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“Todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje” 
Provérbio Chinês 

Desde os tempos da colonização 
existe a biopirataria, perdurando até os 
dias de hoje. Apesar da biopirataria ser 
actualmente considerada ilegal, naquela 
altura esse acto não era visto como ilegal, 

atendendo à ética e cultura então 
existentes. 

A biopirataria começou a ser vista 
como acto ilegal a partir do momento em 
que os países megadiversos (países ricos 
em diversidade biológica) perceberam que 
a biodiversidade possui uma grande 

importância económica, não a vendo mais 

como um ónus, mas sim como um bem 
que pode criar valor. Hoje é considerada 
como o terceiro mercado ilegal mais 
lucrativo do mundo, tornando a 
biodiversidade o ouro verde da sociedade 
contemporânea. 

As tentativas de erradicação de tal 
problema pela formulação de uma política 
ambiental mais abrangente foram 
inúmeras. No entanto, poucos foram os 
avanços. Uma das principais tentativas foi 
a criação, em 1992, da Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), que tem 
como terceiro objectivo alcançar uma 
partilha justa e equitativa dos benefícios 
derivados da biodiversidade e a divisão 

dos lucros da exploração das suas 
riquezas. É importante deixar claro que 
isto não se reporta necessariamente ao 

lucro monetário, mas pode ser, por 
exemplo, uma transferência de tecnologia 
ou de conhecimentos, logo benefícios não 
monetários.  

A Convenção estipula ainda que os 
países são soberanos quanto ao acesso e 
utilização dos recursos genéticos, e sendo 

assim, cada país é responsável em 
promover leis que protejam, preservem e 
que incentivem o seu uso sustentável, 
tendo o direito de beneficiar, de forma 

justa e equitativa, do uso dos seus 
recursos genéticos, pelas indústrias 
nacionais e multinacionais. 

Apesar da criação da CDB visar o 
melhor uso dos recursos genéticos, 

verifica-se uma grande dificuldade em 
passar da teoria à acção, traduzindo-se 
numa enorme perda económica dos países 
megadiversos, devido à recolha ilegal da 
biodiversidade ou má utilização dos 
conhecimentos tradicionais das 
comunidades locais de tais países. 

Almejando colmatar as lacunas 

existentes na CDB, de dois em dois anos, 
as Partes Contratantes da Convenção 
sobre Biodiversidade encontram-se na 
Conferência das Partes, onde são tomadas 
várias decisões sobre diversas questões 
relacionadas à biodiversidade. Dentro 

deste contexto, já foram criadas algumas 
directrizes para auxiliar o acesso aos 
recursos genéticos e a partilha justa e 
equitativa dos benefícios derivados de sua 
utilização (ABS), bem como dos 
conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade, com o intuito que todos 
(países ricos em tecnologia, comunidades 
locais e indígenas dos países 
megadiversos, bem como o próprio país 

detentor da biodiversidade) tenham direito 
a uma fatia desses benefícios. Além disto 
a Convenção estimula que sejam 

elaborados estudos de caso sobre a 
melhor forma de ABS, que ajudem países 
ou comunidades a seleccionar 
instrumentos que melhor se adaptem ao 
direito e cultura local. 

Em 2002, durante a Conferência 
Rio + 10, ficou decidido que no âmbito da 

Convenção sobre Diversidade Biológica 
dever-se-ia começar a negociar um 
Regime Internacional de Acesso e Partilha 
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de Benefícios dos Recursos Genéticos, 

devendo começar a funcionar em 2010. 
Para que esse Regime 

Internacional seja eficiente é necessário 
resolver os conflitos existentes entre a 

CDB, o Direito de Propriedade Intelectual 
e o Acordo sobre Aspectos do Direito de 
Propriedade Intelectual (TRIPS), bem 
como criar instrumentos que auxiliem na 
protecção do uso de recursos genéticos e 
que dêem direitos reais aos países sobre a 
sua biodiversidade. 

Através de contributos 
encontrados na ética e no quadro 
normativo e político do ambiente pode-se 
ajudar na formação de uma Política 
Internacional de Partilha de Benefícios a 

ser utilizada no Regime Internacional de 

ABS.  
Não se pretende, em nenhum 

momento, defender a posição dos países 
megadiversos, como vitimas, mas sim, 
alertar para a necessidade de mudança do 
actual sistema, para que ocorra a 
utilização sustentável da biodiversidade e 

a partilha justa e equitativa dos benefícios 
derivados da utilização do recurso 
genético, evitando assim a biopirataria. 

