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1.INTRODUÇÃO
Em 2009 concluíram-se cinco anos sobre o início do cultivo de variedades de milho
geneticamente modificado no nosso País, cultivo esse realizado de acordo com as normas
nacionais, em matéria de coexistência entre culturas geneticamente modificadas e outros modos
de produção agrícola, estabelecidas no Decreto-Lei n.º 160/2005, de 21 de Setembro.

Ao longo deste período de tempo, a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento
Rural (DGADR), em parceria com as Direcções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP),
desenvolveram variadas actividades com o objectivo de assegurar a correcta implementação da
legislação, promovendo a divulgação de informação, executando acções de controlo, de
inspecção e de monitorização.

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi fundamental a atitude responsável dos
agricultores e das empresas de sementes, comprovada ao longo dos últimos cinco anos.

Tratou-se de um trabalho, por vezes de difícil gestão, não tanto por razões técnicas, mas
essencialmente pela projecção política que esta matéria actualmente assume quer a nível
nacional quer a nível internacional. Envolveu uma equipa dedicada, quer por parte da DGADR
quer da parte dos técnicos das DRAP, a todo o processo de controlo, fiscalização e de apoio
técnico aos agricultores.

Na União Europeia, além de Portugal, foram cinco os Estados membros que, em 2009,
cultivaram milho geneticamente modificado; Espanha, República Checa, Roménia, Eslováquia e
Eslovénia, totalizando uma área total de cerca de 91 mil ha. Dados não oficiais indicam,
igualmente, ter havido cultivo de milho geneticamente modificado na Polónia com uma área
superior a 3 mil ha. A Espanha contínua a ser o país com maior área semeada (cerca de 76 mil
ha), embora inferior a 2008, o que acompanhou igualmente a redução da área cultivada com milho
neste país.

A área de milho geneticamente modificado tem vindo a aumentar no nosso país, tendo
ultrapassado em 2009 os 5000 ha, contrariando o decréscimo acentuado da área de milho total
que se verificou neste ultimo ano, com uma redução a nível nacional na ordem dos 19 mil ha.

Não obstante o cultivo de milho geneticamente modificado na Europa ser ainda limitado, 15
Estados membros (AT, BE, CZ, DE, DK, FR, HU, LT, LU, LV, NL, PT, RO, SE, SK) já adoptaram
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medidas nacionais específicas em matéria de coexistência e três outros Estados membros
apresentaram os seus projectos de legislação à Comissão Europeia para apreciação.

Embora a grande maioria das legislações nacionais em vigor nos vários Estados membros,
incluam apenas a cultura do milho, alguns países da União Europeia já elaboraram legislação
específica para outras culturas, nomeadamente batata, beterraba, trigo e colza.

Com o presente relatório pretende-se divulgar os elementos recolhidos durante o ano de
2009 referentes ao cultivo de variedades de milho geneticamente modificado no nosso País,
efectuando-se, igualmente, um balanço dos cinco anos dessa actividade.
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2.FORMAÇÃO
2.1.Formação de formadores
Actualmente encontram-se habilitados a realizar as acções de formação para os
agricultores 163 formadores, os quais adquiriram esta competência através da sua participação
numa acção de formação realizada pela DGADR. De notar que em 2009 não foram efectuadas
acções de formação destinadas a formadores por não se ter registado essa necessidade.

2.2.Formação de agricultores
As acções de formação direccionadas exclusivamente para os agricultores têm como
objectivo o seu esclarecimento sobre a legislação nacional a aplicar ao cultivo de variedades
geneticamente modificadas, e incluem, igualmente, noções gerais da legislação nacional e
comunitária referente à avaliação de organismos geneticamente modificados (OGM) e sobre as
características do milho geneticamente modificado tolerante a insectos.

Estas formações têm carácter de obrigatoriedade para todos os agricultores que optem por
cultivar variedades geneticamente modificadas e recomenda-se a sua participação previamente à
aquisição de sementes de variedades geneticamente modificadas.

No quadro seguinte apresenta-se a distribuição do número de acções e de participantes e
respectivas entidades formadoras, nas várias regiões do País, em 2009.
Quadro 1: Acções de formação para agricultores realizadas em 2009
Região
Norte
Centro
Lisboa e Vale do Tejo

N.º de

N.º total de

Entidades

Acções

Agricultores

formadoras

1

33

Pioneer

1

8

Pioneer

2

12

Pioneer; Monsanto

Assim em 2009, realizaram-se 4 acções de formação para agricultores, envolvendo um
total de 53 agricultores, sendo, actualmente, 1321 os agricultores que participaram nestas acções
de formação desde 2005. A DGADR realizou a supervisão técnica destas acções, analisando os
respectivos programas e procedeu ao acompanhamento directo de uma das acções realizadas em
2009.
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2.3.Formação de técnicos oficiais
Á semelhança dos anos anteriores, a DGADR assegurou a coordenação de todas as
actividades relacionadas com o controlo, inspecção e acompanhamento do cultivo de variedades
geneticamente modificadas, promovendo reuniões com os técnicos das DRAP que executam
essas tarefas e prestando o apoio técnico necessário aos inspectores envolvidos nesta actividade.
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3.CARACTERIZAÇÃO DA CULTURA DO MILHO EM PORTUGAL
3.1- Dados gerais sobre a cultura do milho
De acordo com os dados do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP),
a área total de milho, em 2009, foi de 134 774 ha o que traduz uma redução superior a 19 mil ha
relativamente à área total semeada no País em 2008 (Gráfico 1).

Grafico 1: Evolução da área total de milho de 2005 a 2009

À excepção dos Açores, em que a área não sofreu alterações em relação ao ano de 2008,
em todas as restantes regiões do País verificou-se um decréscimo de área, tendo sido mais
acentuado no Alentejo, onde a área de milho sofreu uma redução de 25% em relação à área
semeada em 2008 (Quadro 2).
Quadro 2: Evolução das áreas totais de milho (ha) , por região, de 2005 a 2009
Ano

Norte

Centro

Lisboa e
Vale do Tejo

Alentejo

Algarve

Açores

Total

2005

74 185

52 600

24 349

11 401

425

7399

170 359

2006

69 347

46 084

20 660

11 056

362

7395

154 904

2007

64 405

41 444

21 811

16 411

339

7061

151 471

2008

63 048

40 538

26 416

16 526

350

7061

153 939

2009

58 103

35 145

21 746

12 435

284

7061

134 774

Variação entre
2008 e 2009

-8%

-13%

-18%

-25%

-19%

0%

-12%

(Fonte:IFAP)
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Em termos de repartição das áreas semeadas, no território continental, com milho
destinado à produção de silagem e milho para grão (Quadro 3), verifica-se que é na região Norte
onde a área destinada à silagem tem maior representatividade, constituindo 51% da área total
semeada com milho nesta região, seguindo-se a região centro com uma representatividade de
25,5% e o Alentejo com 22,6% da área dedicada à produção de milho para silagem.
Quadro 3: Evolução das áreas totais de milho silagem e milho grão (ha), por região e por ano, de 2005-2009
Norte
Ano

Centro

Lisboa e
Vale doTejo

Alentejo

Algarve

Silagem

Grão

Silagem

Grão

Silagem

Grão

Silagem

Grão

Silagem

Grão

2005

33 443

40 742

10 859

41 741

1 775

22 574

2 207

9 194

51

374

2006

31 931

37 416

10 663

35 421

1 566

19 094

2 593

8 463

46

316

2007

31 047

33 358

9 698

31 746

1 651

20 160

2 927

13 484

42

297

2008

30 217

29 614

9 466

29 507

1 756

23 400

2 247

13 819

40

281

2009

29 642

28 461

8 953

26 192

1 644

20 102

2 812

9 623

36

248

(Fonte: IFAP)

Ao longo dos últimos cinco anos a área de milho dedicada à produção de silagem tem-se
mantido sem grandes alterações, embora com uma ligeira tendência para diminuir, ao contrário da
área cultivada para obtenção de grão que sofreu uma importante redução em 2009 (Gráfico 2).

