
Quem somos e o que fazemos?
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), o Catholic Relief 
Services (CRS) e a CARE Noruega, em colaboração com parceiros 
nacionais em África, estão a implementar um projecto para aumentar a 
efectividade das intervenções baseadas na semente nos sistemas agrícolas 

africanos sujeitos a stress agudo e crónico.
 Como resultado de investigação aplicada e de rigorosas avaliações ex post de factos, 
tem vindo a surgir um consenso de que a assistência convencional em sementes é 
problemática. Tais problemas incluem:

��A ausência, inadequação ou mau diagnóstico da insegurança em sementes, com o 
problema frequentemente considerado (erradamente) como sendo de escassez de 
sementes. 

��A predominância de abordagens do lado da oferta, acompanhadas de uma forte 
dependência do sector de sementes comerciais para a assistência em sementes.

��A falta de compreensão dos sistemas de semente dos produtores agrícolas e dos 
papéis importantes que eles têm que desempenhar na assistência e recuperação 
agrícola.

��A falta de reconhecimento da importância central dos mercados locais nos sistemas 
de sementes informais e nos mais integrados.

��As intervenções de ajuda repetitivas que levam à ajuda crónica em sementes.

 O CIAT é o coordenador do projecto, o qual é financiado pela USAID/Divisão de 
Assistência a Catástrofes no Estrangeiro (OFDA). O interesse do CIAT em sistemas de 
semente sob stress remonta ao projecto Sementes de Esperança (Seeds of Hope) no 
Ruanda em 1995-96, no qual o impacto do desastre sobre os sistemas de sementes e a 
agrobiodiversidade era um assunto importante. O CRS, também financiado pela OFDA, 
está activamente envolvido na recuperação agrícola onde quer que haja necessidade 
em África e salienta abordagens que estimulam o aumento da produção e a geração 
de receitas. A CARE Noruega, financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros 
da Noruega, desenvolveu conhecimentos em várias áreas da recuperação do sector da 
agricultura.
 O objectivo do projecto Sistemas de Semente sob Stress é:
 

 O projecto visa influenciar e melhorar os conhecimentos, atitudes e práticas dos 
doadores e dos praticantes nas suas acções de apoio e assistência em sementes. Fá-lo 
aumentando a compreensão, em primeiro lugar, do impacto dos desastres e do stress 
continuado sobre os sistemas de sementes; e em segundo lugar, da efectividade das várias 
respostas de ajuda em sementes no fortalecimento dos sistemas de semente a curto e 
longo prazos.

Ajuda em Sementes para  
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RESUMO DE PRÁTICAS 

Os estudos de caso 
mostram que a recupera-

ção agrícola baseada na se-
mente é mais complexa do 

que geralmente se pensa. 

Estes resumos proporcio-
nam conselhos práticos so-
bre como melhorar a ajuda 

em sementes, incluindo 
orientação técnica especí-
fica, bem como instrumen-

tos e listas de verificação 
cobrindo desde o estudo 
inicial até à avaliação, pas-

sando pelo projecto de 
novas propostas.



RESUMO DE PRÁTICAS

Quem somos e o que fazemos?
 

 Este projecto está a gerar novos conhecimentos, assim 
como a síntese de melhores práticas. Os resumos 3 a 
7 partilham aspectos importantes de diferentes tópicos 
relacionados com a assistência em sementes. Porém, 
compreendemos que proporcionar informação não é, por si 
só, suficiente porque a informação apenas não se converte 
necessariamente em maior uso de conhecimentos ou 
alteração de práticas. Portanto, o projecto está também a 
proporcionar novas ideais sobre como:

��Analisar e avaliar os sistemas de semente e a segurança 
em sementes.

��Projectar intervenções de assistência em sementes.
��Monitorizar e avaliar intervenções de assistência em 

sementes.

Os resumos 8 a 10 incluem instrumentos e orientações para 
os praticantes e doadores.

