged in a clear, concise way that 
supports the key themes you want to highlight. 
Information must be credible, concise, and well-
documented. (GEAN, p. 65) 

 

Constrói um pacote de informações essenciais 
para a comunicação social de forma clara, 
concisa, credível e bem documentada 

 

building on-going relations with reporters over the 
phone. (GEAN, p. 67) 

Constrói relações continuadas com repórteres 
pelo telefone. 

 

Writing Effective Letters to the Editor (GEAN, p. 70) Escreve cartas eficientes para o editor 

 

write your own piece. The “op-ed” (opinion editorial) 
page is the place to try to publish your commentary. 
(GEAN, p. 73) 

Escreve artigos para a imprensa 

 

Sometimes it is best to ask a government official or 
expert to collaborate on an opinion piece. Finding the 
best author to collaborate with can be critical in 
getting your article published and maximizing its 
impact. (GEAN, p. 75) 

Escreve artigos para a imprensa ou convida 
pessoas chave com interesse para o fazer 

 

 
 



 

Anexo 5 – Registos Empíricos Traduzidos 

Registos Empíricos por categoria 

 

 

Versão Original Tradução em desempenhos 

Conhece a problemática dos Organismos Geneticamente Modificados 

• [O activista] precisa de aprender tudo o que conseguir deitar as mãos 
em termos de transgénicos. (E1) 

Pesquisa sobre a problemática 
geral dos OGM 

• [Verificou-se a inexistência de actividade organizada da Plataforma 
entre 2000 e 2004, embora]  eu pessoalmente tenha continuado a 
estudar o assunto (E1) 

Estuda o assunto 

 

• Eu acho que este momento, seja na aldeia, seja na cidade, ninguém 
pode dizer que não conhece ninguém com cancro, ou que não tem 
ninguém com cancro nas proximidades familiares ou de amizades. 
Portanto, a questão da saúde, a questão da relação da comida com a 
saúde e a questão da alteração da comida pode ser uma forma 
importante de chegar, de abordar o assunto [o tema de OGM]. (E1) 

Relaciona os temas da 
alimentação, OGM e saúde 

 

• Essa redescoberta da riqueza [das sementes autóctones pelos 
agricultores e pela sociedade] que ainda existe é crucial. (E1) 

 

Conhece e valoriza a 
biodiversidade agrícola 

• Há uma problemática alimentar mais vasta [que os OGM] que 
também tem que ser questionada na busca das alternativas. (E1) 

Questiona a problemática da 
alimentação humana 

 

Procura alternativas alimentares 
aos OGM 

• Se [o activista] puder aprender um pouco de como funciona a 
engenharia genética, como funciona a manipulação, como funciona o 
regime de patentes, etc. (E2) 

 

Conhece, com maior ou menor 
profundidade: como funciona a 
engenharia genética, o regime de 
patentes, a manipulação dos 
genes, etc. 

• [É preciso uma formação básica técnica em OGM] para que não 
maltratem os conceitos técnicos todos (…). Há uma formação técnica 
que, mesmo que não seja para contar isso às pessoas, quem fala tem 
de saber para que a linguagem não as comprometa, não lhes retire 
credibilidade. (E1) 

 

Demonstra rigor técnico nas suas 
comunicações. 

• Em primeiro lugar conhecer bem a problemática dos Organismos 
Geneticamente Modificados. (E3) 

 

Conhece bem a problemática dos 
organismos geneticamente 
modificados 

• [Como activista da Plataforma, deverá ser uma pessoa ] com iniciativa 
para ir em busca  da informação para ter essa capacidade 
argumentativa. (E3) 

Tem iniciativa para pesquisar 
informação e construir a sua 
argumentação 

• A pessoa [activista] ao ter conhecimento automaticamente fica com 
capacidade de argumentação. (E3) 

 

Conhece a problemática dos OGM. 

Tem capacidade de argumentação. 

Comunica sobre OGM com diferentes públicos e em diferentes situações 

• [O activista] tem de perceber de todos os argumentos para os OGM 
que existem, quais é que podem entrar em ressonância com as 
pessoas localmente. Será que os agricultores estão orgulhosos e vão 
sentir que a sua forma de estar na vida pode estar em perigo? Então 
aí a questão das patentes pode ser importante. Será que é uma zona 

Escolhe os argumentos específicos 
susceptíveis de interessar os 
diferentes públicos 



 

onde há muitos problemas de saúde? Então os OGM podem ser 
apresentados como mais um problema que mais vale evitar. (E1) 

• [Eu continuei] a participar e a colaborar com pedidos. (E1) Responde às solicitações do 
público em nome da plataforma 

• Também participei em debates, com a M.O. e o P.F.12, é muito 
agradável. (E2) 

Participa em debates científicos 

•  Vou enviando emacies quando é caso disso, quando se faz esse tipo 
de acções, por exemplo quando é preciso enviar um e-mail para um 
deputado europeu quando vai haver alguma votação no parlamento, 
ou agora no caso mais actual da ASAE. (E3) 

Participa em campanhas de envio 
de correios electrónicos a pessoas-
chave 

• Há algum tempo era preciso alguém para ir dar uma conferência. E 
portanto foi aí [na lista de correio electrónico OGM_CC] lançado o 
pedido. (E1) 

Participa em conferências 

• Ajudei a organizar a caravana dos espantalhos, em que fomos às 
escolas e às autarquias hastear a bandeira das Zonas Livres de 
Transgénicos. Fizemos contactos com as autarquias que eram zonas 
livres, e a plataforma criou uma bandeira de zona livres de 
transgénicos e essa foi a primeira vez que fomos hastear essa 
bandeiras nas autarquias, uma delas, a de Alcochete até depois retirou 
a bandeira depois da acção do Eufémia, tiveram medo e retiraram a 
bandeira. (E2) 

Organiza caravana pelas Zonas 
Livres de Transgénicos 

• A parte de educação ambiental [qualquer activista pode fazer] 
perfeitamente. (E2) 

Faz educação ambiental 

• Ajudei a fazer uns flyers da plataforma. Estive a coordenar a parte de 
articulação do design com a parte de conteúdos. (E2) 

Faz flyers 

• Já participei numa acção dessas [tipo teatro de rua]. (E3)  Participa em teatros de rua 

• [O que é esperado dos activistas da comissão coordenadora são 
essencialmente actividades de comunicação], ter capacidade, 
conhecimento e à vontade para intervir em público, seja por escrito, 
seja oralmente. Esse é que é o principal desafio. (E1) 