Gráfico 2: Evolução das áreas totais de milho silagem e milho grão de 2005 a 2009
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3.2- Dados sobre o milho geneticamente modificado
3.2.1- Áreas
A área total cultivada com milho geneticamente modificado em 2009 foi de 5093,7 ha,
representando um acréscimo de 4,9% relativamente à área semeada em 2008.

Ao longo dos últimos cinco anos tem-se observado um crescimento das áreas dedicadas
ao cultivo de milho geneticamente modificado no nosso País, embora esse crescimento se tenha
verificado de forma mais acentuada no ano de 2007 (Gráfico 3).

Gráfico 3: Evolução das áreas de milho geneticamente modificado de 2005 a 2009

No gráfico 4, pode-se observar a evolução das áreas de cultivo de milho geneticamente
modificado por região, nos últimos 5 anos, verificando-se uma tendência constante para um
crescimento da área na zona Norte.

Na região Centro, após se ter observado um importante acréscimo em 2008, região em
que a área quase triplicou comparativamente a 2007, em 2009 foi a região onde se verificou um
acentuado decréscimo, aproximando-se dos 1000ha.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo registou-se um acréscimo de mais de 400ha, em
comparação com a área registada em 2008, sendo que as áreas no Alentejo e no Algarve estão
praticamente estabilizadas desde 2007.
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Gráfico 4: Evolução das áreas de milho geneticamente modificado, por região, de 2005 a 2009

O gráfico 5 mostra a evolução da representatividade da área cultivada com milho
geneticamente modificado relativamente à área total de milho, nos últimos cinco anos. Embora se
tenha registado um acréscimo mais acentuado no ano de 2007, verifica-se uma tendência para
um crescimento anual, o qual subiu para 3,8% em 2009.

Gráfico 5: Evolução da representatividade do milho geneticamente modificado relativamente à área total
nacional de milho de 2005-2009

Em termos de representatividade do cultivo de milho geneticamente modificado em relação
à área total de milho, por região, verifica-se, à excepção da região Centro, um acréscimo
relativamente ao ano de 2008. Essa representatividade é mais significativa no Alentejo, onde a
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área semeada com milho geneticamente modificado representou 18% da área total desta cultura
em 2009 (Gráfico 6).

Gráfico 6: Evolução da representatividade do milho geneticamente modificado na área total de milho, por região,
de 2005-2009

3.2.2- Notificações de cultivo
Na região Norte tem-se verificado um crescimento do número de notificações
apresentadas para cultivo de milho geneticamente modificado desde 2005.

Nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram apresentadas, no último ano, um
maior número de notificações de cultivo de milho do que as verificadas no ano de 2008, tendo sido
na região Centro, onde se verificou um decréscimo do número de agricultores que notificaram o
cultivo de milho geneticamente modificado, como se pode observar no gráfico 7. No Algarve
mantém-se, desde 2007, um único agricultor a cultivar milho geneticamente modificado.

Assim, em termos nacionais, registou-se um decréscimo de 6,4% do número de
notificações de cultivo apresentadas, em comparação com o ano de 2008, o que corresponde a
menos 16 agricultores.
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Gráfico 7: Evolução do n.º de notificações de cultivo, por região, de 2005 a 2009

No quadro 4 apresenta-se o n.º de notificações apresentadas por DRAP, respectivas áreas
e variação relativamente ao ano de 2008. Em termos de notificações de cultivo apresentadas, a
nível nacional, pelos agricultores, registaram-se em 2009 um total de 234.

Em conclusão, a região Norte foi a região onde se verificou um maior aumento da área,
próximo dos 60% de crescimento, seguindo-se a região da Lisboa e Vale do Tejo com um
acréscimo na ordem dos 39%.
Quadro 4: Número de notificações e áreas, por região, em 2009
N.º Notificações

Variação
em relação
a 2008

Área Total
(ha)

Variação em
relação a
2008

Norte

69

+21,1%

303,0

+59,6%

Centro

66

-32,7%

978,9

-27,6%

Lisboa e Vale do
Tejo

36

+9,1%

1524,3

+38,8%

Alentejo

62

+1,6%

2245,8

+3,3%

Algarve

1

0

41,8

0

234

-6,4%

5093,7

+4,9%

DRAP

Total

No Anexo I deste relatório apresentam-se os quadros resumo correspondentes às
notificações de cultivo registadas em 2009.
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4.ZONAS DE
MODIFICADAS

PRODUÇÃO

DE

VARIEDADES

GENETICAMENTE

A constituição de zonas de produção de variedades geneticamente modificadas tem,
sobretudo na região Centro do País, vindo a assumir um papel relevante no cultivo de milho
geneticamente modificado.

Estas zonas são áreas em que os agricultores, por associação voluntária, se dedicam em
exclusivo à produção de variedades de milho geneticamente modificadas ou cuja produção global,
quer a obtida com variedades geneticamente modificadas quer com variedades convencionais, se
destina a ser misturada e rotulada como contendo milho geneticamente modificado.

Os agricultores envolvidos numa zona de produção comunicam, anualmente, a criação
dessa zona à respectiva DRAP. Nessa comunicação é incluída a identificação de todos os
agricultores envolvidos e respectivas parcelas.

Os agricultores inseridos numa zona de produção ficam dispensados da aplicação das
medidas de minimização da presença acidental por pólen ou devido a misturas mecânicas,
exceptuando os que possuem parcelas cultivadas com milho geneticamente modificado situadas
nas zonas limítrofes os quais são obrigados ao cumprimento integral das normas técnicas.

No entanto, todos os agricultores que cultivem milho geneticamente modificado dentro de
uma zona de produção são obrigados ao cumprimento de todas as exigências legais
administrativas, designadamente a participação em acções de formação, a notificação de cultivo e
também a informação aos vizinhos sempre que possuam parcelas cultivadas com milho
geneticamente modificado situadas nas zonas limítrofes da zona.

As primeiras zonas de produção foram comunicadas em 2007, verificando-se, desde esse
ano, uma crescente representatividade da área cultivada com milho geneticamente modificado
inserida em zonas de produção na região Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, com 54% e 55% da
área total, respectivamente registada em 2009.

Na região do Alentejo observou-se uma acentuada descida da representatividade das
zonas de produção no ano de 2009, a qual tendo atingido um valor superior a 65% em 2008,
diminuiu em 2009 para 39%. A região Norte, que atingiu em 2007 uma representatividade da
ordem dos 20%, manteve praticamente nos dois últimos anos essa representatividade, com um
valor na ordem dos 17% (Gráfico 8).
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Gráfico 8: Evolução da representatividade das zonas de produção, por região, de 2007 a 2009

Em termos globais, como se observa no quadro 6, a representatividade da área total de
milho geneticamente modificado inserida em zonas de produção, diminuiu em 2009 para os
45,1%, essencialmente devido ao acentuado decréscimo verificado no Alentejo.
Quadro 6: Caracterização das zonas de produção nos anos de 2007 a 2009

Ano

N.º total
de ZP

N.º de agricultores que
cultivaram milho GM

Área
de milho GM
(ha)

Representatividade
(%)

2007

11

54

1826,2

43,5

2008

32

119

2521,7

51,9

2009

32

105

2298,6

45,1

No que respeita o ano de 2009, foram comunicadas 32 zonas de produção, das quais 15
foram constituídas na região Centro, representando cerca de 55% da área total de milho
geneticamente cultivado nesta região. Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo onde a
representatividade da área cultivada inserida em zonas de produção mais cresceu relativamente
ao ano de 2008, como se observa no quadro 7.