 O projecto visa também influenciar as práticas de outras 
formas. Estão a ser envidados esforços para educar, aprender 
e comunicar com os actores envolvidos na recuperação 
agrícola – desde políticas até à sua implementação no campo. 
Por isto, recebemos com prazer os comentários a estes 
resumos à medida que as pessoas os forem lendo e usando, 
sendo também bem-vindas trocas de informação e diálogo 
mais gerais (veja os contactos abaixo).
 Para mais informações sobre o projecto, veja http://www.
ciat.cgiar.org/africa/seeds.htm

O Nº 2 faz uma apresentação geral dos 
 feitos nos vários países para orientar a concepção 

dos instrumentos apresentados nos Resumos 8 a 10, bem 
como para examinar os efeitos dos diferentes tipos de 
intervenções. Os estudos de caso foram realizados no 
Burundi, Etiópia, Quénia, Malawi, Moçambique, Uganda e 
Zimbabué.
 O Nº 3 introduz o 

 e diferencia os parâmetros de disponibilidade, 
acesso e qualidade das sementes e das variedades, bem 
como a distinção entre o stress crónico e agudo. 

 Os resumos 4 e 5 consideram tópicos focalizados que 
cobrem assuntos relativos à assistência e segurança em 
sementes. O resumo Nº 4 trata de assuntos de 

: a importância da diversidade 
na estabilização dos sistemas e os possíveis efeitos das 
várias abordagens de assistência na manutenção, melhoria 
ou danificação dessa diversidade. O Nº 5 focaliza-se nas 
oportunidades e riscos do uso da ajuda em sementes para 
se ir além do  através da 

 (ou na verdade, de novas 
culturas). 
 Os resumos 6 e 7 apresentam curtas descrições gerais 
de práticas. O Nº 6 analisa os diferentes sistemas de 
semente normalmente usados por pequenos produtores em 
África e destaca a crescente 

. As intervenções efectivas dependem de uma 
compreensão sólida de práticas padronizadas de aquisição 
de sementes. O Nº 7 esboça as 

 
e reflecte sobre a sua adequação em relação aos tipos de 
stress em questão.
 O último grupo de resumos focaliza-se em instrumentos 
e orientações. O Nº 8 examina como as intervenções 
efectivas dependem da avaliação sólida e atempada, que 
requer tanto um 

 como o conhecimento e a 
competência para o utilizar. O Nº 9 começa a fechar o ciclo 
destes resumos dando orientação sobre a 

. O último resumo 
analisa o futuro e sugere uma 

. É este último que se baseia no espectro de 
lições aprendidas.

Muitos profissionais contribuíram generosamente para o 
desenvolvimento e revisão de um ou mais destes resumos. 
Agradecemos a: Paula Bramel, David Cooper, Geoff Heinrich, Julie 
March, Laura Powers, Jean-Claude Rubyogo e Robbert van der Steeg. 
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CRS Catholic Relief Services
(Serviços Católicos de Assistência) www.catholicrelief.org Tom Remington tremington@crsearo.org

USAID/OFDA United States Agency for 
International Development Office of Foreign 
Disaster Assistance
(Agência para o Desenvolvimento 
Internacional Norte-americana – Divisão de 
Assistência a Catástrofes no Estrangeiro)

www.usaid.gov/hum_response/ofda/

CARE Noruega www.care.no Jon M Haugen  jon.haugen@care.no
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Descrição Geral do Projecto Sistemas 
de Semente Sob Stress: 

s estudos sobre a assistência em sementes, geridos pelo CIAT, CRS, e 
CARE Noruega, foram publicados num volume intitulado “Addressing 
Seed Security in Disaster Response: Linking Relief with Development” 
(Segurança em Sementes em Resposta a Desastres: Ligações entre Ajuda 