Desta forma, pretende-se 
apresentar contributos que auxiliem na 
fundamentação de uma política 
internacional ABS. Portanto, foi feito um 

breve estudo sobre a ética, o quadro 

normativo e político internacionais, bem 
como os instrumentos de partilha de 
benefícios. Estes estudos servirão para 
averiguar o que ainda é necessário 
desenvolver para a criação desta política 

internacional de partilha de benefícios. 
Além disso, foi realizado o estudo do 
quadro normativo e político do Brasil e de 
Portugal, averiguando o que estes dois 
países têm feito para que haja uma 
partilha justa e equitativa dos benefícios 
derivados da utilização dos recursos 

genéticos. Procurou-se também 
fundamentar a posição estratégica de 
Portugal como elo de ligação entre o Brasil 
e a Europa. 

A dissertação foi estruturada em 
uma metodologia qualitativa e 
quantitativa. 

A metodologia qualitativa utilizada 
apoiou-se em três componentes: o 
método do tipo “estudo de caso”, o 
procedimento comparativo e o 
procedimento histórico. Esta metodologia 
foi utilizada para examinar os casos do 

sapo verde e o da Alfarroba, recorrendo a 
entrevistas pessoais, análise de 
documentos e observações para 
fundamentar e exemplificar o modelo de 
partilha de benefícios aqui sugerido. 

O método comparativo consiste 

em enfatizar as diferenças e as 
similaridades, tendo sido utilizado para 
comparar a Convenção sobre Diversidade 
Biológica, o Direito de Propriedade 

Intelectual e o Acordo TRIPS. Usou-se 
ainda este método para comparar o 
trabalho realizado pelo Brasil e Portugal 
para regulamentar a partilha de benefícios 
derivados da utilização dos recursos 
genéticos e para evitar a biopirataria. 

O método histórico procura 

verificar e provar a influência de 
acontecimentos, processos e actuações de 
Governos e privados na sociedade de hoje 
(Lakatos & Marconi, 1991). Este método 
foi utilizado nos itens relativos ao quadro 

normativo e político apresentados na 

dissertação com o intuito de verificar e 
provar a influência que a CDB tem 
desempenhado no quadro normativo e 
político nacional e internacional. 

Para as sete entrevistas realizadas 
com as autoridades dos Governos 
Brasileiro e Português recorreu-se ao 

método de entrevista semi-estruturada, 
para recolha directa de informação, por 
ser uma técnica baseada em perguntas, 
mais ou menos gerais, podendo sempre 
acrescentar outras perguntas caso veja 
ser necessário. O guião-base para a 
entrevista procurou questionar os políticos 

sobre os instrumentos normativos e 

políticos adoptados no país. Sempre que 
se proporcionou foram acrescentadas 
perguntas visando encontrar as lacunas 
existentes no sistema. Este método é 
bastante eficaz para a construção do 

objecto desta investigação, uma vez que 
foram entrevistadas pessoas que 
trabalham com temas relacionados com a 
biopirataria e repartição de benefícios. 

Baseado na sociedade da 
informação, sociedade criada da revolução 
na tecnologia da informação que surgiu a 

partir de fluxos intermináveis de 
informação em linha que a Internet 
proporciona, foi elaborado e realizado um 
questionário com 18 questões aplicados 

na Universidade Católica de Brasília, 
Instituto Politécnico de Beja. 

O questionário foi utilizado para 

testar os conhecimentos relativos à 
biopirataria, partilha dos benefícios 
derivados da utilização dos recursos 
genéticos, melhores formas de partilhar os 
benefícios e descobrir qual o meio de 
comunicação mais credível para as 310 

pessoas que responderam ao questionário, 
averiguando ainda que tipo de trabalho 
deve ser realizado para que a sociedade 
possa ajudar na formação de uma política 
internacional de partilha de benefícios 
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derivados da utilização dos recursos 

genéticos. 
A escolha do caso de estudo sobre 

o Sapo Verde da Amazónia para aplicar os 
fundamentos estudados na dissertação foi 

em decorrência de uma entrevista 
realizada com o Ministro Hadil Fontes da 
Rocha Viana, Chefe da Divisão do Meio 
Ambiente e então Ponto Focal da 
Convenção sobre Diversidade Biológica do 
Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil, que relatou que este caso estava a 

ser muito discutido no âmbito da 
biopirataria e protecção dos Direitos de 
propriedade intelectual e que inclusive a 
então Ministra do Meio Ambiente no Brasil, 
Dra. Marina Silva, estava a dar especial 

atenção para este caso, para considerá-lo 

como um símbolo de luta contra a 
biopirataria. 

Já o caso da Alfarroba do Algarve 
foi escolhido após análise do relatório final 
de inventariação das variedades 
tradicionais e espécies vegetais 
autóctones com potencial interesse 

agrícola e definição de medidas de apoio à 
sua conservação e valorização, feito em 
2003, pelo Ministério da Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP, 
2003)[3]. A intenção foi escolher um 
material vegetativo autóctone que já 
estivesse em território português hà pelo 

menos 500 anos para que conseguisse 

averiguar os conhecimentos tradicionais 
associados a este. 