É de salientar em 2009 a situação ocorrida no vale do Mondego, na região Centro, onde se
verificou uma concentração de zonas de produção, pela aglutinação de zonas individualizadas de
2008, o que se traduziu em áreas maiores e com maior número de agricultores envolvidos.
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Quadro 7: Caracterização das zonas de produção, por região, em 2009

N.º de
ZP

N.º de
agricultores que
cultivaram milho
GM dentro de ZP

Área
de milho GM
(ha)

Representatividade
(%)

Variação
para 2008

Norte

7

19

50,4

16,6

-0,9

Centro

15

47

528,5

54,0

1,4

Lisboa e Vale
do Tejo

5

12

834,0

54,7

21,9

Alentejo

5

27

885,7

39,4

-25,8

Total

32

105

2298,6

45,1

-6,8

DRAP

Das 32 zonas de produção constituídas no último ano, 11 estavam situadas no vale do
Mondego, envolvendo, nesta região, um total de 398 agricultores, dos quais 39 cultivaram milho
geneticamente modificado (Quadro 8). Nesta região foi comunicada, em 2009, uma zona de
produção, com uma área total de 1260 ha e envolvendo 191 agricultores, dos quais 26 cultivaram
um total de 249 ha de milho geneticamente modificado.
Quadro 8: Zonas de produção no vale do Mondego em 2009

Zonas de Produção
no vale do Mondego

Área milho GM das ZP (ha)

392

Nº de agricultores de milho GM

39

Área milho convencional (ha)
Nº
de
agricultores
convencional

de

1699
milho

359

Área total das ZP (ha)

2106

Nº total de agricultores das ZP

398
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5.VARIEDADES DE MILHO GM AUTORIZADAS
Desde 1997 que, na União Europeia, não são aprovados para cultivo novos organismos
geneticamente modificados. O evento MON810 é, assim, o único que reúne todas as condições
legais necessárias à autorização de cultivo, razão pela qual apenas podem ser comercializadas e
cultivadas variedades de milho geneticamente modificadas as quais possuem na sua constituição
genética aquele evento.

Em 2005, foram inscritas no Catálogo Comum de Variedades de Espécies Agrícolas as
primeiras 17 variedades de milho geneticamente modificadas, tendo, desde esse ano, sido
adicionadas a este catálogo novas variedades que, entretanto, foram sendo inscritas nos
catálogos nacionais de França, Espanha, Alemanha, República Checa, Eslováquia, Roménia e
Portugal. No gráfico 9 mostra-se a evolução do número de variedades inscritas no Catálogo
Comum no período compreendido entre 2005 e 2009.

Gráfico 9: Evolução do n.º de variedades de milho geneticamente modificadas inscritas no Catálogo Comum

Actualmente estão inscritas no Catálogo Comum 142 variedades de milho geneticamente
modificado, cuja lista se encontra disponível em www.dgadr.pt.

No quadro 9 apresenta-se a lista de variedades que, estando em fase de inscrição num
catálogo de um Estado-membro, lhes foi concedida uma autorização provisória de venda no ano
de 2009, de acordo com as normas estipuladas na Decisão n.º 2004/842/CE, da Comissão
Europeia.
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Esta autorização de venda é concedida pela autoridade nacional competente do país onde
o processo de inscrição da variedade decorre, é limitada no tempo e na quantidade de semente
que pode ser comercializada.
Quadro 9: Autorizações Provisórias de Venda de variedades geneticamente modificadas concedidas em 2009
Classe
FAO

Quantidade máxima de
semente autorizada

País que concedeu a
autorização

Accua YG

700

2100 kg

Espanha

Arena YG

700

2100 kg

a)

500

240 doses de 50 mil
sementes

Portugal

ES Antalya YG

400

3643 kg

Espanha

ES Mayoral YG

700

3643 kg

Espanha

ES Milonga YG

500

20 doses de 15 mil
sementes

Portugal

Kavala YG

500

3750 kg

Espanha

Kardan YG

600

3700 kg

Portugal

Karter YG

500

3700 kg

Portugal

KXA8641

500

1200 kg

Portugal

PR33Y72

600

3750kg

Espanha

PR36B09

500

3700 kg

Roménia

Selma YG

600

2000 kg

Espanha

Variedade

DKC5277YG

a)

Espanha

Referência do Obtentor - ED5206EZA2

No que respeita às sementes das variedades autorizadas, essas devem cumprir o disposto
na legislação comunitária e a correspondente legislação nacional. Assim, decorre desse
enquadramento legal, que toda a semente só pode ser comercializada se for certificada,
acondicionada em embalagens fechadas e devidamente identificadas.

Acresce ainda, para as sementes de variedades geneticamente modificadas, a obrigação
de incluir nas respectivas embalagens a menção ‘Variedade Geneticamente Modificada’ e um
folheto informativo, o qual contém um resumo das regras nacionais aplicáveis ao cultivo de
variedades geneticamente modificadas. Este folheto pode, igualmente, ser usado pelo agricultor
para cumprir as normas de rastreabilidade e rotulagem quando vende a produção obtida, grão ou
forragem, no seu campo cultivado com milho geneticamente modificado, dado que dispõe de uma
parte destacável, correspondente à informação obrigatória que o agricultor terá que fornecer ao
comprador da sua produção (Figura 1).
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Este folheto foi elaborado e editado pela Associação Nacional de Produtores e
Comerciantes de Sementes (ANSEME) e foi, previamente, avaliado e aprovado pela DGADR.

Figura 1: Folheto informativo actualmente em vigor

É, ainda, obrigatório, e da responsabilidade do notificador do evento MON810, a
distribuição de um guia técnico relativo ao próprio OGM.
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6.CONTROLO E INSPECÇÃO
6.1.Acções desenvolvidas
De acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 160/2005, para avaliação da execução e
cumprimento do disposto neste diploma, as DRAP procedem ao controlo e inspecção dos
agricultores que apresentaram notificação de cultivo de variedades geneticamente modificadas.
Estes serviços regionais detêm inspectores com formação específica para realizarem estas
actividades, sendo a coordenação desta actividade da competência da DGADR.

O controlo e inspecção são realizados aleatoriamente e incidem sobre:
•

Fases do ciclo vegetativo da cultura;

•

Instalações, equipamentos agrícolas e outros meios a utilizar, em qualquer período do
processo de produção, armazenamento na exploração e entrega nas instalações de
comercialização ou de transformação dos produtos vegetais.

Igualmente, e sem prejuízo do disposto em matéria contra-ordenacional, para fazer face a
situações de risco iminente de contaminações de culturas vizinhas derivadas do incumprimento
das normas técnicas, as DRAP, mediante parecer prévio da DGADR, podem determinar a
destruição total ou parcial dos campos de cultivo de variedades geneticamente modificadas.

As acções de controlo e inspecção obedecem a um descritivo harmonizado que é seguido por
todos os inspectores oficiais e que inclui os seguintes aspectos:
•

Confirmação das áreas e das variedades notificadas;

•

Verificação de etiquetas das embalagens de semente e respectivas facturas de compra da
semente;

•

Comprovativo da participação do agricultor ou do representante da sociedade agrícola na
acção de formação;

•

Identificação dos vizinhos e verificação da respectiva informação;

•

Verificação da aplicação das normas técnicas de minimização da presença acidental por
pólen;

•

Verificação da sementeira de zonas de refúgio;

•

Avaliação do cumprimento das normas técnicas de minimização da presença acidental
por misturas mecânicas; e

•

Verificação do cumprimento das normas da rotulagem e da rastreabilidade.
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Ao longo dos últimos cinco anos a DGADR e os inspectores das DRAP já executaram um
total de 428 acções de controlo, sendo que, na generalidade, cada acção significa pelo menos
duas visitas às explorações agrícolas a controlar.

Considerando que o ano de 2009 foi quinto ano consecutivo do cultivo de milho
geneticamente modificado no nosso país e que a grande maioria dos agricultores tem cultivado
este tipo de variedades em anos anteriores, o controlo incidiu, essencialmente, sobre novos
agricultores ou sobre agricultores que no ano anterior não foram controlados. Em consequência,
esta abordagem traduziu-se por uma redução do número de acções de controlo realizadas.

Como se pode observar no quadro 10, no ano de 2009, executaram-se 105 acções de
controlo, envolvendo cerca de 45 % dos agricultores que apresentaram notificação de cultivo de
milho geneticamente modificado. Realizaram-se, ainda, cinco acções de controlo a agricultores
que cultivaram milho convencional e que estavam inseridos em zonas de produção,
essencialmente para verificação do cumprimento das regras em matéria de rotulagem e
rastreabilidade.
Quadro 10: Acções de controlo realizadas em 2009
N.º total de
Notificações

N.º Acções de
controlo

Taxa de Controlo
(%)**

Norte

69

37

53,6

Centro

66

25 (+5*)

37,9

Lisboa e Vale do Tejo

36

17

47,2

Alentejo

62

25

40,3

Algarve

1

1

100,0

234

105

44,9

DRAP

Total

* Controlo a agricultores de milho convencional inseridos em Zonas de Produção
** Sem entrar com as acções mencionadas entre parêntesis na coluna 3

Verifica-se que o maior número de acções de controlo ocorreu na região Norte, dado ter sido
igualmente nesta região onde se verificou o maior número de notificações apresentadas e a maior
taxa de crescimento, quer no que respeita o número de notificações quer em termos de área
cultivada com milho geneticamente modificado.