e Desenvolvimento) (veja detalhes abaixo). Os oito estudos de caso foram realizados 
para avaliar várias formas de ajuda em semente de emergência e para reportar como se 
diagnostica o stress da semente e como são projectadas as intervenções em contextos 
concretos. Os objectivos eram compreender se, e como, os produtores vulneráveis estão 
a ser ajudados pelos tipos de assistência que recebem – e como continuar a melhorar as 
intervenções. 
 O trabalho decorreu durante um período de dois anos em sete países africanos. Em 
cada estudo de caso os praticantes da ajuda em sementes intervieram directamente 
na avaliação e reflexão, de modo que as lições aprendidas pudessem influenciar 
imediatamente as práticas seguintes. Isto deveu-se à boa vontade dos sistemas nacionais 
de pesquisa agrária (NARS) e organizações não governamentais (ONGs) participantes 
que examinaram de uma forma exaustiva a eficácia das suas intervenções. Do mesmo 
modo, os doadores, USAID/OFDA e o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega, 
devem ser louvados por promoverem um acompanhamento substancial da assistência de 
emergência, porque tal acompanhamento é raro.
 A Tabela 1 faz uma descrição geral das principais características dos estudos de caso: 
os países onde foram realizados, os stresses que originalmente provocaram a decisão de 
fornecer assistência em sementes e os tipos de intervenções que foram implementados.

TABELA 1

Países Burundi, Etiópia, Quénia, Malawi, Moçambique, Uganda, Zimbabué 

Stresses que desencadearam 
a assistência 

Seca, conflito civil, cheias, doenças das plantas (e perda de 
culturas), economia política deturpada

Intervenções

· Distribuição directa de semente
· Senhas e feiras de sementes
· Distribuição de pacotes iniciais e de insumos direccionados
· Produção de semente baseada na comunidade
· Introdução de novas variedades

Culturas envolvidas
Milho, feijões, mandioca, mapira, arroz, mexoeira, feijão-chicote, 
bananas, batata-doce
e também: trigo, cevada, baunilha, cacau, moringa

RESUMO DE PRÁTICAS 

Os oito estudos de 
caso de assistência em 
sementes analisam se, 
e como, as famílias de 

produtores vulneráveis 
estão a ser ajudadas 

através da assistência de 
emergência.
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RESUMO DE PRÁTICAS 

Descrição Geral do Projecto Sistemas de Semente Sob Stress: 

Cada caso foi escolhido de modo a ser de alguma maneira 
exclusivo, para enriquecer a nossa base de conhecimento 
sobre o sistema de assistência em sementes. Porém, todos 
eles proporcionam detalhes sobre a maneira como o 
problema da semente foi inicialmente avaliado, o tipo de 
intervenções ocorridas e uma avaliação posterior da sua 
eficácia. Cinco dos casos tratam das características principais 
de intervenções específicas (tais como a introdução de 
novas variedades), enquanto três apresentaram descrições 
gerais das práticas e a evolução da ajuda em sementes a nível 
nacional.

��O caso da região oriental do Quénia compara a eficácia 
da Distribuição Directa de Semente (DDS) com a de 
Senhas e Feiras de Sementes (SFS), financiados durante 
o mesmo período dos anos 90. São considerados 
aspectos tais como o número de beneficiários atingidos, 
diversidade na distribuição, custos financeiros e efeitos 
indirectos (por exemplo, possível auto-capacitação da 
comunidade). 

��O caso da região norte do Burundi examina 
exaustivamente como os pequenos comerciantes 
(geralmente um grupo especializado) foram incluídos 
entre os principais beneficiários de senhas e feiras de 
sementes. Dá uma visão sobre o tipo de comerciantes 
envolvidos (género, escala, barreiras à entrada), 
o investimento dos lucros no sistema local e as 
oportunidades para a introdução de inovações (incluindo 
novas variedades) através de comerciantes bem 
estabelecidos.

��O caso da região ocidental do Uganda explora a 
capacidade das senhas e feiras de sementes de abastecer 
os produtores com sementes de culturas e variedades 
preferidas e os efeitos da disponibilização de uma ampla 
gama de opções, mesmo numa intervenção de assistência. 
Examina também até que ponto a abordagem de SFS 
faz uso e reforça a agrobiodiversidade disponível nos 
sistemas de produção globais, comparando as culturas e 
variedades que são (ou não) oferecidas nas feiras.

