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A biotecnologia constitui uma aplicação tecnológica que faz uso de conhecimentos sobre os processos 

biológicos e que está relacionada com a recombinação do DNA, recorrendo à engenharia genética para a 

produção de organismos geneticamente modificados (OGM), fenómeno que passa pela alteração ou adição 

de novo material genético que visa produzir novos traços, substâncias ou desenvolver novas funções. A 

introdução desta tecnologia constitui uma preocupação e ameaça para o sistema de produção e consumo de 

alimentos no mundo. Portanto, como em qualquer nova tecnologia, existe uma preocupação com os 

potenciais riscos dos OGM para a saúde humana e para o meio ambiente. Diversas medidas devem ser 

tomadas para garantir que os OGMs sejam devidamente testados para a segurança da saúde e do meio 

ambiente antes de entrarem no processo de produção e comercialização. 

 

Na Agenda 21 – adoptada pela Cúpula da Terra sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

realizada no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992 – a biossegurança surgiu como um assunto prioritário e de 

índole internacional. Neste encontro, os vários actores concordaram em adoptar um protocolo que 

estabelecesse procedimentos adequados, relacionados com a transferência, maneio e uso seguro de qualquer 

organismo modificado vivo, resultante da biotecnologia, que possa ter efeitos adversos na conservação e 

uso sustentável da diversidade biológica (CNUMAD, 1992). O mandato para iniciar a negociação do 

Protocolo de Biossegurança no âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica foi dado na 

Conferência das Partes realizada de 6 a 17 de Novembro de 1995, em Jacarta. Após intensas negociações, 

o Protocolo de Cartagena de 1993, sobre a Biossegurança, foi adoptado numa das Conferências das Partes 

extraordinária realizada em Montreal em 2000 e, consequentemente, o instrumento viria a entrar em vigor 

em Setembro de 2003. 

  

O Protocolo de Cartagena sobre a Biossegurança constitui um instrumento internacional juridicamente 

vinculativo, que regula o manuseamento transfronteiriço e uso de OGMs. Embora a entrada em vigor do 

Protocolo tenha constituído uma importante conquista, a sua respectiva implementação em cada país 

continua a constituir um grande desafio. À semelhança de outros acordos internacionais, a implementação 

do Protocolo constituirá um processo gradual e negocial, onde o primeiro passo será traduzir os respectivos 

requisitos em legislação nacional e outras medidas de implementação, nomeadamente em capacidade 

institucional. 
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Moçambique ratificou o Protocolo de Cartagena sobre a Biossegurança, em 2003. Em 2005, Moçambique 

preparou um quadro legal de biossegurança com severas restrições na importação comercial de organismos 

geneticamente modificados (OGM) para alimentação, ração e processamento, assim como de importação 

de sementes GM. Mas, este cenário mudou completamente à medida que a agricultura e as políticas de 

desenvolvimento começaram a sofrer fortes influências das políticas e programas regionais da Revolução 

Verde, com grande enfoque para o Programa Compreensivo para o Desenvolvimento Agrícola em África 

(CAADP), da União Africana. Devido à adesão de Moçambique à Nova Aliança para Segurança Alimentar 

e Nutrição dos G8 – agora os G7 – aliada a fortes pressões internacionais e promessas de investimentos 

estrangeiros, o Governo de Moçambicano levou a cabo a reforma de políticas que favorecem a 

implementação de uma agricultura moderna e mecanizada, baseada no uso de insumos, com destaque para 

sementes certificadas, importação de OGMs para o consumo humano e animal, uso de fertilizantes 

sintéticos, que promovem a industrialização da agricultura moçambicana. 

 

A mudança no quadro político também forçou o Governo de Moçambique a rever o regulamento de 

biossegurança (Decreto 6/2007), substituindo-o por um novo regulamento que permite a importação de 

OGMs para o consumo humano e animal. Portanto, enquanto no passado a importação de grãos GM era 

apenas autorizada em situações de emergência para garantir a alimentação (devidamente moídos antes de 

distribuídos), hoje permite-se que os OGM sejam importados para alimentação, ração e processamento. 