Em termos de área controlada a taxa global de controlo, em 2009, foi de 43,2%,
representando 2202 ha. Não considerando a região do Algarve, com um agricultor controlado e
Coexistência entre culturas geneticamente modificadas e outros modos de produção agrícola
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portanto 100% da área semeada controlada, foi igualmente na região Norte onde a taxa de
controlo foi a mais elevada, como se apresenta no quadro 11.
Quadro 11: Área semeada com milho geneticamente modificado controlada em 2009
Área total
(ha)

Área controlada
(ha)

Taxa de controlo
(%)

Norte

303,0

146,5

48,3

Centro

978,9

344,6

35,2

Lisboa e Vale do Tejo

1524,3

649,0

42,6

Alentejo

2245,8

1020,2

45,4

Algarve

41,8

41,8

100,0

5093,8

2202,1

43,2

DRAP

Total

6.2. Resultados obtidos
Os resultados das acções de controlo e inspecção revelam, em termos globais, um elevado
grau de cumprimento das normas estabelecidas na legislação. Os resultados obtidos, por tópico
analisado, foram os seguintes:
•

Confirmação das áreas semeadas

Quinze agricultores notificaram áreas superiores às efectivamente semeadas e 11 notificaram
áreas semeadas inferiores às efectivamente semeadas. Em ambas as situações as diferenças
verificadas não foram significativas.
•

Confirmação das variedades notificadas

Nove agricultores semearam variedades diferentes das que tinham inicialmente notificado, dos
quais dois não semearam uma das variedades inicialmente prevista e os restantes semearam
além das variedades indicadas, outras do mesmo ciclo vegetativo, embora ocupando áreas
reduzidas relativamente à área total. Em todas as situações as variedades utilizadas estavam
autorizadas para cultivo.
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•

Comprovativo da participação do agricultor ou do representante da sociedade agrícola na

acção de formação
Verificou-se que dois agricultores individuais não realizaram a acção de formação, tendo-se
verificado estarem a recorrer à assistência técnica de técnicos que apresentaram
comprovativo da participação na acção de formação.
•

Verificação de etiquetas das embalagens de semente e respectivas facturas de compra da

semente
Não se registou nenhum incumprimento.
•

Identificação dos ‘vizinhos’ e verificação da respectiva informação

Não se registou nenhum incumprimento.
•

Verificação da aplicação das normas técnicas de minimização da presença acidental por

pólen
Não se registou nenhum incumprimento nem alterações ao notificado.
•

Verificação da sementeira de zonas de refúgio

Não se registou nenhum incumprimento. Na maioria das situações verificou-se que as áreas
das zonas de refúgio semeadas eram muito superiores ao exigido na legislação.
•

Avaliação do cumprimento das normas técnicas de minimização da presença acidental por

misturas mecânicas
Não se registou nenhum incumprimento.
•

Verificação do cumprimento das normas da rotulagem e da rastreabilidade

Não se registaram incumprimentos.

Do controlo efectuado aos agricultores que cultivaram milho convencional nas Zonas de
Produção não se registaram incumprimentos às normas de rastreabilidade e rotulagem.

6.3. Outras ocorrências
•

Pedidos de informação e esclarecimento

Ao longo da campanha de produção registaram-se alguns pedidos de informação sobre o
cultivo do milho transgénico, aos quais as DRAP consultadas procederam aos respectivos
esclarecimentos.
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•

Falhas de notificação

Por cruzamento de dados entre as declarações de vendas das empresas de sementes, decorrente
das obrigações das empresas estipuladas no Decreto-Lei n.º 160/2005, e as notificações de
cultivo registadas, foi possível verificar duas falhas de notificação de cultivo.
Em ambos os casos foi possível saber quais os distribuidores de semente que estiveram
envolvidos e os respectivos agricultores. Assim, procedeu-se às audições dos distribuidores de
semente e dos agricultores, assim como à inspecção dos respectivos campos.
Da inspecção efectuada aos campos envolvidos comprovou-se, num dos casos, que o mesmo se
encontrava naturalmente isolado por não haver outros campos de milho nas vizinhanças e no
outro caso, que se tratava de um agricultor que apresentou a respectiva notificação de cultivo
mencionando apenas uma variedade, estando em falta a variedade declarada nas vendas de um
produtor de semente. Este último campo estava devidamente isolado de acordo com as normas
previstas na legislação.
Constatou-se, ainda, nas duas situações a ausência dos folhetos informativos previstos na lei e
que deveriam estar apostos nas embalagens de semente.
Foram redigidos os respectivos autos de notícia, decorrendo os trâmites processuais para a
respectiva instrução e avaliação dos processos.
•

Noticia de jornal e queixa apresentada

A DGADR teve conhecimento através de uma notícia publicada num jornal regional de que
existiriam na zona Centro, campos de milho transgénico não conformes com a legislação em
vigor. De imediato a DRAPC fez deslocar ao local um inspector, que após ter contactado com o
agricultor e inspeccionado os campos visados, que estavam identificados por uma placa referindo
tratar-se de milho geneticamente modificado, se constatou que devido aos campos estarem a ser
alvo de furto intensivo de maçarocas, o agricultor decidiu colocar a referida placa numa tentativa
de reduzir esse furto.
Não obstante as evidências visuais de que se tratava de milho convencional, por existirem danos
visíveis nas plantas provocados por brocas do milho, procedeu-se à colheita de amostras para
análise laboratorial, cujos resultados confirmaram tratar-se de campos de milho convencional.
Sobre este evento foi posteriormente apresentada uma queixa, subscrita por três cidadãos, a qual
foi oportunamente respondida e esclarecida pela DRAPC.
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7.PLANO DE ACOMPANHAMENTO
7.1.Questionário aos agricultores
Ao longo dos últimos cinco anos tem sido desenvolvido um plano de acompanhamento,
definido pela DGADR em colaboração com as DRAP, tal como previsto no Decreto-Lei n.º
160/2005. Neste domínio são anualmente realizados, pelos inspectores das DRAP, questionários
aos agricultores que cultivaram milho geneticamente modificado. Foram, assim, já realizados 284
questionários desde 2005.

Em 2009, realizaram-se 84 questionários, de acordo com a distribuição por DRAP que se
apresenta no quadro seguinte.
Quadro 12: Questionários aos agricultores
DRAP

Agricultores inquiridos (n.º)

Norte

18

Centro

26

Lisboa e Vale do Tejo

14

Alentejo

26

Algarve

0

Total

84

Em termos de faxas etárias, verificou-se que a idade dos agricultores que responderam ao
questionário variou entre os 21 e os 82 anos, sendo que cerca de metade dos agricultores
inquiridos possuem idades compreendidas entre os 30 e os 45 anos (Gráfico 10).

Gráfico 10: Distribuição dos agricultores inquiridos por faxas etárias
Coexistência entre culturas geneticamente modificadas e outros modos de produção agrícola
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Como se observa no gráfico 11, relativamente às habilitações literárias dos inquiridos,
verificou-se existirem agricultores com o ensino básico (21%), assim como com o grau de
licenciatura (29%).

Gráfico 11: Distribuição dos agricultores inquiridos por nivel das habilitações literárias

A grande maioria dos inquiridos dedica-se à agricultura a tempo inteiro (97%). No que
respeita à dimensão das explorações agrícolas, estas variaram entre os 2,5ha a 1400 ha.