Tem capacidade, conhecimento e à 
vontade para intervir em público 
por escrito e oralmente 

 

• Temos de ser capazes de comunicar a vários níveis [com o público]. 
(E1) 

Comunica a vários níveis com o 
público 

• [O que é esperado dos activistas da comissão coordenadora são 
essencialmente actividades de comunicação], participar num debate 
na escola ou fora dela. (E1) 

Participa em debates 

• Ou nós tentamos concorrer a nível mediático com as notícias do 
futebol e das celebridades e da política mais rafeira, mas aí eu acho 
que vamos sempre perder, ou então tentamos ter um discurso 
honesto de alerta, de abrir os olhos, de mostrar, “acorde, veja bem, 
repare, isto está a mudar, isto já não é como era dantes, de certeza 
que tem aí uma vozinha dentro a dizer que isto não está bem, olhe, 
veja bem, é por causa disto assim-assim que está a acontecer, olhe 
para o que está acontecer, olhe quem é que está a ganhar com isso ,e 
veja as consequências. (E1) 

Comunica com o público de forma 
honesta e de alerta 

 

 

• Porque para dialogar com o público em geral, isso [o conhecimento 
técnico] não é preciso; tem de ser alguém capaz de traduzir os dados 
técnicos de uma forma compreensível mas, ao mesmo tempo, de uma 
forma muito humana. Temos que ser capazes de comunicar os factos 
técnicos mais básicos de uma forma clara, que as pessoas entendam. 
(E1) 

 

Comunica informação técnica de 
forma que públicos com baixa 
escolarização entendam. 

• O que o activista precisa de saber depende a quem se quer dirigir. 
(E2) 

Escolhe os argumentos a usar 
mediante o público a que se dirige 
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• [O conhecimento que os activistas precisam saber sobre a 
problemática dos OGMs] depende dos públicos alvos. (E2) 

 

Escolhe os argumentos a usar 
mediante o público a que se dirige 

• O activista pode construir uma argumentação sobre o direito do 
consumidor à escolha, ou sobre as consequências sociais do 
monopólio da produção alimentar por duas ou três empresas 
multinacionais. (E2) 

 

Argumenta sobre: o direito do 
consumidor à escolha; sobre as 
consequências sócias do 
monopólio da produção alimentar 

• Em relação a acções em particular, deverá ter alguma capacidade de 
relacionamento inter-pessoal, saber lidar com as pessoas com quem 
comunica. (E3)  

Tem capacidade de relacionamento 
inter-pessoal na comunicação com 
o público 

• Pode-se criar ferramentas para que as pessoas, mesmo aquelas que 
não conseguem criar conteúdos de raiz pedagógicos possam aplicá-
los. (E2) 

Cria ferramentas pedagógicas para 
serem usadas 

• [Para o activista fazer o “empoderamento” da população] o importante 
é as pessoas pensarem criticamente. Se o fizeram e defendem os 
transgénicos, óptimo, o importante é que acordem e se mexam 
conforme os seus interesses e os da sua comunidade. (E2) 

Sabe estimular o pensamento 
crítico 

• [O activista] tem de saber dinamizar uma assembleia. (E1)  Sabe dinamizar uma assembleia 

• [O activista] tem de saber conduzir uma conferência. (E1) Sabe conduzir uma conferência 

• [O activista tem de saber conduzir] um debate. (E1)  Sabe conduzir um debate 

• Alguma pedagogia também pode ser treinada. (E2) Sabe sobre pedagogia 

• O activista tem de ser o lançador da conversa. (E1) Lança a conversa sobre os OGM 

• [O activista] tem de ir à assembleia municipal e falar em público e 
dirigir-se aos deputados municipais todos. (E1) 

Sabe falar na assembleia municipal 

Comunica com agricultores 

• Os agricultores portugueses têm de ser acordados para isso [para o 
que está a acontecer à terra e ao tecido rural]. (E1) 

Mobiliza agricultores para o que se 
passa com a agricultura 

• Eu sinto que essas pessoas [activistas] já não é tão fulcral que 
tenham conhecimento técnico ou científico tão aprofundado. Têm é de 
ter uma noção das implicações sociais mais básicas dos OGM para 
conseguirem transmitir isso aos agricultores. (E1) 

 

Comunica as implicações sociais 
básicas dos OGM com agricultores 

• Os agricultores têm de ter noção do que é que está a acontecer à 
agricultura e aí vamos para questões não tão complexas, já não 
envolvem aspectos moleculares: coisas como as patentes; coisas 
como a perda da biodiversidade;  coisas como a uniformização das 
opções, em que os agricultores são no fundo os novos servos da 
plebe, têm de fazer exactamente como lhes mandam, e no fundo, isso 
já não é ser agricultor isso já não é fazer agricultura. Têm que ter 
essa noção mais intemporal do que está acontecer à terra e ao tecido 
rural. (E1) 

 

Comunica sobre a situação da 
agricultura e dos agricultores.  

• Para os agricultores, por exemplo, acho que o importante é saber 
comunicar-lhes não os aspectos científicos dos transgénicos mas 
saber-lhes comunicar aquilo que eles conhecem, isto é, eles têm uma 
semente, o que é que acontece a essa semente, que alterações 
acontecem e porque é que é um problema utilizar transgénicos, ou 
porque é que é um problema que o vizinho utilize transgénicos. (E2) 

 

Comunica com agricultores sobre o 
que conhecem: que alterações 
acontecem nas plantas, quais os 
problemas se ele ou o vizinho usar 
OGM  

• [na comunicação com agricultores] se calhar é preciso conhecer o que 
é que são patentes, não no seu aspecto legal e burocrático, não 
estamos a falar de agricultores que vão para a conferência da 

Comunica com agricultores sobre a 
perda de propriedade das 
sementes G.M. 