Ao longo do relatório supracitado 
argumenta-se que Portugal, pela sua 
situação geográfica e condições ecológicas 

daí resultantes, bem como pelas prática e 
sistemas culturais específicos da cultura 
portuguesa, é no contexto Europeu, uma 
das regiões com maior agrobiodiversidade. 
Como consequência, existe um importante 
património genético com interesse 
agrícola, dentre eles a alfarroba, que 

possui grandes propriedades alimentar, 
farmacêutica, cosmética, entre outros. 

Ao longo da dissertação foi 
verificado que a biopirataria é um 

problema extremamente complexo, que 
afecta a soberania nacional sobre a 
biodiversidade e os direitos dos detentores 

de conhecimentos tradicionais associados. 
Reconheceu-se a riqueza da fauna 

e flora de Portugal, que faz parte da 
região da Europa com maior 

                                       
3
 Este relatório foi elaborado pelo Ministério da 

Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas com o 

intuito de inventariar o património genético nacional 
com interesse agrícola, principalmente na sua vertente 

de conservação in situ, e por fim inventariar 

actividades tradicionais associadas ao seu uso 

(MADRP, 2003). 

biodiversidade (Geraldes, 2006, Junho 

29), afirmando assim o seu papel 
primordial na defesa da biodiversidade. No 
entanto, também ficou claro que o país 
necessita de mais mecanismos e estudos 

de caso que assegurem a aplicação e 
implementação do Decreto-Lei 118/2002, 
de 20 de Abril, face às lacunas que nele 
existem. 

Somente com o desenvolvimento 
de estudos de caso e criação de novos 
mecanismos de partilha de benefícios é 

que se conseguirá garantir o fim da 
biopirataria e os direitos que as 
comunidades locais, indígenas e 
autóctones possuem sobre os seus 
conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade. 

Identificou-se a grande 
importância que Portugal possui, devido à 
sua posição estratégica, como 
intermediador dos países de língua 
portuguesa com a União Europeia para a 
resolução da questão da biopirataria. 
Portugal pode incentivar a criação de uma 

rede dos países de língua portuguesa de 
acesso e partilha de benefícios da 
biodiversidade tendo como um dos 
objectivos ampliar as bases de informação 
e incentivar o desenvolvimento de estudos 
de caso que sirvam de subsídio para que 
os países se preparem para uma política 

internacional de acesso e partilha de 

benefícios. 
Foi averiguado que enquanto não 

houver uma política internacional de 
partilha de benefícios que nivele e adopte 
formas e medidas de acesso e partilha de 

benefícios, os países megadiversos terão 
muitas dificuldades em regular o acesso e 
a partilha de seus benefícios. Se aplicarem 
uma lei muito rígida, os interessados em 
realizar a pesquisa, basicamente 
empresas, indústrias farmacêuticas e 
químicas, bem como o próprio governo 

dos países desenvolvidos irão pesquisar 
em outros países, ou procurarão colectar 
os recursos genéticos sem autorização 
oficial, ocorrendo da mesma forma à 

biopirataria. 
Torna-se facto que a biopirataria 

poderia estar muito próxima do fim se os 

Estados Unidos da América (EUA) já 
tivessem ratificado a CDB e se unisse na 
busca de melhores formas de ABS, 
contudo, devido ao forte lobby das 
grandes multinacionais e laboratórios, os 
EUA nada, ou pouco fizeram. Esse facto 

fragiliza muito a Convenção, pois não 
conta com o apoio do país mais rico, 
economicamente, e ao mesmo tempo o 
que mais explora a biodiversidade, 
juntamente com o Japão e a União 
Europeia. 
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Fica nítido que ainda há muito a 

ser feito para terminar com a biopirataria, 
só acontecendo quando todas as Partes 
Contratantes da CDB se unirem para criar 
uma base sólida para uma política 

internacional de ABS e dos conhecimentos 
tradicionais associados aos recursos 
genéticos que funcione de forma justa e 
equitativa. 

Quanto à construção de um 
Regime Internacional de ABS até 2010, 
conclui-se que há pouco tempo para os 

países fazerem toda a regulamentação 
sobre este tema e que não conseguiram 
fazer desde a criação da CDB em 1992, ou 
seja, nos últimos 14 anos. No entanto, 
com muita cooperação e dedicação dos 

peritos, comunidades tradicionais e 

indígenas, organizações não 
governamentais, organizações 
intergovernamentais, investigadores 
científicos, docentes e demais 
interessados no assunto conseguirão criar 
uma política internacional de ABS que não 
seja conflituosa com as leis que cada Parte 

Contratante da Convenção possui. 
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