Salvaguardando o facto de nem todos os agricultores responderem à totalidade das questões,
os aspectos mais relevantes extraídos das respostas são as seguintes:
•

Dos inquiridos 62% cultivaram milho geneticamente modificado pela primeira vez em 2009;

•

A grande maioria (85%) dos agricultores referiram ter decidido cultivar milho
geneticamente modificado para assegurar um melhor controlo das brocas e para reduzirem
a aplicação de insecticidas, sendo que alguns referiram querer experimentar e outros obter
produtos de melhor qualidade;

•

Quanto à formação recebida a quase totalidade (99%) considerou que a formação foi
suficiente e esclarecedora;

•

Todos os inquiridos responderam que a informação constante nas embalagens de
semente é suficiente e esclarecedora;

•

No que respeita à aplicação da legislação nacional (Decreto-Lei n.º 160/2005), 76% dos
agricultores referiu ser fácil, os restantes referiram ser excessiva, muito burocrática,
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existindo dificuldade em informar os vizinhos e difíceis de pôr em prática em zonas de
minifúndio;
•

Em termos da produtividade média em grão (resposta de 36 agricultores) obteve-se 13,7
t/ha (valor mais baixo:9,9 t/ha; valor mais alto:16,1 t/ha). No que respeita a produtividade
média de forragem (resposta de 46 agricultores) obteve-se 59 t/ha (valor mais baixo:46
t/ha; valor mais alto: 83 t/ha);

•

Mais de metade dos inquiridos (52%) informou ter vendido toda a sua produção e 40% dos
agricultores utilizaram em auto-consumo toda a produção obtida;

•

Nenhum agricultor referiu ter tido problemas com os seus agricultores vizinhos;

•

Todos os agricultores afirmaram ter tido um balanço, do ponto de vista agronómico,
positivo, referindo aumentos de qualidade do grão e redução da aplicação de insecticidas;

•

Em termos económicos, 58 agricultores reponderam ter tido um balanço económico
positivo e um referiu ter tido um balanço desfavorável;

•

Dos agricultores inquiridos, 40 estavam envolvidos em zonas de produção, dos quais 39
revelaram a sua intenção de renovarem a sua participação nas zonas de produção; um
dos agricultores referiu não ter ainda decidido;

•

Nenhum dos agricultores inquiridos detectou algum efeito negativo que pudesse associar
ao cultivo do milho GM (por exemplo: aparecimento de outras pragas e doenças, efeitos
em abelhas, pássaros, alergias, etc.);

•

A grande maioria (86%) dos agricultores afirma ter intenção de voltar a semear milho
geneticamente modificado, 13% ainda não decidiu e um afirmou não querer voltar a
semear este tipo de milho.

7.2.Plano de amostragem
Com o objectivo de avaliar os níveis de presença acidental ou tecnicamente inevitável do
organismo geneticamente modificado, desde 2006 que têm sido colhidas amostras de grão
obtidas em campos de milho convencionais, vizinhos de campos semeados com milho
geneticamente modificado.

Estas amostras são colhidas pelos inspectores das DRAP, de acordo com plano
anualmente estabelecido pela DGADR.

Coexistência entre culturas geneticamente modificadas e outros modos de produção agrícola

24

Relatório de acompanhamento-2009

As amostras são colhidas directamente nos campos de milho, retirando-se manualmente
entre 80 a 100 maçarocas por hectare amostrado. Em alguns casos, sempre que possível,
procede-se à colheita de grão directamente dos reboques durante a colheita dos campos. Foram,
deste modo, colhidas e analisadas 86 amostras de 2006 a 2009.

Para cada amostra colhida foram registadas informações que permitem a sua
caracterização, nomeadamente: a distância ao campo de milho geneticamente modificado e a
medida de isolamento aplicada, a existência de barreiras (casas, arvores, estradas, rios ou
ribeiras, etc.), a área do campo da variedade convencional amostrado e respectiva identificação
da variedade e data de sementeira, e direcção dominante do vento.

Em 2009 foram analisadas 12 amostras para efeitos da avaliação da fecundação cruzada
entre o milho geneticamente modificado e o milho convencional cultivados, cuja produção não se
destinou a ser rotulada como contendo milho geneticamente modificado. A sua repartição por
região apresenta-se no quadro 13.
Quadro13: Distribuição das amostras por DRAP
DRAP

N.º de amostras

Norte

4

Centro

3

Lisboa e Vale do Tejo

4

Alentejo

1

Algarve*

0

Total

12

*Não foram colhidas amostras nesta região dado não existir na vizinhança do campo de
milho geneticamente modificado qualquer campo de milho convencional.

Foram, igualmente, analisadas mais três amostras, duas delas obtidas em campos de
milho convencionais incluídos em zonas de produção e uma num campo de milho convencional de
um agricultor também produtor de milho geneticamente modificado. Em todas as situações os
campos amostrados eram vizinhos de campos semeados com milho geneticamente modificado e
a produção destinou-se a ser rotulada como contendo milho geneticamente modificado.

7.2.1.Procedimento analítico
Todas as amostras colhidas foram enviadas para a DGADR, para serem preparadas e
enviadas ao laboratório de análise. Essa preparação consistiu na secagem em estufa das
maçarocas ou do grão e debulha manual das maçarocas após secagem. Cada amostra, após
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debulha, foi dividida num divisor cónico, de modo a se garantir uma boa homogeneidade da
amostra a ser analisada, obtendo-se duas sub-amostras de cerca de 3000 grãos cada.

As análises foram realizadas pela Unidade de Investigação da Protecção das Plantas do
Instituto Nacional de Recursos Biológicos/L-INIA. O laboratório procedeu à moenda do grão para
obtenção da farinha integral, sobre a qual efectuou a extracção de ADN. Recorreu-se ao PCR
(Polymerase chain reaction) em tempo real para a quantificação do evento MON810, aplicando-se
o método de análise validado para detecção e quantificação do evento MON810.

7.2.2.Resultados
Os resultados obtidos foram, sempre que positivos, expressos em percentagem de cópias
de transgene/cópias do gene endógeno do milho.

Das doze amostras analisadas apenas duas se revelaram positivas para a presença do
evento MON810, tendo uma obtido um valor de 0,54% e outra de 0,3%, valores muito inferiores ao
limiar de 0,9% estabelecido na legislação. No quadro 14 apresentam-se os resultados por amostra
analisada.
Quadro 14: Resultados das análises de controlo
DRAP

N.º da

Tipo de isolamento aplicado ao campo GM e

Presença de

amostra

distancia para o campo convencional

MON810 (%)

1

Linhas de bordadura; campos contíguos

Negativa

2

Linhas de bordadura; campos contíguos

Negativa

3

Linhas de bordadura; campos contíguos

Negativa

4

Linhas de bordadura; campos contíguos

Negativa

2

Linhas de bordadura; 30 m de distância entre
campos

0,30

3

Linhas de bordadura; 25 m de distância entre campos

Negativa

5

Linhas de bordadura; 48m de distância entre campos

Negativa

1

Linhas de bordadura; 70 m de distância entre campos

Negativa

2

Linhas de bordadura; 50 m de distância entre campos

Negativa

Norte

Centro

Lisboa e
Vale do
Tejo

3
4

Alentejo

1

Linhas de bordadura; 180 m de distância entre
campos
Linhas de bordadura; 110 m de distância entre
campos

Negativa
Negativa

Linhas de bordadura +22 m de distância entre campos
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As restantes três amostras analisadas, provenientes de campos convencionais e cuja
produção foi misturada com a produção de milho geneticamente modificado, apresentaram
resultados positivos com valores superiores a 0,9%, tendo sido a respectiva produção rotulada
como contendo milho geneticamente modificado.
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8.CONCLUSÕES
Em 2009 realizaram-se 4 acções de formação para agricultores que envolveram um total
de 53 agricultores, aumentando para 1321 os agricultores que participaram nestas acções de
formação desde 2005.

A área de milho geneticamente modificado tem vindo a crescer no nosso país desde 2005,
atingindo em 2009 a área de 5093,7 ha, o que representa um acréscimo relativamente à área
semeada em 2008 de 4,9%. A região Norte foi a região onde se verificou um maior aumento da
área, crescendo cerca de 60%, seguindo-se a região da Lisboa e Vale do Tejo com um acréscimo
na ordem dos 39%. Verificou-se um decréscimo de cerca de 28% na região Centro e uma
estabilização das áreas no Alentejo e Algarve. Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira
não se cultivou milho geneticamente modificado.