 

biodiversidade, da diversidade biológica, mas sim a questão da 
patente, esta semente deixa de ser propriedade deles. Isto para um 
tipo de agricultor familiar é importante. (E2) 

• O outro [tipo de conhecimento que os activistas precisam de saber] é, 
para os agricultores por exemplo, dizer “isto não lhes vai trazer 
melhores rendimentos” ou “isto pode a médio prazo criar muito 
problemas a si, porque vai estar dependente de uma empresa, porque 
a eficácia para a broca do milho vai desaparecer daqui a cinco anos, 
depois tem de comprar novas sementes que vão ser talvez mais 
caras” etc., etc. (E2) 

 

Comunica com agricultores sobre: 
o mito da produtividade das 
sementes G.M. e as consequências 
da dependência da empresa 
proprietária das sementes 

• [O conhecimento para o público-alvo agricultor, necessário a um 
activista é] informar que se o seu vizinho vai plantar transgénicos 
você vai deixar de ter uma parte do mercado porque pode ser 
contaminado e os seus custos de controlo vão ser enormes, você não 
sabe se está contaminado e de repente perde o seu mercado para 
onde costuma vender. Esse tipo de conhecimento é necessário para 
um agricultor. (E2) 

 

Comunica com agricultores sobre: 
os riscos da contaminação e os 
custos do controlo da 
contaminação 

• Se eu fosse a identificar um segundo passo [o primeiro passo é 
capacitar consumidores criteriosos] era trabalhar em conjunto com os 
produtores para uma sustentabilidade alimentar mais vasta. (E1) 

Promove uma sustentabilidade 
alimentar em conjunto com os 
produtores agrícolas 

 

• Aquilo que os consumidores têm que fazer, os agricultores também 
têm de fazer, para a sua vertente. Tal como os consumidores 
precisavam de boicotar o sistema, encontraram mecanismos 
alternativos, os agricultores também precisavam. (E1) 

Estimula os agricultores a 
encontrarem alternativas à 
produção transgénica 

• Estou a lembrar-me de uma acção, uma coisa que à partida era 
simples, era simplesmente distribuição de panfletos com alguma 
informação sobre OGM's numa manifestação de agricultores. (E3)  

Distribui panfletos em 
manifestações de agricultores 

Comunica com estudantes 

• Na caravana também andámos a fazer educação ambiental nas 
escolas, também falei nas escolas secundárias mas também não era 
muito interessante, não tivemos muito tempo para preparar 
conteúdos. (E2) 

Faz educação ambiental em 
escolas  

• Já fui várias vezes a escolas falar. (E2) Faz educação ambiental em 
escolas  

• Às vezes também funciono como ponto de contacto, agora uma escola 
qualquer contactou o GAIA, precisavam fazer o projecto de área 
escola. (E2) 

Apoia escolas nos seus projectos 

• [O activista] tem de ir a uma escola e conseguir explicar a alunos do 
9ºano, o que é que é um OGM ao nível do conhecimento técnico que 
eles têm. (E1) 

 

Comunica sobre OGM com alunos 
do 9º ano 

 

• Para um público, por exemplo do 12º ano de biologia, aí já convém 
que a pessoa que vá falar saiba alguma coisa sobre genética e explicar 
a complexidade associada ao processo, primeiro do gene em si, ao 
genoma humano e ao genoma em geral dos seres e de que forma 
pequenas alterações mesmo que não visíveis em laboratório e não 
visíveis nas nossas análises e nas nossas sequenciações genéticas, 
mostram que tudo é igual, que tudo é seguro, mostram que as 
proteínas parecem iguais mas que, de facto, podem haver mudanças 
significativas e imprevistas, como foi o caso da BSE, doença das vacas 
loucas, que toda a gente dizia que era ultra seguro, porque as 
proteínas eram as mesmas, mas afinal havia um prião que tinha uma 
configuração geométrica diferente que provocava a morte das vacas e 
também depois, pensa-se, relacionada com a de Creutzfeldt-Jakob no 

Comunica com estudantes das 
áreas científicas sobre: genética, a 
complexidade do processo da 
manipulação, a imprevisibilidade 
de alterações genéticas, o caso da 
BSE 



 

ser humano, e portanto, este tipo de conhecimentos que também vêm 
da ciência. (E2) 

 

• [Para comunicar com alunos do 12º ano, um activista precisa de] 
contrapor uma ciência que diz que isto é totalmente seguro porque a 
gente aquilo que faz é manipular, tirar uns A-C-T-G's e pôr noutros 
lados, que já existem na natureza, portanto não há grande diferença, 
nós testamos em laboratório e vemos que não há  problema, 
contrapor isso com o facto que, de facto, há problema, porque o gene 
não é uma coisa linear mas sim uma coisa complexa e depende do 
meio em que está e quando sai do laboratório para o meio ambiente 
pode já ter um comportamento totalmente diferente, quando entra na 
nossa cadeia alimentar pode ter um comportamento diferente, de 
pessoa para pessoa vai ter um comportamento diferente na sua 
absorção, portanto cada pessoa pode reagir de maneira diferente e 
estamos aqui perante uma total incerteza desta manipulação, e isso 
pode ser um conhecimento que se calhar é interessante ter para 
estudantes. (E2) 

 

Comunica com estudantes das 
áreas científicas sobre: o carácter 
dinâmico do genoma, a 
dependência do gene face ao seu 
ambiente e suas implicações na 
manipulação genética 

Comunica com o poder político 

• [O conhecimento que um activista precisa saber para comunicar com] 
um político, para um governante, já se calhar temos de adequar isso a 
um discurso mais económico, um discurso mais ligado à defesa dos 
interesses nacionais, dependendo depois se é um político local, 
nacional, se é um presidente de câmara, ao qual  podemos dizer que 
está a investir em agricultura biológica e afinal tem aqui transgénicos, 
se calhar interessa-lhe declarar zona livre de transgénicos porque 
existe este tal e tal problema, os custos de controlo são enormes, a 
sua agricultura biológica vai cair por terra, a gastronomia tradicional, 
se há um escândalo, lá se vai o seu turismo gastronómico, portanto 
este tipo de discurso: se o turismo português tem a marca da 
gastronomia de qualidade e quem o procura são os alemães e 
ingleses, que maioritariamente rejeitam os OGMs, podem deixar de ter 
interesse se houver desconfiança de poderem comer transgénicos nos 
nossos restaurantes. (E2) 

Comunica com o poder político 
local sobre: a incompatibilidade de 
um investimento na agricultura 
biológica e a presença de 
transgénicos; a declaração de zona 
livre de transgénicos; os custos do 
controlo da contaminação; a 
ameaça dos OGM para uma marca 
de gastronomia de qualidade 

