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Título: Banir Glifosato e Herbicidas Sintéticos.

No passado dia 25 de Fevereiro, foram publicados os resultados de uma iniciativa
levada a cabo pela “Plataforma Transgénicos Fora”, que concluiu que Portugal é um país
contaminado pelo glifosato. De facto, nos testes levados a cabo a nível nacional, verificou-se
que os valores de contaminação das amostras estão sempre acima dos 50% e, em Outubro
de 2018, registaram-se valores de 100%. Esta iniciativa apoia-se no relatório da
Organização Mundial de Saúde, que identificou este produto como “potencialmente
cancerígeno”. Os resultados deste estudo também voltaram a levantar esta questão na
sociedade civil. Apesar de a ciência não ter comprovado ainda inequivocamente os perigos
do glifosato, também não conseguiu provar a sua segurança, não obstante todas as
diligências efetuadas nesse sentido pelas agências reguladoras.
Vários países já começaram a apertar o cerco a herbicidas sintéticos, incluindo o
glifosato, como é o caso da França. Em Portugal, este herbicida em particular foi banido por
14 municípios, que usam presentemente alternativas seguras e amigas do ambiente.
Apesar de a Comissão Europeia ter em 2017 alargado a licença deste herbicida por
mais 5 anos, fê-lo com base num relatório que cientificamente nada credível, uma vez que,
como publicado pelo jornal Público no dia 15 de Janeiro de 2019, continha mais de 70% de
informação plagiada de um documento produzido pela produtora deste herbicida, a

É notória a falta de isenção das autoridades competentes ao regular esta matéria.
Sempre a movimentarem-se a favor dos grandes interesses económicos, jogam com a saúde
das populações, como dano colateral.
O PAN tem lutado desde a sua fundação contra este tipo de soluções, que hoje em dia
e com a variedade de alternativas no mercado, já não têm qualquer sentido. Estes herbicidas
penetram na nossa água através dos nossos solos e são um veículo para a infiltração de
toxinas no nosso organismo. Representam também um perigo constante para os animais
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Monsanto, detida pela Farmacêutica Bayer.
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errantes, bem como animais de companhia que circulam no nosso concelho. O PAN tem
recebido inúmeras denúncias de munícipes preocupados com uso de herbicidas tóxicos nas
ruas da Amadora. Preocupados tanto com saúde dos seus animais, bem como com a sua.
Alternativas como uso de vinagre de álcool ou água salgada podem ser aplicadas, visto
serem herbicidas naturais, que não necessitam de certificação.
O PAN propõe que a Assembleia Municipal da Amadora, na sua Sessão Ordinária de dia
23 de Abril de 2019, delibere o seguinte:
- Instituir análises obrigatórias ao glifosato na água de consumo feitas pelos
SIMAS;
- Banir o uso de glifosato e herbicidas sintéticos na limpeza urbana;
- Substituir o uso de herbicidas sintéticos por herbicidas naturais na limpeza urbana do
nosso concelho;
- Enviar esta medida para os SIMAS e para as juntas de freguesia da Amadora, de modo
a conhecerem a vontade dos representantes dos amadorenses, bem como para todas as
bancadas parlamentares na Assembleia da República.
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