Em termos de representatividade da área cultivada com milho geneticamente modificado
na área total de milho, embora se tenha registado um acréscimo mais acentuado no ano de 2007,
verifica-se uma tendência de crescimento anual da representatividade, que subiu para 3,8% em
2009.

No que se refere o número total de notificações de cultivo apresentadas, em comparação
com o ano de 2008, observou-se um decréscimo de 6,4%, o que corresponde a menos 16
agricultores. Para este decréscimo contribuiu apenas a região Centro.

Foram comunicadas 32 zonas de produção, das quais 15 foram constituídas na região
Centro, representando cerca de 55% da área total de milho geneticamente cultivado nesta região.
Foi nesta região onde a representatividade da área cultivada inserida em zonas de produção
igualmente mais cresceu, relativamente ao ano de 2008. Em termos nacionais, em 2009, a área
semeada com milho transgénico nas zonas de produção foi 2298,6 ha, representando 45,1% da
área total nacional.

No que respeita ao controlo, os inspectores das DRAP executaram um total de 110 acções
de controlo, o que corresponde a 2202,1 ha de área total controlada, correspondente a 43,2% da
área total. Os resultados das acções de controlo e inspecção revelaram em termos globais um
elevado grau de cumprimento das normas estabelecidas na legislação.
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Actualmente estão inscritas no Catálogo Comum de Variedades de Espécies Agrícolas 142
variedades de milho geneticamente modificadas, todas contendo o evento MON810, tolerante às
brocas do milho.

No âmbito do plano de acompanhamento realizaram-se 84 questionários a agricultores que
cultivaram milho geneticamente modificado, que confirmam os resultados já obtidos nos anos
anteriores. Referem-se em particular os seguintes:

•

Todos os agricultores afirmaram poderem fazer um balanço, do ponto de vista agronómico,
positivo, referindo aumentos de qualidade do grão e redução da aplicação de insecticidas.

•

Nenhum dos agricultores inquiridos detectou algum efeito negativo que pudesse associar
ao cultivo do milho GM (por exemplo: aparecimento de outras pragas e doenças, efeitos
em abelhas, pássaros, alergias, etc.).

Das doze amostras analisadas, para verificação dos níveis de presença acidental ou
tecnicamente inevitável do OGM na produção de grão de campos de milho vizinhos a campos de
milho geneticamente modificado, apenas duas se revelaram positivas para a presença do evento
MON810, tendo uma obtido um valor de 0,54% e outra de 0,3%, valores muito inferiores ao limiar
de rotulagem legalmente estabelecido.

.
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ANEXO I
NOTIFICAÇÕES DE CULTIVO
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DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

VARIEDADE

DATA
PROVÁVEL DE
SEMENTEIRA

MEDIDA(S) DE
COEXISTÊNCIA(S)

Quinta do Valongo

Ensaios da RNE

06 e 07-05-2009

DI

Centro Experimental de Horto-Fruticultura

Ensaios da RNE

12-05-2009

DI

26-04-2009

LB

27-04-2009

LB

Sem denominação
Sem denominação

DKC6451YG;
DKC6041YG
DKC6041YG;
DKC6451YG

Quinta do Património

DKC5784YG

30-04-2009

LB

Quinta da Gabriela

DKC6041YG

30-04-2009

LB

Sem denominação

PR32G49

07-05-2009

LB

Sociedade Casa Nova Unipessoal

PR32G49

07-05-2009

LB

Sem denominação

PR32G49; PR34N44

04 e 05-05-2009

LB

Sem denominação

PR33Y72; PR32G49;
PR32W04

04-05-2009

LB

Sociedade Agro-pecuária Martins Casanova

PR34N44

06-05-2009

LB

Sociedade Agro-Pecuária Oliveira e Azevedos, Lda.

PR32W04; PR33Y72;
PR32W04

05 e 06-05-2009

ZP+LB

Sociedade Agro-Pecuária Oliveira e Azevedos, Lda.

PR32G49

05-05-2009

ZP+LB

Sem denominação

PR33Y72; PR32G49

04-05-2009

ZP+LB

Sem denominação

PR34N44

06-05-2009

ZP

Quinta dos Corgos

DKC6041YG;
DKC5784;ED5206EZ2

30-04-2009

LB

Sem denominação

DKC6041YG

30-04-2009

LB

DKC5784YG

30-04-2009

LB

PR34N44

30-04-2009

LB

Figueiras e Araújo, Sociedade Agrícola, Lda.

DKC6041YG

08-05-2009

LB

Sem denominação

DKC6041YG

30-04-2009

LB

Sem denominação

DKC6041YG

18-05-2009

LB

Sem denominação

PR32W04

14-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04

14-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04

12-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04

14-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04

13-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04

22-05-2009

DI+LB

Sem denominação

PR34N44

18-05-2009

DI+LB

Sem denominação

PR32G49

18-05-2009

LB

Sem denominação

PR32G49

18-05-2009

LB

Sociedade Agro-pecuária Irmãos Sousa

PR32G49

07-05-2009

LB

Sem denominação

PR34N44; MAS60YG

12-05-2009

DI

Sem denominação
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DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

VARIEDADE

DATA
PROVÁVEL DE
SEMENTEIRA

MEDIDA(S) DE
COEXISTÊNCIA(S)

Gil e Ismael Sociedade Agrícola, Lda

PR33Y72; PR32W04;
PR32G49

10-05-2009

LB

Sociedade Agrícola de Carvalhido, Lda

PR32G49

07-05-2009

LB

Sem denominação

PR32W04

15-05-2009

LB

Sem denominação

PR32G49

10-05-2009

LB

Sem denominação

PR32G49

10-05-2009

LB

Sem denominação

PR32W04

01-05-2009

LB

Sem denominação

PR34N44

15-05-2009

LB

Sem denominação

PR32W04

31-05-2009

LB

Ribeiro e Campos, Soc. Agro-pecuária

PR32W04

11-05-2009

LB

Sem denominação

PR32W04

02-05-2009

LB

Sem denominação

PR32W04

09-05-2009

LB

Sem denominação

PR32G49; PR32W04

10-05-2009

LB

Sem denominação

PR32G49

05-05-2009

LB

Sem denominação

PR34N44

05-05-2009

LB

Sem denominação

PR32W04

10-05-2009

LB

Sem denominação

PR33Y72

10-05-2009

LB

Sem denominação

PR33Y72

29-05-2009

LB

Sociedade Agrícola Casa das Póvoas, lda.

PR32G49

30-05-2009

LB

Sem denominação

PR34N44

02-06-2009

LB

Quinta da Valoura

ED5206EZA2

20-05-2009

LB

Quinta da Valoura

PONCHO YG

20-05-2009

LB

Quinta do Prado

PR33G49; PR36B09

28-05-2009

LB

Sem denominação

PR38A25

02-06-2009

LB

Quinta do Costeira

PR38A25

10-05-2009

ZP

Sem denominação

PR33Y72

10-05-2009

ZP

Sem denominação

PR33Y72

15-05-2009

LB

Sem denominação

MAS60YG; MAS58YG

12-05-2009

LB

Sem denominação

PR32G49

20-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

15-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

15-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

15-05-2009

ZP

Sem denominação

PR33G49

15-05-2009

ZP

Sem denominação

PR35Y69

10-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

20-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

20-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

01-06-2009

DF

Legenda:
DI- Distância de isolamento, LB- Linhas de bordadura, ES- Escalonamento de sementeira, DF- Desfasamento de florações, ZP- Zona de
produção
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DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO
DATA
PROVÁVEL DE
SEMENTEIRA

MEDIDA(S) DE
COEXISTÊNCIA(S)

28-04-2009

ZP

28-04-2009

ZP

25-04-2009

DI

28-04-2009

DI

10-05-2009

DI

Quinta do Campo

PR32R43
DKC5784YG;
DKC5784YG;
DKC6041YG;
DKC6451YG; Ensaios
da RNE
PR34N44

20-05-2009

DI

Sem denominação

PR32W04

08-05-2009

DI+LB

Uziel Carvalho, Lda.