• [O conhecimento necessário a um activista para comunicar] com o 
ministério da agricultura, bom, se tivéssemos um ministério da 
agricultura representativo dos interesses da agricultura, seria a 
questão dos custos associados ao controlo da contaminação 
transgénica vão ser muito superiores e portanto é do interesse do país 
que impeça o cultivo de transgénicos e que a entrada de transgénicos 
no país seja o mais controlada possível. (E2) 

Comunica com o Ministério da 
Agricultura sobre: os custos do 
controlo da contaminação  

Comunica com os consumidores 

• Se calhar um tipo de acção mais simples, nos supermercados também 
envolverá [algum tipo de competência], quanto mais não seja ter bem 
presente a problemática dos OGM's e saber explicá-la bem às pessoas 
que se encontram nos supermercados. (E3)  

 

Sabe explicar a problemática dos 
OGM no contexto de um 
supermercado 

• Há N coisas que se podem fazer [como resultado esperado da acção 
do activista], criar cooperativas de consumidores é uma delas, porque 
assim faz-se o curto circuito à grande distribuição que são os 
monopólios alimentares neste momento, já nem sequer são as 
indústrias alimentares, são as distribuidoras, são as grandes 
superfícies e hipermercados. Aí é que está o grande engarrafamento 
de todo o sistema. (E1) 

Estimula a criação de cooperativas 
de consumidores 

• Redescobrir a ligação directa entre os produtores e os consumidores. 
(E1) 

Promove a ligação directa entre 
produtores e consumidores 

• A criação de rótulos que permitam distinguir uma quantidade de 
coisas, os consumidores podem criar rótulos privados. As 

Estimula a criação de rótulos de 
qualidade por consumidores 



 

cooperativas, obviamente terão mais estrutura para o fazer do que o 
consumidor individual, mas não é absolutamente nada impossível. Um 
conjunto de consumidores dificilmente pode ser a título individual, 
pode definir um caderno de encargos privado e dizer: nós vamos dar 
o rótulo de “comida fantástica” – tem este logótipo engraçadíssimo – 
a todos os alimentos que cumpram estas especificações. Não pode ter 
aspartame por exemplo, pode ser um dos critérios, e depois de 
definido e registado esse caderno de encargos, esse logótipo, 
qualquer empresa alimentar que esteja interessada em utilizar como 
forma de descriminação positiva, portanto identificação junto do 
consumidor como tendo o valor acrescentado específico, qualquer 
empresa pode utilizar, pois obviamente tem que ser certificado, 
validado, etc.. Mas isso é perfeitamente possível. (E1) 

• O que se espera conseguir com isso [a acção dos activistas] é um 
acordar total do gigante adormecido que é o público e o consumidor 
em geral de que eu falava há bocado, para que o público possa 
exercer conscientemente o seu direito à escolha. (E1) 

Anima os consumidores a exercer 
conscientemente o seu direito à 
escolha 

• [Pretendemos com a acção dos activistas que as pessoas sejam] 
consumidores criteriosos ou seja saberem onde é que estão os 
transgénicos, se quiserem saber como evitar os transgénicos.  

Capacita os consumidores que 
querem ser criteriosos 

• [Pretendemos com a acção dos activistas que as pessoas tenham] a 
noção do que é que implica comer transgénicos, em termos de saúde 
directa ou de ambiental mais global. Portanto ter noção do que é que 
está por trás da introdução de OGM na alimentação, directa ou 
indirectamente via rações.(E1) 

Informa os consumidores das 
implicações de uma alimentação 
com OGM 

• Nem nunca pensei para além disso [que a acção dos activistas fosse 
no sentido de estimular o surgimento de consumidores criteriosos] 
porque isso já era uma vitória monumental. (E1) 

Estimula o aparecimento de 
consumidores criteriosos 

• Nesse sentido [de fazer a acção possível e não a acção perfeita], acho 
que todas as pessoas têm capacidade de realizar acções [de rua], por 
mais simples que elas sejam. (E2) 

Organiza acções de rua 

• Participo mesmo em acções no terreno, como foi o caso em Monforte, 
onde estivemos durante três dias a preparar e a estudar a acção. (E3) 

Participa em acções de protesto no 
terreno 

• Tendo a Plataforma através dos seus membros mais activos 
identificado uma situação de plantação de OGMs como campo de 
ensaio [em Monforte] e definido uma acção de protesto contra o 
mesmo, eu participei nessa acção. (E3) 

Participa em acções de protesto no 
terreno 

• Na parte das acções [de rua], e isso é as pessoas terem a capacidade 
e a vontade de saírem para a rua e fazerem alguma coisa. (E2) 

Ter à vontade para fazer acções de 
rua 

• [Para acções de protesto na rua é preciso] ter vontade de participar e 
protestar. (E3) 

Tem vontade de participar em 
protestos 

• [Para acções de protesto na rua é preciso] alegria e à-vontade para as 
cantar [as palavras de ordem] a plenos pulmões. (E3) 

Tem alegria e à vontade para 
cantar em protestos de rua 

• [Numa acção de distribuição de panfletos numa manifestação de 
agricultores] nós fomos mal recebidos e houve alguma violência da 
outra parte e nesse caso a pessoa tem que saber reagir a essa 
reacção violenta da outra parte e conseguir apaziguar os ânimos e 
conseguir conciliar as pessoas de forma a que o diálogo seja possível. 
E isso não aconteceu. Aconteceu a nível individual devido à 
personalidade de cada um dos activistas, se calhar uns têm uma 
personalidade mais apaziguadora, outros não e portanto a coisa 
correu bem com alguns activistas e não correu bem com outros. (E3)  

Sabe reagir perante uma reacção 
violenta numa manifestação 

• [O activista terá que estar] preparado para encontrar dificuldades, 
como por exemplo pessoas que resistem violentamente à informação 
que se tenta transmitir e saber como contornar, como ultrapassar 
essas dificuldades. (E3)  

Sabe reagir perante a recusa da 
informação que transmite 

• No caso de acções em que envolve o contacto com o público (…) é Sabe lidar com situações de stress 



 

necessário as pessoas saberem lidar com situações de stress, saberem 
como agir e reagir em situações de stress. (E3) 

no contacto com o público 

• [Em relação a acções em particular] saber agir em situações de stress. 
(E3) 

