
1 

 

									 																																					 																									

COMUNICADO DE IMPRENSA 

DATA: 25 Setembro 2019 

 

OS AFRICANOS RECUSAM-SE A SER A LIXEIRA DE QUÍMICOS   

 
Organizações da sociedade civil e cidadãos de toda a África estão hoje a fazer um apelo aos 
seus governos para que emitam proibições imediatas de todo o uso de glifosato e de 
herbicidas à base de glifosato (HBG). 
 
A campanha #BanGlyphosateAfrica, lançada pela Aliança pela Soberania Alimentar na África 
(AFSA) e pelo African Centre for Biodiversity (Centro Africano para Biodiversidade - ACB), foi 
endossada por organizações Africanas que representam milhões de cidadãos Africanos. 
Governos através do continente estão a ser inundados com mensagens, cartas e petições 
exigindo que eles protejam os seus cidadãos com uma proibição imediata. 
 
Globalmente, o glifosato e os HBG contaminaram todas as esferas do nosso meio ambiente e 
os nossos sistemas alimentares, dando início a uma das maiores crises de saúde no mundo. As 
doenças crónicas aumentaram conjuntamente com o uso global de HBG, como foi 
demonstrado em recentes casos judiciais nos EUA.  
 
A Presidente da AFSA, Mariann Bassey-Orovwuje, explica: “Países através do mundo estão a 
apressar-se a colocar proibições, mas os governos Africanos estão silenciosos. Isso é 
aterrorizante, uma vez que o Roundup é usado extensivamente pelos camponeses, agricultores 
e trabalhadores rurais Africanos como eliminadores de ervas daninhas, e os resíduos podem ser 
encontrados nos alimentos que ingerimos.” 
 
A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Cancro (IARC) da Organização Mundial da 
Saúde  anunciou em 2015 que 'as formulações de glifosato e o glifosato puro são 
provavelmente carcinogénicos para os seres humanos'. Pesquisas independentes mostram que 
o glifosato e os HBG podem causar muitas doenças crónicas e danificar o DNA celular - 
levando ao cancro. Esta evidência não pode ser mais ignorada pelos nossos líderes Africanos. 
A exposição directa e indirecta aos HBG coloca camponeses, agricultores, consumidores e 
trabalhadores Africanos em extremo risco de doenças. Testes de amostras de leite materno 
revelaram a presença de HBG. 
 
Apesar da onda global de proibições de HBG, a capacidade global de produção aumentou 
para o dobro da demanda (parcialmente devido à produção maciça pela China). Isto torna a 
África ainda mais atraente como um mercado, o que impulsiona o aumento do uso de HBG e 
de culturas geneticamente modificadas (GM) tolerantes ao glifosato. 
 
Está documentado que 38 ervas daninhas são resistentes ao glifosato, o que resultará no 
gifosato ser ainda mais usado. Isto contradiz a afirmação de que a conversão para culturas 
GM tolerantes a herbicidas reduz a quantidade de herbicidas necessária. 
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A directora do ACB, Mariam Mayet, diz: “Sem proibição, os fabricantes continuarão a despejar 
esses produtos químicos tóxicos nos países Africanos, onde ainda são permitidos. A África não 
precisa desses venenos mortais para lidar com as ervas daninhas; existem muitas alternativas 
viáveis que evitam o risco de doenças e danos causados pelos HBG.” 
 
O mito de que pesticidas são necessários para alimentar o mundo foi refutado. O Relator 
Especial das Nações Unidas sobre o Direito à Alimentação, Hilal Elver, enfatizou que “sem ou 
com o uso mínimo de produtos químicos tóxicos, é possível produzir alimentos mais saudáveis e 
ricos em nutrientes, com maiores rendimentos a longo prazo, sem poluir e esgotar recursos 
ambientais”.i 
 
Os países Africanos podem evitar o "encerro agroquímico" promovendo alternativas agro-
ecológicas e outras alternativas agrícolas não químicas e adoptando agentes alternativos de 
controle de ervas daninhas para as áreas urbanas. A campanha continental apela, portanto, 
aos governos Africanos para: 

• Emitirem uma proibição imediata em todo o uso de glifosato e de HBG; 
• tomarem medidas adequadas para garantir que outros produtos químicos mais tóxicos 

não substituam o glifosato; e  
• iniciarem uma mudança de agricultura química intensiva em insumos para sistemas 

agrícolas agro-ecológicos. 
 
Um relatório completo baseado em evidências sobre a toxicidade do glifosato e a 
necessidade urgente de uma proibição está disponível online em inglês, francês e português 
aqui: 
https://acbio.org.za/acbio/web/en/africa-must-ban-glyphosate-now 
 

### 
 
Para mais informações ou entrevistas, por favor, contactem:  
Mariann Bassey- Orovwuje – Presidente da AFSA. Email: annybassi@yahoo.com 
Dr Million Belay – Coordenador da AFSA. Email: million.belay@afsafrica.org 
Deidre May – Coordenadora de Comunicações do ACB. Email: deidre@acbio.org.za 
 
Notas aos Editores 
A AFSA é uma extensa aliança de actores da sociedade civil que fazem parte da luta pela 
soberania alimentar e agro-ecologia na África. É uma rede de redes, actualmente com 35 
membros activos em mais de 50 países Africanos. Isto inclui redes de produtores de alimentos 
Africanos, redes de ONGs Africanas, organizações de povos indígenas, organizações religiosas, 
grupos de mulheres e jovens e movimentos de consumidores. www.afsafrica.org 
 
O African Centre for Biodiversity  
O ACB é uma organização de pesquisa e advocacia que trabalha em prol da soberania 
alimentar e agro-ecologia na África, com um foco na biossegurança, nos sistemas de 
sementes e na biodiversidade agrícola. A organização está comprometida em desmantelar as 
desigualdades e resistir a expansão industrial-corporativa nos sistemas alimentares e agrícolas 
da África. O nosso foco geográfico actual é a Árica Austral e a África Oriental, trabalhando em 
extensas redes continentais e globais. . www.afsafrica.org 
	
																																																																				

i	 	 	Conselho	das	Nações	Unidas	de	Direitos	Humanos.	2017.	Trigésima	quarta	sessão.	27	Fevereiro–
24	Março	2017,	Ítem	3	na	Agenda.	Promoção	e	protecçãp	de	todos	os	direitos	humanos,	direitos	civis,	politicos,	
económicos,	sociais	e	culturais,	incluindo	o	direito	ao	desenvolvimento.	https://reliefweb.int/report/world/report-
special-rapporteur-right-food-ahrc3448		