PR34N24; PR34N44

13-05-2009

DI+LB

Sem denominação

PR32R43

25-04-2009

DI

Sem denominação

DKC6041YG

11-05-2009

ZP

Sem denominação

DKC6041YG

20-05-2009

LB

Sem denominação

DKC5784YG
DKC6451YG;
DKC6041YG;
DKC5784YG
PR32G49; PR32W04;
PR33Y72; PR34N23;
PR34N44; PR35Y69
PR32G49

20-05-2009

ZP

28-04-2009

LB

13-05-2009

DI

25-04-2009

ZP

15-05-2009

ZP

05-05-2009

ZP

Quinta da Alegria

PR33Y72
PR32G49; PR33Y72;
PR34N44; PR38A25
PR32W04

05-05-2009

DI

Sem denominação

PR34N44

04-05-2009

ZP

Sem denominação

PR36B09

15-05-2009

ZP

Sem denominação

01-05-2009

ZP

02-04-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04
PR32G49; PR32W04;
PR33Y72; PR34N44
PR34N44

24-04-2009

ZP

Vale Serrano

PR38A25

22-04-2009

ZP

Lentiscais

PR34N44

16-05-2009

ZP

Quinta do Cascalhal

PR34N44

14-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04; PR34N44

20-05-2009

DI

Sociedade de Agricultura de Grupo do Valongo

16-05-2009

DI

20-05-2009

DI+LB

Sem denominação

PR34N44
PR32W04; PR32G49;
PR34N44; PR38A25
PR32G49; PR32W04

25-04-2009

ZP

Sem denominação

PR34N44

23-04-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

25-04-2009

ZP

Sem denominação

PR32G44; PR38A25

30-04-2009

ZP

Sem denominação

PR34N44

15-05-2009

DI

Sem denominação

PR34N44

27-04-2009

ZP

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
Sem denominação
Centro Experimental de Horto-Fruticultura
Sem denominação
Sem denominação

Monte da Silveira

Sem denominação

Quinta do Muroz
Sem denominação
Sem denominação
Sem denominação

Sociedade Agrícola C. Monteiro Grilo

Sociedade Agrícola Rio Velho

VARIEDADE
DKC 6041YG
DKC 6041YG;
DKC6451 YG
PR32N04
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DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO
DATA PROVÁVEL DE
SEMENTEIRA

MEDIDA(S) DE
COEXISTÊNCIA(S)

Sem denominação

PR32W04;
PR32G49;
PR34N44;
PR38A25

25 e 27-04-2009

ZP

Sem denominação

PR33Y72

20-04-2009

ZP

Sem denominação

PR38A25

15-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04;
PR33Y72;
PR38A25

19-04-2009

ZP

Sem denominação

PR34N44

24-04-2009

ZP+DI

Sem denominação

PR34N44

25-04-2009

DI

Sem denominação

PR34N44

25-04-2009

ZP

Sem denominação

PR34N44

01-05-2009

ZP

Quinta da Fôja

PR34N44;
PR34P88;
PR36B09;
PR38A25

25-05-2009

DI

Sem denominação

PR34N44

01-06-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04

15-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

15-05-2009

ZP

Vagem Grande

Ensaios da RNE

01-06-2009

DI+LB

Sem denominação

PR32W04

25-04-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04

25-04-2009

ZP

Sem denominação

PR34N44;
PR38A25

25-04-2009 e 25-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04

25-04-2009

ZP

Sem denominação

PR34N44

25-04-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04;
PR34N44;
PR38A25

25-04-2009

ZP

Sem denominação

PR34N44

01-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32W04;
PR34N44

01-05-2009

ZP

Sem denominação

PR34N44

01-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

01-05-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

05-05-2009

ZP

Sem denominação

PR34N44

30-04-2009

ZP

Sem denominação

PR34N44

25-04-2009

ZP

Sem denominação

PR34N44;
PR39A25

25-04-2009 e 10-06-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

02-05-2009

ZP

Agro- Pecuária Oliveira e Silva, Lda.

PR32G49

25-04-2009

ZP

Sem denominação

PR32G49

01-05-2009

ZP

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

VARIEDADE

Legenda:
DI- Distância de isolamento, LB- Linhas de bordadura, ES- Escalonamento de sementeira, DF- Desfasamento de florações, ZP- Zona de
produção
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DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DE LISBOA E VALE DO TEJO
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

VARIEDADE

DATA PROVÁVEL
DE SEMENTEIRA

MEDIDA(S) DE
COEXISTÊNCIA(S)

Núcleo de Ensaios e de Controlo do Escaroupim

Ensaios da RNE

A partir de 30-04-2009

DI

Courelas de Santo António

PR32G49

20-03-2009

DI+LB

Quinta de Malpique

PR32G49; PR32R43

25-03-2009

DI+LB

Quinta do Castilho

PR32G49

25-03-2009

ZP

Agro- Gandarez, Soc. Agricultura Grupo SAG Lda PR32G49

27-03-2009

LB+DI

Casa Agrícola Serrão Faria, Lda.

PR32G49

01-04-2009

LB+DI

Quinta das Manteigas

PR34N44

15-05-2009

DI+LB

Quinta do Outeiro

PR32G49; PR34N44

18-03-2009

ZP+LB

Quinta do Outeiro

18-03-2009

ZP+LB

10-04-2009

DI

Quinta do Vale

PR32G49; PR34N44
PR32R43; PR32W04;
PR32G49; PR33Y72;
PR34N23; PR34N44
PR32G49

19-03-2009

DI

Quinta de St Isidro

PR32G49

05-04-2009

ZP

05-04-2009

ZP

Terras do Inglês

PR32G49

A partir de 15-04-2009

DI e LB

DKC6041YG

A partir de 15-04-2009

DI e LB

Quinta Nova de S. José

DKC5277YG

Maio

DI

Quinta do Talvay

DKC5277YG

Maio

DI

Quinta Nova de Santa Barbara

DKC6451YG

Figueirinha

PR32G49

16-04-2009

ZP

Ramalhão da Barca

16-04-2009

ZP

20-04-2009

ZP

Herdade dos Pavões

PR32G49
PR32G49; PR32R43;
PR34N44
PR32G49; PR32R43; PR33Y72

20-04-2009

ZP

Herdade dos Pavões

PR32G49; PR32R43

20-04-2009

ZP

Aguas Vivas

DKC6041YG

28-04-2009

LB

Quinta das Cegonhas

PR32G49

08-05-2009

DI

Quinta de Vale de Zebro

DKC6041YG; DKC5784YG

15-04 a 15-05-2009

LB+ES+DF

PR32G49; PR32W04

12-04 a 16-04-2009

LB-ES+DF

Amoreira de Cima

28 e 29-04-2009

LB-ES+DF

Barracão do Duque

Ensaios da RNE
PR34N44; PR32G49

15-05-2009

LB

Quinta da Lagoalva de Cima

PR32G49; PR34N44

20 a 25 -05-2009

LB

Quinta da Torre Seca

PR34N44; PR36B09

05-05-2009

DI+LB

Herdade das Figueiras

PR34N44; PR32G49

27-04-2009

DI+LB

Conchoso

PR32G49

21-04-2009

ZP

Conchoso

PR32G49
PR32G49;PR32R43;PR32W04;
PR33Y72;PR34N44
PR32G49

21-04-2009

ZP

24-04-2009

DI+LB

16-05-2009

LB

Herdade da Caneira
Herdade das Gamas

DKC6451YG; DKC6667YG

16-05-2009

LB

Herdade da Carrasqueira

PR32G49; PR32R43

16-05-2009

DI

Herdade da Açorda

PR32G49

14-05-2009

DI

Herdade da Perna Molhada

PR34N44

11-06-2009

LB

Herdade da Carrasqueira

PR34N44

30-05-2009

DI

Herdade dos Pelados

DKC5874YG

11-06-2009

DI

Legenda:
DI- Distância de isolamento, LB- Linhas de bordadura, ES- Escalonamento de sementeira, DF- Desfasamento de florações, ZP- Zona de
produção
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DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALENTEJO
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

VARIEDADE

DATA
PROVÁVEL DE
SEMENTEIRA

MEDIDA(S) DE
COEXISTÊNCIA(S)