Sabe agir em situações de stress 

• Pensando no caso de acções directas não violentas que foram feitas 
em França nos anos 50, aqueles homens que fizeram essas acções 
contra a tortura na Argélia por exemplo, ou contra as armas nucleares 
tinham todos uma preparação muito forte ligada à não-violência, à 
paz. Uma das pessoas tinha estado na Índia, tinha acompanhado o 
Gandhi durante algum tempo e portanto eles sabiam bem o que é que 
queriam e sabiam bem que o objectivo deles, a estratégia, e não só a 
estratégia mas a forma de ser deles era uma forma não-violenta e 
portanto quando faziam invasão de instalações ou quando estavam 
numa vigília, mesmo que fossem atacados por alguém que fosse a 
favor da guerra contra a Argélia, por exemplo, mesmo que fossem 
atacados fisicamente, sabiam como agir, mantinham o seu objectivo, 
mantinham a sua postura de não-violência. (E3)  

Saber agir perante situações de 
violência durante uma acção 

• [Numa acção de distribuição de panfletos numa manifestação] em 
princípio não seria preciso nenhum conhecimento especial para além 
de uma pequena capacidade de argumentação. (E3)  

Argumenta na distribuição de 
panfletos 

• Se não quisermos deixar isso ao acaso, se quisermos ter a certeza 
numa acção em que vamos contactar com pessoas na rua, em 
particular com muito agricultores, ter um certo treino, uma certa 
noção de como lidar com uma situação de recusa violenta daquilo que 
nós estamos a entregar. (E3)  

Sabe lidar em situação de stress na 
distribuição de panfletos 

• [Numa acção de protesto] ter jeito com trabalhos manuais é uma mais 
valia, dado que é sempre necessário produzir materiais como faixas, 
cartazes, etc.. (E3)  

Produz material de divulgação para 
acções de protesto na rua 

• [Na acção em Monforte participei] ajudando na parte de produção de 
material como por exemplo, construção de uma certa quantidade de 
espantalhos, faixas, cartazes, etc. (E3) 

Faz trabalhos manuais para apoiar 
as acções de rua 

• [Para acções de protesto na rua é preciso] alguma criatividade para 
criar palavras de ordem. (E3)  

Cria slogans e palavras de ordem  

• Tenho só um papel de apoiar pelo número, não estou nem na 
coordenação nem na organização das acções. (E3) 

Apoia as acções fazendo número 

• O que eu quero dizer é que não estando como organizador, sendo 
alguém que é como uma base ou um exército de reserva. (E3) 

Apoia as acções fazendo número 

• [Numa intervenção local, o activista necessita] saber comunicar com 
as pessoas em primeiro lugar, [com humildade se se tratar de classes 
populares]. (E2) 

Sabe comunicar com as pessoas 
numa intervenção local 

• Já foram lançados muitos apelos na OGM_GA para fazer coisas 
específicas, tipo, aparecerem na manifestação, já houve várias 
manifestações, foi sempre solicitado o apoio aos activistas da 
OGM_GA, não apenas para contarmos cabeças, mas para trabalhar, 
para fazer coisas, mas sempre muito mais enquadrados. (E1) 

Participa em manifestações 

Comunica com a comunicação social 

• Quando há um comunicado também é suposto passar pela OGM_CC 
para as pessoas reverem, darem o seu aval porque são as únicas que 
têm direito a voto, digamos assim. Os comunicados não passam pela 
OGM_GA antes de serem publicados, são supostos passar pela 
OGM_CC. (E1) 

Escreve comunicados de imprensa 

• A parte dos comunicados de imprensa também [qualquer activista 
pode fazer]. (E2) 

Escreve comunicados de imprensa 

• Eu escrevo artigos. (E2) Escreve artigos 

• [Fiz] comunicados de imprensa muitos. (E2) Escreve comunicados de imprensa 



 

• Acho que podem aprender a fazer [comunicados de imprensa] para 
saber fazer caso seja necessário. (E2) 

Sabe escrever comunicados de 
imprensa 

• Os jornalistas hoje em dia cada vez mais gostam de pegar nas notícias 
directamente e não num qualquer comunicado de imprensa que 
descreve o que é que se fez. Um comunicado de imprensa hoje em dia 
tem que ter citações das pessoas e tem a acção e tem 
sensacionalismo, claro, essa é a parte da informação. (E2) 

Sabe escrever comunicados de 
imprensa 

• Pode fazer coisas que se podem treinar. Pode-se treinar o escrever 
comunicados. Algum treino jornalístico, como é que uma notícia deve 
ser, como é que um comunicado deve sair. (E2) 

Sabe fazer comunicados de 
imprensa 

• Para onde deve ser enviado [o comunicado de imprensa], isso pode 
ser treinado. (E2) 

Sabe para onde enviar o 
comunicado de imprensa 

• O que é esperado [dos activistas da comissão coordenadora] são 
essencialmente actividades de comunicação, escrever uma carta para 
o jornal. (E1)  

Escreve cartas para um jornal 

• [O activista] tem de saber escrever um artigo para o jornal lá da terra. 
(E1) 

Sabe escrever um artigo para o 
jornal local 

Consciencializa as populações para se posicionarem e reagirem 

• Há toda uma cultura de contra ataque à degradação alimentar que 
não me parece ter grandes raízes em Portugal, mas não há razão 
nenhuma para que não tenha. (E1) 

Estimula a cultura de contra-
ataque à degradação alimentar 

• Para quem vai fazer o “empoderamento”, a retórica de mobilização, 
saber dizer às pessoas que elas têm de defender os seus interesses e 
se acham que não devem, por exemplo falando de um agricultor, se 
acham que não querem ter a sua agricultura apropriada por uma 
empresa, então têm que dizer, têm que se mexer, nem que seja falar 
com os vizinhos, tem que escrever cartas, tem que ir para a rua, para 
a porta do campo experimental de transgénicos quando está ao lado 
deles, porque é na defesa do próprio interesse. (E2) 

 

Conhece a retórica da mobilização 
popular 

• [Para o activista fazer o “empoderamento” da população precisa de] 
mostrar que de facto, com pequenas acções e com pequenos grupos 
de pessoas, conseguiram-se provocar essas mudanças, portanto é 
preciso mostrar que existe efectividade na acção senão as pessoas 
também vão perdendo esperança porque mesmo isto vai tudo para a 
frente, portanto é preciso mostrar que não vai para a frente quando as 
pessoas se mexem e temos alguns casos em que podemos mostrar 
isso, nomeadamente a nível dos campos de cultivo experimentais. 
(E2) 

 