 

As fortes pressões do capital, os patrocínios financeiros e a assistência técnica proveniente de empresas e 

organizações – tais como a fundação Bill e Melinda Gates, a Fundação Buffet, Monsanto, a Agência 

Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos (USAID), o Centro Internacional de Melhoramento 

de Milho e Trigo (CIMMYT); Drought Tolerant Maize for Africa (DTMA); Instituto de Investigação 

Agrária de Moçambique (IIAM); Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações Agri-biotécnicas 

(ISAAA); Milho com Eficiência Hídrica para África (WEMA) – que financiam a capacitação, a 

transferência de tecnologia e a construção de infra-estruturas, criaram condições para que Moçambique 

pudesse conduzir os primeiros ensaios de OGMs em campos confinados. 

 

Neste contexto, Moçambique adere em 2009 ao projecto WEMA e, em 2010, através do IIAM, CIMMYT 

e DTMA, realizando os primeiros ensaios de milho híbrido convencional não-GM tolerante à seca.  

 

O projecto WEMA contém duas vertentes. A primeira está ligada a ensaios convencionais de milho e a 

segunda consiste em desenvolver ensaios em campos confinados, recorrendo à biotecnologia. A primeira 

fase de ensaios convencionais envolvendo o milho tolerante à seca não-GM criou as bases para a 

implementação da segunda fase, que envolve os ensaios de milho Geneticamente Modificado Tolerante à 

Seca (GM-TS) e resistente a insectos (o milho Bt). A transformação seria efectuada usando a variedade de 

milho não-GM, produzido convencionalmente. Por outras palavras, na segunda fase de ensaios em campo 

confinado de OGMs, o projecto WEMA usará as variedades de milho tolerante à seca não-GM libertadas 

na primeira fase do projecto e, desta feita, introduzirá nestas variedades os dois genes modificados. Esta 

tecnologia está a ser utilizada na estação agrária de Chokwé no âmbito do projecto WEMA e foi doada pela 

Monsanto, uma empresa que está a fomentar o uso de Organismos Geneticamente Modificados no Mundo. 

A acção do WEMA confere uma vantagem à Monsanto, uma vez que consegue ter acesso ao germoplasma 

de milho africano nas colecções nacionais e nas do CIMMYT. A sua tecnologia GM apenas é valiosa 

quando inserida em variedades convencionais adaptadas localmente e em variedades de alto rendimento, e 

daí a necessidade de os ensaios terem sido realizados em milho convencional não-OGM em Moçambique. 

 

Os ensaios arrancaram em Fevereiro de 2017, com os ensaios de milho Bt, resistente a insectos e o gene 

tolerante à seca GM foi introduzido no mês de Julho do ano de 2017. Justifica-se a realização de ensaios de 

Milho Bt numa primeira fase, uma vez que Fevereiro é o mês de chuva, período de surgimento de insectos 

e brocas. O gene tolerante à seca GM foi introduzido mais tarde, no período de Julho, altura que marca o 

início da estação de seca em Chokwé.   



 

Portanto, os ensaios de OGMs estão a ser conduzidos pelo IIAM, no âmbito do projecto WEMA, um 

projecto que está a ser implementado em cinco países da África, nomeadamente na África do Sul; Uganda, 

Tanzânia, Quénia e Moçambique. Tudo isto está a acontecer debaixo do disfarce de filantropia e da luta 

contra as mudanças climáticas. Desta forma, o projecto WEMA está a lançar bases que visam garantir a 

aceitabilidade de cultivos de transgénicos em Moçambique.  

 

Os ensaios em campo confinados que estão a ser realizados em Chokwé estão a ser testados em condições 

de quarentena, pois o objectivo é testar a eficiência do gene. A segunda fase do projecto consistirá na 

libertação do OGM para fora de campos confinados. Para que a variedade de GMO seja libertada para o 

ambiente, fora das condições de ‘quarentena’, o projecto WEMA e o IIAM terão que submeter um novo 

pedido de autorização à Autoridade Nacional de Biossegurança, acompanhada por uma avaliação de risco, 

relatórios de gestão de risco (incluindo um plano de monitoria), um relatório sobre o impacto 

socioeconómico e medidas a tomar no relacionamento com os produtores vizinhos, assim como monitoria 

pós-libertação. Após a aprovação do pedido de libertação ao ambiente pela Autoridade Nacional de 

Biossegurança, vários ensaios de OGM serão realizados em vários locais, concretamente na zona Sul, 

Centro e Norte de Moçambique. Prevê-se um aumento da pressão sobre os centros de decisão no sentido 

de revisão da Lei de Biossegurança do país, de forma a permitir a comercialização da semente de milho 

geneticamente modificado. Se isso acontecer, este será o primeiro passo com vista à aceitação de OGM nos 

sistemas agrícolas de Moçambique (ACB, 2017). 