Herdade da Abóbada

Ensaios da RNE

21 e 22-04-2009

DI

Herdade da Comenda

Ensaios da RNE

Maio de 2009

DI

Herdade das Coelheirinhas

DKC6041YG

15-04-2009

DI

Herdade da Misericórdia

PR32G49

14-04-2009

DI

Vale D'Agua

PR32G49

14 e 15-04-2009

DI

Pinheirinho

PR32G49

15 e 20-04-2009

DI

Monte do Vinagro

PR32G49

14-04-2009

DI

Herdade de Camões

DKC6041YG

15-04-2009

DI

PR34N44

Abril/Maio

DI

DKC5277YG

Abril/Maio

DI

SF1112T

Abril/Maio

DI

PR34N44

Abril/Maio

DI

Monte do Zambujal

PR32G49

26 a 28-04-2009

DI

Monte de Vale de Moura

29 e 30-04-2009

DI

15-04-2009

DI+LB

Herdade da Franzina

PR34N44
PR32G49; PR32R43;
PR34N44
PR32R43

06-04-2009

ZP

Monte de Cima da Água Boa

PR32G49; PR32R43

06-04-2009

ZP

Herdade da Gouveia

DKC5784 YG

Princípio de Maio

DI

Herdade de Conqueiros

PR32G49

06-05-2009

DI

Herdade do Paço de Mora

PR34N44

25-05-2009

LB

Herdade de Mascarenhas

ES MAYORAL YG

20-05-2009

LB+DF

PR32G49

24-04-2009

ZP-LB

PR32G49

24-04-2009

ZP-LB

Herdade das Caldeirinhas

DKC6041YG

15-05-2009

DI

Herdade do Monte Branco

PR32G49

10-05-2009

DI

PR34N44

25-05-2009

DI

DKC6041YG

25-05-2009

DI

18 a 20-05-2009

DI

31-05-2009

DI

15-05-2009

DI+LB

Herdade da Daroeira

Barroca

Herdade do Montinho

Herdade da Pecena
Herdade do Sardanito da Frente

Herdade do Gavião

PR32G49
DKC5784YG; Ensaios
da RNE
ES MAYORAL YG; ES
PAOLIS YG
PR32G49

26-05-2007

DI

Herdade do Touril

PR32G49

27-05-2009

LB

Monte Branco da Loira

ES MAYORAL YG

20-05-2009

DI

Herdade do Cabido

PR38A25
PR32R43; PR32W04;
PR34N44

28-05-2009

DI

20-05-2009

DI

Monte do Casão
Herdade Vale Lameira

Herdade das Caldeirinhas
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DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALENTEJO

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

Herdade do Cego

Herdade do Choupal

Herdade da Canhota

Herdade Dona Joana de Cima

Herdade da Godinha

DATA PROVÁVEL DE
SEMENTEIRA

MEDIDA(S) DE
COEXISTÊNCIA(S)

PR34N23;PR34N44

04-04-2009

ZP

ES MAYORAL YG
PR32G49; PR32R43;
PR35Y69
DKC6041YG;
DKC5784YG
ES MAYORAL YG

01-05-2009

ZP

01-05-2009

ZP

01-04-2009

ZP

01-04-2009

ZP

MAS60YG

02-04-2009

ZP

PR32G49; PR33Y72

15 e 16-04-2009

ZP

PR32A25
PR32R43; PR32G49;
PR33Y72; PR32W04;
PR34N44; PR34N23
PR33Y72

Fins Maio

ZP

25-04-2009

ZP

11-05-2009

ZP

Fins Abril

ZP

VARIEDADE

PR32W04
DKC6041YG
PR32W04; PR32G49;
PR33Y72
PR32G49

07 a 09-05-2009

ZP

21 a 24-04-2009

ZP

03 a 06-05-2009

ZP

DKC6451YG

25 a 28-04-2009

ZP

Herdade do Pontão

PR34N44

10-05-2009

ZP

Herdade do Melo

PR32W04

Fins de Abril

ZP

Herdade dos Textos

KAPER YG
PR34N44; PR32G49;
PR32W04
PR32G49; PR32W04

16-05-2009

DI

Fins Maio

DI

15-06-2009

DI

DKC6041YG
PR32R43; PR32W04;
PR32G49; PR33Y72
PR32W04; PR32G49
CARELLA YG; AZEMA
YG
DKC6041 YG

25-05-2009

DI

04-04-2009

ZP

29 - 04-2009 a 06-06-2009

DI

20-05-2009

DI

Herdade da Fonte da Telha

Herdade do Casão
Herdade do Cego
Herdade do Monte Novo
Herdade do Loural
Herdade do Loural

CARELLA YG

20-05-2009

DI

Herdade dos Nascedios

PR34N44; PR36B09

25-05-2009

ZP

Zebra Nascedios

PR34N44
PR36B;
PR34N44;PR36B09

25-05-2009

DI

26-05-2009

ZP

Herdade dos Nascedios
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DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALENTEJO

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

VARIEDADE

Herdade dos Nascedios

PR32R43; PR32W04;
PR32G49
PR33Y72; PR34N44;
PR34N23; PR35Y69
Ensaios da RNE

Herdade do Outeiro

Ensaios da RNE

Herdade dos Nascedios
Herdade dos Nascedios

DATA
PROVÁVEL DE
SEMENTEIRA

MEDIDA(S) DE
COEXISTÊNCIA(S)

20-05-2009

ZP

20-05-2009

ZP

18-05-2009

ZP

04-06-2009

DI+LB

Legenda:
DI- Distância de isolamento, LB- Linhas de bordadura, ES- Escalonamento de sementeira, DF- Desfasamento de florações, ZP- Zona de
produção
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DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

Herdade da Lameira

VARIEDADE

PR34N23;
PR32R43;PR32G49;
PR32W04;PR33Y72;PR34N44

DATA
PROVÁVEL
MEDIDA(S) DE
DE
COEXISTÊNCIA(S)
SEMENTEIRA

25-03-2009

DI

Legenda:
DI- Distância de isolamento
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ANEXO II
MODELO DO QUESTIONÁRIO
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QUESTIONÁRIO AOS AGRICULTORES

N.º____/DRAP___Notificação n.º ___________
1. Idade:
2. Escolaridade:
3. Tipo de Agricultor: Agricultor a Tempo Inteiro
4. Área total da exploração:

Agricultor a Tempo Parcial

ha

5. Foi a primeira vez que semeou milho GM?

6. Quais as razões que o levou a semear milho GM?

7. Considera que a formação que recebeu foi suficiente? (em caso negativo refira as principais
razões)

8.Considera que as embalagens de sementes continham informações esclarecedoras e
suficientes?

9. Considera que de um modo geral as normas nacionais de coexistência previstas no
Decreto-lei n.º 160/2005 são fáceis de executar? (em caso negativo quais os aspectos que
considera difíceis de cumprir)

10. Quais as produções obtidas no(s) de milho GM?
Milho grão; quantidade:

t/ha; Milho silagem; quantidade:

t/ha

11. A produção obtida foi comercializada ou destinou-se a consumo na exploração
agrícola?

12. Teve algum problema com os seus vizinhos ou com a comercialização do milho GM?
(em caso afirmativo especifique o tipo de problema)
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13. Qual o balanço que faz da utilização do milho GM? (quanto à aplicação de insecticidas, à
produção, à qualidade do grão ou da silagem, etc.)

14. Qual o balanço económico da utilização do milho GM? (indique qual o factor que mais
afectou o acréscimo/decréscimo de receitas e custos)

15. Se faz parte de uma Zona de Produção registou algum problema com os vizinhos que
semearam milho convencional? (em caso afirmativo especifique o problema)

16. Vai renovar essa participação? (em caso negativo indique as razões)

17.Detectou algum efeito negativo que julgue poder associar ao cultivo do milho GM? (por
exemplo: aparecimento de outras pragas e doenças, efeitos em abelhas, pássaros, alergias, etc.)

18. Vai voltar a semear milho GM? (em caso negativo especifique as razões)

19. Comentários/sugestões

Muito obrigado pela sua participação!

Data:
Assinatura:

Nota: Este questionário destina-se a ser exclusivamente utilizado para a elaboração do
Relatório Anual de Acompanhamento a publicar pela DGADR
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