Conhece exemplos de produção de 
mudança por pequenas acções e de 
acções por pequenos grupos de 
pessoas 

• [Se eu quisesse ser do grupo de activistas da coordenação 
necessitaria] saber um pouco a história dos movimentos sociais, que 
movimentos sociais foram mais bem sucedidos historicamente, 
porquê, em que contexto social é que estavam e perceber de que 
forma a situação actual e este tema dos OGM's consegue ser 
relacionado com outro trabalho de outras organizações no passado 
para perceber qual a melhor forma de actuar, quais as acções mais 
relevantes, quais os alvos mais relevantes, tipo população em geral ou 
empresas de biotecnologia ou empresas de distribuição alimentar, etc. 
(E3) 

 

Conhece a história dos 
movimentos sociais 

• [Numa intervenção local, o activista necessita] conseguir ouvir o que 
as pessoas têm para dizer 

Ouve o que as pessoas têm para 
dizer 

• [Numa intervenção local, o activista necessita conseguir ouvir o que as 
pessoas têm para dizer] e, enquanto se ouve, saber identificar quem 
são as pessoas chave nessa comunidade e tentar influenciar essas 
pessoas chave, sejam elas aldeãos, por exemplo algum agricultor que 

Identifica as pessoas-chave da 
comunidade 



 

tem influência sobre os outros porque as pessoas respeitam-no ou fala 
mais, está no café, etc., ou outros como por exemplo a nível dos 
políticos locais também. (E2) 

• [Numa intervenção local, o activista necessita] saber quem são as 
pessoas mais influentes, menos influentes e tentar trabalhar com 
essas, porque obviamente não podemos trabalhar com mil pessoas ao 
mesmo tempo, temos de saber onde dirigir as nossas energias. (E2) 

Trabalha com as pessoas-chave da 
comunidade 

• [as actitudes e valores que o activista necessita de ter são a] 
humildade e não se colocar numa posição de superioridade intelectual, 
porque a maior parte dos activistas são urbanos e quando vão para 
um trabalho local, e por local estou a pensar em meio rural, embora 
possa ser também nalguma cidade, mas independentemente disso, 
não haver superioridade intelectual. (E2) 

É humilde perante as classes 
populares 

• Ter humildade, não partir de um papel de superioridade intelectual, 
sobretudo quando estamos a falar de pessoas rurais, simples, não 
intelectuais, é muito importante ter essa humildade. (E2) 

É humilde perante as classes 
populares 

• O activista tem de ser alguém, em termos de imagem de estar, com 
quem as pessoas se possam identificar. Se formos todos hippies de 
piercing e roupa andrajosa, vai ser mais difícil comunicar. Não quer 
dizer que não haja espaço para essas pessoas, há certamente espaço 
também, mas não podemos ser todos assim. (E1) 

Tem uma imagem com a qual a 
população com quem trabalha se 
identifica 

 

• [Se uma pessoa contactasse a PTF para mobilizar a população da sua 
localidade a fim de se fazer a declaração das zonas livres de 
trangénicos] eu ia tentar perceber que apoios é que essa pessoa tem; 
que tipo de conhecimento da realidade no terreno é que tem; como é 
que é o perfil da agricultura nesse concelho. (E1) 

Apoia os cidadãos que desejam que 
a sua localidade seja Zona Livre de 
Transgénicos 

• Se nós queremos apenas a demarcação política, ok, óptimo, então 
nesse caso, a única coisa que é preciso é convencer o presidente da 
câmara [a declarar a autarquia Zona Livre de Transgénicos]. (E1) 

Convence Presidente da Câmara 
Municipal a declarar a autarquia 
Zona Livre de Transgénicos para 
uma demarcação política 

• Se nós queremos que isso [a declaração de zona livre de trangénicos] 
represente um posicionamento mais vasto dos cidadãos, então aí 
temos de criar um consenso municipal, e para isso é preciso intervir a 
todos os níveis: desde o cura, o pároco, até à escola, apoio ao clube 
recreativo e desportivo e cultural, nós temos de pôr as pessoas a 
discutir para gerar opiniões, e depois tentar que essas opiniões 
convirjam para uma posição comum, pública, aprovada, não 
necessariamente unânime mas que seja legítima em termos de 
representatividade. E depois essa pressão popular, se houver ainda ali 
um tecido social importante, poderá ser suficiente para inibir os 
agricultores de utilizar transgénicos. (E1) 

Mobiliza a comunidade local para 
se posicionarem sobre a declaração 
de Zona Livre de Transgénicos 

• É preciso identificar todas as forças vivas que poderão ser 
mobilizadas, todas as estruturas, todas as agremiações, todas as 
formas organizadas de estar na sociedade civil desse conselho têm de 
ser identificadas (E1) 

Identifica todas as formas 
organizadas locais 

• Depois [de identificadas todas as estruturas locais] têm de ser 
convidadas a participar [no debate sobre a declaração da zona livre 
transgénicos]. (E1) 

Mobiliza todas as formas 
organizadas locais para 
participarem no debate sobre a 
declaração da Zona Livre de 
Transgénicos 

• Essa participação [da população no debate público sobre a declaração 
de zona livre] obviamente passará por coisas como: o ABC, a 
distribuição de um documento por exemplo, de divulgação do assunto, 
sabia que os OGM chegaram à sua alimentação?  Já existem vários 
folhetos. (E1) 

Anima o debate local público sobre 
a Zona Livre de Transgénicos 

• [O activista] tem de tornar isso um assunto, em termos locais, tem de 
envolver a comunicação social local, tem de envolver os partidos. (E1) 

Anima o debate local público sobre 
a Zona Livre de Transgénicos 

• Esse activista tem de conhecer as pessoas, tem de saber o que é que Conhece as pessoas da comunidade 



 

preocupa as pessoas, há sítios que são aglomerados de doenças, 
muitas vezes por causa da actividade industrial ou por causa da 
actividade agrícola devido a pesticidas, químicos sintéticos, etc.. (E1) 

onde trabalha 

• Se for uma zona do interior muito religiosa, nós temos uma série de 
informação sobre como as estruturas religiosas, nomeadamente no 
terceiro mundo, sobretudo as de influência católica e cristã, se tem 
vindo cada vez mais a manifestar contra os OGM. Portanto, aí era 
importante ir buscar esses argumentos e envolver o pessoal da 
catequese a discutir o assunto. (E1) 