 

O Governo de Moçambique permitiu a importação de produtos OGMs para o consumo humano e animal e, 

através do projecto WEMA, autorizou o ensaio de OGM em campos confinados, tendo de uma forma 

deliberada excluído as organizações da sociedade civil, especialmente as associações de camponeses e a 

associação de consumidores de Moçambique de um processo de discussão. No que diz respeito a ensaios, 

para que seja implementado um projecto desta natureza, e tomando em consideração as profundas alterações 

que esta actividade pode provocar nos sistemas de produção de alimentos, o Governo devia organizar e 

conduzir consultas públicas, com vista a ouvir perspectivas de camponeses, académicos, consultores, entre 

outros actores, de forma a avaliar as implicações que poderão advir para o ambiente, saúde e bem-estar do 

Homem e dos animais.  

 

Tendo em conta o papel desempenhado pelo WEMA, particularmente a filantropia do projecto, 

consideramos que este projecto tem sido um veículo para que a Monsanto possa introduzir os seus produtos 

comerciais em Moçambique. Mas é necessário tomar em conta que, apesar do Governo Moçambicano ter 

aberto portas para a realização de ensaios em Chokwé, o que se espera receber do projecto WEMA e da 

Monsanto é uma tecnologia obsoleta (a tecnologia que está a ser ensaiada em Moçambique não obteve 

resultados satisfatórios na África do Sul). Por outro lado, espera-se que o grande capital possa vir a 

beneficiar de uma regulamentação mais flexível em termos de biossegurança, abrindo o mercado para a 

introdução de sementes GM e capturando por completo os camponeses num sistema sobre o qual eles terão 

pouco controlo. 

 

Olhando para estes dois cenários marcados pela abertura na importação de produtos Geneticamente 

Modificados (GM) para o consumo humano e animal e a realização de ensaios em campos confinados em 

Moçambique, salientam-se dois aspectos que devem merecer a atenção da sociedade e do Governo 

moçambicano. O primeiro aspecto relaciona-se com a importação de OGMs para o consumo humano e 

animal. Ao se permitir na Lei a importação de OGMs, abrem-se as portas para a comercialização de 

produtos Geneticamente Modificados no mercado moçambicano. Os supermercados em Moçambique 

estarão repletos de OGMs, para consumo nacional, sem conhecimento e consentimento das populações. 

Não se constata uma vontade política do Governo no sentido de informar os moçambicanos acerca dos 

potenciais impactos oriundos do consumo de produtos Geneticamente Modificados, quer para a saúde das 

populações, quer para o meio ambiente. Os moçambicanos precisam de ser informados sobre como 



identificar um produto Geneticamente Modificado e importa promover um debate nacional sobre os efeitos 

provenientes desse consumo, a curto, médio e longo prazo. 

 

Em segundo lugar, os ensaios de OGMs em campos confinados anunciam o início de uma era de OGM em 

Moçambique, fenómeno que pode alterar por completo os seus sistemas agrícolas e alimentares, a sua 

biodiversidade e a sua cadeia de valor alimentar. A introdução de GM resistentes a insectos e tolerantes à 

seca só responde a um aspecto limitado de produção (broca e estações de seca). Isto requer um acréscimo 

significante de custos em insumos (sementes certificadas com custos adicionais de tecnologia, fertilizantes 

sintéticos, infra-estruturas, renda de terra e pagamento de juros), com riscos de desestabilizar o actual 

funcionamento dos ecossistemas e sistemas socio-económicos nacionais. 

  

Face aos potenciais impactos ambientais e para a saúde resultantes do avanço de OGMs, o Governo de 

Moçambique deve promover investimentos e apoiar os camponeses em técnicas sustentáveis e agro-

ecológicas, com vista a aumentar a produção e a produtividade, maximizar a segurança alimentar e enfrentar 

as mudanças climáticas. Esse combate deve resultar da utilização de técnicas sustentáveis e não na 

importação e uso de Organismos Geneticamente Modificados. 

 


