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Lisboa, 16 Dezembro de 2019

Exmºs Senhores

O MOPPE (Movimento Português de Prevenção do Electrosmog) vem lançando alerta na sociedade em 
relação aos testes 5G e à introdução da tecnologia de telecomunicações móveis da 5ª Geração. Estamos a 
falar de uma tecnologia muito mais perigosa para a saúde e para a democracia do que a 4ª Geração. O 5G 
está numa outra galáxia tecnológica, para o qual os padrões actuais são ainda mais inadequados do que 
eram para o 4G. Tanto o 5G como as lâmpadas LED azuis sem difusor são ambas directa ou indirectamente 
um problema de Saúde Pública. A Direcção-Geral de Saúde (DGS) já recebeu um alerta nosso no início do 
ano, para o qual não obtivemos resposta. 

Hoje é Famalicão, amanhã é na sua rua:

Alunos contestam instalação de antena junto à escola
https://sicnoticias.pt/pais/2019-12-13-Alunos-contestam-instalacao-de-antena-junto-a-escola 

Os padrões da Comissão Internacional de Protecção contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP) não são 
vinculativos, trata-se apenas de uma ONG com muitos conflitos de interesses. Tudo o que é preciso é 
implementar a Resolução 1815 de 27/05/2011 do Conselho da Europa, leia-se em especial o ponto 8.2.1., 
em lugar de aumentar a exposição da população: 
https://www.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/resolution_1815__2011__pt-versao_final.pdf 

O nosso apelo informado é para a criação de padrões adequados aos efeitos biológicos a níveis de potência 
não térmicos. Os padrões do ICNIRP são apenas uma referência de padrões técnico-industriais. Nem essa 
legislação está a ser cumprida para o uso quotidiano dos smartphones 4G, é inadequado avançar mais num 
caminho que já se provou errado e assente em corrupção, o legado de Repacholi:  

• Will WHO Kick - Its ICNIRP Habit? -- Non-Thermal Effects Hang in the Balance Repacholi’s Legacy of 
Industry Cronyism (November 4, 2019): https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-
icnirp-habit 

• Emissões de microondas dos telemóveis superam os limites de segurança na Europa e nos EUA ao 
tocar o corpo: https://ieeexplore.ieee.org/document/8688629 

• National Toxicology Program (EUA) - os estudos que se têm seguido continuam a apontar para 
lesões no ADN e outras no cérebro frontal, células sanguíneas e hipocampo (sistema hormonal e 
humoral):  https://smombiegate.org/national-institutes-of-health-dna-damage-from-cell-phone-
radio-frequency-radiation/ 
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Quantos graves tumores cerebrais andam por aí (glioblastoma multiforme ou GBM) relacionados com o uso
do telemóvel? Os números oficiais das autoridades francesas indicam uma quadruplicação entre 1990-2018:

• https://www.noticiasaominuto.com/fama/1350973/florbela-queiroz-vive-drama-familiar-sobrinho-  
foi-operado-a-grave-tumor   

• https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/  
documents/rapport-synthese/estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-
en-france-metropolitaine-entre-1990-et-2018-volume-1-tumeurs-solides-etud    

APELOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A versão oficial sobre a segurança da radiação não-ionizante está comprometida, sabemos que é falsa, 
sabemos desmontá-la, a segurança assente apenas no efeito térmico é falaciosa, pois há muita literatura 
que desde a Guerra Fria mostra efeitos biológicos a níveis de potência não térmicos. Tal como Bruxelas e 
muitos outros locais no mundo, Portugal e a DGS precisam de defender a necessidade de uma moratória ao 
5G, até à revisão em curso da classificação das radiofrequências electromagnéticas (EMF) pela IARC e a 
OMS serem concluídas (2020-2024). Mais informações aqui nestes documentos:

Resolução 5G para Donald Trump (médicos e investigadores)
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/resolucao_nacional_5g_eua.pdf 

Lista de cidades e países onde a população já baniu a rede 5G
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/
lista_de_cidades_e_paises_que_baniram_o_5g.pdf 

Apelo Internacional - Pare a 5ªGeração de Telecomunicações Móveis na Terra e no Espaço
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/ 
Português: 
https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/apelo_internacional_pare_o_5g_na
_terra_e_no_espaco.pdf 

EMF CALL 2018: https://www.emfcall.org/ 
Texto EN: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf_call_2018.pdf
Resumo PT: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/apelo-emf-
2018_limites-realmente-seguros.pdf

NOTA FINAL: 
Há uma audiência do MOVIMENTO PORTUGUÊS DE PREVENÇÃO DO ELECTROSMOG à espera de 
agendamento na Comissão de Saúde há quase 9 meses. É urgente parar esta loucura sem base científica. A 
população não irá desistir, trata-se de uma ameaça existencial.

Os melhores cumprimentos,
MOPPE - Rui Augusto (secretário do MOPPE)
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com 
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