Envolve a comunidade cristã local 
no debate sobre a declaração de 
Zona Livre de Transgénicos 

• Eu vejo mais essa âncora [uma pessoa de contacto em cada aldeia] 
em termos do trabalho com os agricultores. (E1) 

Mobiliza multiplicadores para 
trabalho com os agricultores 

• A partir desse alerta [da Plataforma para os perigos do uso de OGMs] 
as pessoas podem tomar uma posição e agir. (E3) 

Estimula as pessoas a tomarem 
uma posição e agir 

• Isso para mim é o mais importante, alcançar que todos nós podemos 
ser activistas porque temos uma opinião sobre o assunto e queremos 
expressá-la, e ao expressá-la também nos vamos informando e entra 
num ciclo de informação e acção. (E2) 

Estimula a criação de opiniões, a 
pesquisa de informação e o 
desenvolvimento de acções 

• O que é que eu vejo os consumidores a fazer, vejo a boicotar o 
sistema, fazer um bocado terrorismo alimentar no bom sentido, 
criando esses curto circuitos, criando cooperativas, sistemas 
Community Suported Agriculture, agricultura apoiada na comunidade 
em que os consumidores é que financiam os agricultores, os 
agricultores não têm de recorrer ao banco, os consumidores financiam 
os agricultores e consomem a produção, a criação e a dinamização de 
mercados de venda directa. (E1) 

Estimula a criação de sistemas de 
Agricultura Apoiada na 
Comunidade (Re.CI.PRO.CO) 

• Outras coisas que se podem fazer são as hortas comunitárias em que 
há produção directa pelos consumidores, que funciona também como 
instrumento pedagógico em termos dos miúdos em zonas urbanas. 
(E1) 

Estimula a criação de hortas 
comunitárias 

• Há coisas mais laterais como a agricultura de guerrilha, em que as 
pessoas ocupam espaços normalmente públicos para produzir 
agricultura de forma ilegal e não assumida. (E1) 

Divulga práticas de agricultura de 
guerrilha 

Identifica-se como interventor local da plataforma 

• Estive também como porta voz da plataforma, quando estava num 
triunvirato, que eram três pessoas que iam ser porta-vozes da 
plataforma, que eram eu, o J.V. e penso eu a G., mas a G. nunca teve 
tempo e esse papel passou para a M.S. outra vez, e eu também, 
praticamente partilhei esse papel com a M., muito poucas vezes foi o 
J.V. A ideia era descentralizar e aparecerem novas caras, mas depois 
da acção do Verde Eufémia deixei de fazer parte do triunvirato, por 
razões óbvias. (E2) 

É porta-voz da plataforma 

• Faço trabalho de coordenação, de discussão a nível da coordenação. 
(E2) 

Participa na coordenação da 
Plataforma 

• Estou atento às actividades da plataforma, sigo através de uma lista 
de discussão aquilo que eles vão fazendo. (E3) 

Acompanha as listas de discussão 
da Plataforma 

• A primeira actividade [da Plataforma em que me envolvo] será 
manter-me a par do que se vai passando através da lista de 
discussão. (…) Estou em duas listas de discussão, a GA e a Pt13.(E3) 

Acompanha as listas de discussão 
da Plataforma 

• [Os activistas] têm de saber que são capazes de fazer alguma coisa, 
esse é o principal conhecimento. (E2) 

Sabe-se capaz como interventor 
local 

•  [as actitudes e valores que o activista necessita de ter é] uma atitude 
de reconhecer que aquilo que está a fazer é correcto, porque é uma 

Valoriza o seu trabalho como 

                                                
13 Refere-se à lista de discussão ogm_ga@yahoogrupos.com.br, da qual faz parte o grupo alargado de activistas 
que apoia o trabalho da Plataforma e a ogm_pt@yahoogrupos.com.br , uma lista para qualquer pessoa interessada 
em debater o tema. Ambas as listas são da responsabilidade da Plataforma. 



 

intervenção dentro de uma sociedade democrática, e a sociedade mais 
democrática é aquela em que todos somos activistas, portanto todos 
sabemos defender os nossos interesses e todos contestamos aquilo 
que nos desagrada e lutamos por aquilo que nos agrada. Quando isto 
não acontece há sempre dominação de umas classes sobre as outras e 
portanto é para isso que se deve caminhar. (E2) 

interventor local 

• O activista deve ter essa atitude de humildade mas de sentir-se 
respeitado ao mesmo tempo, mesmo que às vezes as pessoas não 
respeitem, mas que o seu trabalho é útil para toda a comunidade. 
(E2) 

Respeita e valoriza o seu trabalho 
de interventor local 

• [Para o activista saber fazer uma intervenção local] acho que é 
importante mexer as redes locais, saber fazer uma identificação de 
quem são as pessoas, se houver tempo para um trabalho continuado. 
(E2) 

Sabe identificar as redes locais 

• [Se eu quisesse ser do grupo de activistas da coordenação] qual o 
saber-fazer necessário? um conhecimento mais profundo dos 
objectivos da Plataforma, tanto objectivo geral como objectivos mais a 
curto prazo. (E3)  

Conhece bem os objectivos gerais 
e a curto prazo da Plataforma 

• A [activista] AA. tem lançado pedidos [na OGM_CC] para fazer revisão 
aos textos dela [que deram origem a uma brochura da plataforma]. 
(E1) 

Revê textos dos colegas 

• Há os activistas da lista [de correio electrónico] OGM_GA que são 
activistas mais pontuais, que estão interessados mas que 
normalmente não tomam iniciativas próprias e, portanto, servem um 
bocado mais de soldados que vão à guerra e portanto são 
arrematados quando é necessário quando é útil. (E1) 

Participa em acções quando 
solicitado 

• Há aquelas [activistas “para toda a colher”] que têm claramente 
funções de coordenação, que é o caso do JM no Gaia. (E1) 

Exerce funções de coordenação 

• Há aquelas [activistas “para toda a colher”] que não têm 
responsabilidades de coordenação, enfim, que estão envolvidas em 
projectos específicos e, portanto, nesse caso a função delas é 
executar os projectos, pôr as coisas  funcionar e levar avante. (E1) 

Executa projectos da plataforma 

Planifica acções 

• [O activista terá que ter bem presente] qual é o objectivo que 
pretende atingir. (E3)  

