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Este trabalho foca o envolvimento 

de cidadãos ligados à agricultura, à I&D 

agronómica e ao meio rural em assuntos 
de inovação na agricultura, tomando como 
caso de estudo ‘a biotecnologia na 
agricultura’ designada por 
agrobiotecnologia ou biotecnologia verde, 
na qual se incluem os organismos 
geneticamente modificados (‘OGM’) ou 

transgénicos. O seu uso na agricultura 
tem gerado desacordo entre os seus 
adeptos e os seus opositores, incluindo-se 
nestes dois grupos diversos actores. 

Pelo facto de à sua inerente 
complexidade técnico-científica acrescer 
uma vasta gama de implicações sócio-

político-económicas, este assunto tem 

sido objecto de estudos reveladores da 
existência de diversos modos de cobertura 
mediática e de mecanismos de regulação 
que vão a par de diferentes padrões de 
percepções públicas. Esta teia de 
complexidade poderá ter influído nas 

políticas do sector agrícola, que evidenciou 
maior apoio, a nível comunitário e 
nacional, à agricultura biológica.  

A persistência, por mais de uma 
década, da polarização sobre este 
assunto, que mobilizou, entre outros 

actores, alguns cientistas, associada ao 
facto de existirem diferentes percepções 
de risco e benefício ligadas a várias 
aplicações, não só em diferentes países e 

culturas, mas também entre os indivíduos 
de um dado país, e nestes indivíduos em 
momentos e contextos diferentes, 

indiciam que a abordagem deste assunto 
em termos estritamente científicos e que 
exclui as preocupações existentes tenderá 
a perpetuar a polarização e a estagnação. 

No seguimento da Comissão 
Europeia ter reconhecido a importância da 
comunicação da investigação, da abertura 

e do contacto dos investigadores com a 
sociedade (CE, COM 2004- 250) 
pressupõe-se que os cidadãos são actores 
com os quais se pode trocar argumentos 
relevantes sobre este assunto e que os 

cidadãos minimamente esclarecidos 

possuem capacidade de articular ideias 

sobre implicações sociais da biotecnologia 
na agricultura. 
 
http://run.unl.pt/bitstream/10362/1676/1/Lima
_2007.pdf 

 
A análise da percepção de actores 

envolvidos neste assunto permite 
identificar áreas de conflito que requerem 

particular atenção na construção de 
políticas públicas mais eficientes e 
fundamentadas. Para tal, neste trabalho, 
mediante metodologias participativas 
foram analisadas as percepções dos 
actores chave envolvidos, tendo-se 

chegado a resultados que, relativamente à 

Informação e Comunicação realçaram ‘o 
fraco esclarecimento público existente em 
Portugal sobre OGM’ e ‘a necessidade de 
revitalizar a extensão rural’, e no que se 
refere à mediação entre Ciência e Política, 
foi realçada a ‘ineficácia dos políticos na 

actualização de conhecimentos sobre o 
tema’.  

Do mapeamento de preocupações 
efectuado, realçam-se a ‘desigual partilha 
de benefícios e riscos’; ‘a sobreposição de 
critérios económicos a abordagens 
cautelosas’ e ‘a eventual perda de valor de 

fileiras/produtos agrícolas com cariz 
tradicional forte (fileira vitícola) caso 

nelas(es) se incorporassem tecnologias de 
modificação genética’. 
O envolvimento neste assunto de jovens 
do ensino profissional agrícola, num 
projecto piloto educativo 

(http://www.institutovirtual.pt/edu-agri-
biotec/), e de agricultores, cientistas e 
outros actores ligados ao sector agrícola, 
em processos participativos de tipo focus 
grupos, permite uma partilha de 
informação e uma clarificação das suas 

preocupações, de potencial utilidade ao 
delinear de futuras linhas de I&D e 
políticas neste âmbito, sobretudo quando 
a nível nacional é inexistente uma 

http://run.unl.pt/bitstream/10362/1676/1/Lima_2007.pdf
http://run.unl.pt/bitstream/10362/1676/1/Lima_2007.pdf
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estratégia clara para a biotecnologia na 

agricultura, constituindo estas iniciativas 
de envolvimento dos cidadãos um 
contributo para o desenvolvimento de 
capital social neste âmbito. 
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