Sabe qual é o objectivo que 
pretende atingir 

• [os activistas que organizam uma acção] irão ter que pensar em que 
contexto é que se insere, nos objectivos da Plataforma, se faz sentido, 
se não faz sentido. (E3) 

 

Contextualiza as acções nos 
objectivos da Plataforma 

• [os activistas que organizam uma acção irão ter que pensar em] que 
meios é que precisam, que recursos é que precisam. (E3) 

 

Pensa nos recursos necessários 
para a organização de uma acção 

• O activista terá que ter bem presente como é que vai agir. (E3)  

 

Sabe como é que vai agir 

 

• O activista tem que saber conhecer-se a si mesmo e saber aquilo em 
que é bom e saber aquilo em que pode ajudar a intervir dentro das 
suas capacidades numa determinada estratégia com vista a um 
determinado objectivo. Isso é o principal a saber. (E2) 

Conhece-se a si próprio e como 
pode intervir com os seus talentos 

• Claro que em cada acção, em cada caso é ver qual é o tipo de acção, 
se se vai fazer uma acção mais criativa tipo teatro de rua, saber se 
será necessário ter projecção de voz, por exemplo. Mas são coisas 
mais pontuais. (E3)  

Identifica os recursos necessários 
para uma acção 

• [As acções desenvolvidas pelos activistas têm] em vista alcançar os 
objectivos que definem dentro de uma estratégia, que também deverá 
ser definida e alcançar um público alvo. (E2) 

Organiza acções com objectivos 
definidos e destinadas a um 
público-alvo específico 



 

• Toda a intervenção do activista deve ser pensada no sentido de se 
adequar ao alcançar um objectivo. (E2) 

Organiza acções tendo em vista 
um objectivo 

• Definir uma estratégia, como é que vamos alcançar isso [os objectivos 
da PTF], se vamos alcançar isso por via da informação aos 
consumidores, se vamos alcançar isso criando um desconforto na 
esfera política que os obriga a reagir e a não continuar a aprovar leis 
que facilitem a circulação dos transgénicos? Vamos intervir 
confrontando a M.O. que foi para a ASAE, porque obviamente não 
podemos confiar naquele organismo para fiscalizar os transgénicos 
quando tem uma pessoa totalmente favorável a eles. Esse tipo de 
coisas é importante definir e depois adequar as acções a isso. (E2) 

Organiza acções segundo a 
orientação estratégica definida 

• Há pessoas [activistas] que pensam algo, pensam uma acção. (E3) Pensa em acções a realizar 

•  [os activistas que estruturam uma acção] vão a esse “exército de 
reserva” e dizem “Precisamos de x pessoas para fazer isto, e isto e 
isto”, e eu ok, digo posso fazer isto, estou lá, eu apoio. (E3)  

Mobiliza colaboradores da 
plataforma para participarem em 
acções 

• [os activistas] precisam de ter essa noção de que é necessário 
adequar a acção [de rua] que se faz às limitações de recursos, sejam 
elas pessoas, dinheiro, materiais, tempo e à mensagem que se quer 
passar, que tem de ser uma coisa simples, efectiva. (E2) 

Adequa a acção às limitações de 
recursos 

• [Na acção em Monforte] participei também tocando numa banda de 
percussão, inserida no Movimento Ritmos de Resistência14, da qual 
faço parte há alguns meses, que visou dar mais alguma dinâmica à 
acção. Não tive na povoação a falar com ninguém nem falei com o 
agricultor dono do campo. (E3) 

Mobiliza outras experiências e 
recursos  

• Como activista da Plataforma, deverá ser uma pessoa dinâmica. (E3) É uma pessoa dinâmica 

 

• Há os activistas “pau para toda a colher” que estão na comissão 
coordenadora [a lista de correio electrónico OGM_CC] e têm de ser 
polivalentes. (E1) 

Exerce funções e tarefas 
polivalentes 

• Acho que se devam conhecer os talentos, as características dos 
activistas de modo a que faça as tarefas que mais se relacionem 
consigo: não faz sentido ser eu a falar com agricultores, mas o J.V., 
por exemplo; umas pessoas têm mais jeito para falar em público, 
outras para escrever, outras para acções de rua, teatro de rua, como 
o GAIA faz tantas vezes, outras reuniões mais institucionais. (E2) 

Desenvolve tarefas consoante as 
próprias características 

• Eu trabalho mais em páginas de Internet e em Internet e comunicação 
porque estou muito ligado ao computador e tenho facilidade com o 
computador. Também tenho facilidade com a escrita e não me importo 
de escrever comunicados de imprensa. Se calhar já não tenho tanta 
facilidade em comunicar para um público jovem em termos 
pedagógicos, ou tenho alguma criatividade posso se calhar ajudar a 
pensar acções mas já não tenho tanta capacidade em concretizá-las 
porque os meus jeitos manuais são nulos. (E2) 

Desenvolve tarefas consoante as 
próprias características 

•  [O conhecimento que os activistas necessitam de ter depende do que 
quiserem  fazer] porque acho que nem todos os activistas têm de 
fazer o mesmo. (E2) 

Desenvolve tarefas consoante as 
próprias características 

• Se calhar tem que haver activistas para cada uma das áreas [do saber 
conforme o público-alvo]. (E2) 

Desenvolve tarefas consoante as 
próprias características 

• Todos os outros conhecimentos e capacidades técnicas vêm em 
acrescento a isso [de saber que são capazes de fazer alguma coisa] e 

Desenvolve tarefas consoante as 
próprias características 

                                                
14 O Movimento Ritmos de Resistência teve a sua primeira aparição em 2000 acção UK Earth First contra o 
FMI/Banco Mundial the IMF / World Bank em Praga; actualmente existem grupos espalhados um pouco por toda a 
Europa e EUA. É um grupo de percussão que, num ambiente carnavalesco, actua em manifestações e acções 
directas de protesto anti-capitalista. Rhythms of Resistance. (2008, Setembro) 

 



 

vão definir se um activista vai fazer mais disto ou daquilo. (E2) 

• [Os activistas] precisam saber fazer aquilo que sabem fazer e aplicá-lo 
ao activismo e dirigi-lo para quem esse saber fazer é mais adequado, 
mais útil. (E2) 

Desenvolve tarefas consoante as 
próprias características 

• [Acho] que isso [fazer comunicados de imprensa] não deva ser uma 
competência de todos os activistas. (E2) 

Desenvolve tarefas consoante as 
próprias características 

 

 

 

 

 

 

 

 