��O caso do Quénia ocidental examina a eficácia dos 
diferentes canais de semente (grupos de produtores 
informais de semente, mercados locais de semente/
grão) na movimentação de novas variedades de feijão 
durante um período de grande declínio de produção. A 
rapidez e a dimensão da difusão, bem como a qualidade 
da semente oferecida, figuram como variáveis chave da 
avaliação. 

��O estudo da zona norte de Moçambique apresenta os 
desafios na resposta a uma situação de devastação da 
mandioca (uma cultura vegetativamente propagada) 
devido a vírus. Analisam-se os desafios associados à 
movimentação rápida de estacas e à diversificação em 
áreas dominadas por uma única cultura.

��Os casos do Malawi, Zimbabué e Etiópia analisam 
padrões e efeitos a longo prazo de sucessivas ajudas em 
semente. A falta de avaliações em matéria de segurança 
em sementes para tratar de problemas alvo, a emergência 
de um “Sistema de Assistência em Sementes” separado 
e o uso de respostas padrão (Distribuição Directa de 
Semente envolvendo a Produção de Semente baseada 
na Comunidade) estão entre as tendências examinadas 
nestes casos.

O projecto sintetizou também as constatações dos vários 
estudos de caso. Apresentamos abaixo os resultados mais 
importantes. Para uma informação elaborada, recomendamos 
a consulta do volume completo (Sperling et al. 2004, veja 
referência abaixo).

A assistência de emergência aos sistemas de semente foi 
implementada em seis dos oito casos examinados em 
resposta ao que foi caracterizado como um stress agudo 
(isto é, um evento de curta duração). Porém, uma análise 
mais profunda em cada um dos seis casos revelou que 
os problemas são de natureza mais crónica e sistémica, 
como por exemplo, o declínio da produtividade, stress 
relacionado com a falta de água, instabilidade civil e políticas 
inapropriadas.
 Os outros dois casos, ambos relacionados com o 
colapso da produção de culturas (um no Quénia ocidental, 
com feijões, e outro na zona norte de Moçambique, com a 
mandioca) foram os únicos sujeitos a avaliações preliminares. 
Estes casos revelaram que a “manifestação aguda” também 
foi devida a mais pressões sistémicas, incluindo a acumulação 
de doenças nas plantas, a falta de rotação de culturas e o 
declínio do tamanho das áreas cultivadas.

TABELA 2

Burundi 22 épocas desde 1995

Quénia Oriental 1992/93, 1995/97, 2000/02, 2004

Etiópia
22 anos de ajuda alimentar desde 
1983/84. Ajuda em sementes efectuada 
descontinuamente

Malawi 12 ou mais épocas

Zimbabué 13 anos (ajuda alimentar, ajuda em sementes, 
ou ambas)



RESUMO DE PRÁTICAS 

  CONSELHOS PARA PRATICANTES

O resultado de uma resposta “aguda” num contexto 
sob stress crónico é que o problema não é aliviado e a 
assistência ao sistema de sementes passa a ser necessária 
repetidamente.

A distribuição de ajuda em sementes está a acontecer 
num número alarmante de países: durante uma época, duas 
épocas, três épocas e mais. Doar sementes está já por si 
a tornar-se uma actividade crónica. A Tabela 2 resume o 
número de anos de ajuda em sementes em vários países. 
Parece haver pouca preocupação em parar tal assistência 
(apenas quando os fundos se esgotarem?) e não foram 
planeadas estratégias de saída deliberada.
 O aumento de um sistema crónico de ajuda em 
sementes foi identificado como uma oportunidade de 
negócio rentável para os empresários especializados no 
fornecimento rápido de uma pequena gama de culturas. 
Isto levou também ao desenvolvimento de um Sistema de 
Assistência em Sementes separado (veja os casos da Etiópia 
e Zimbabué).

A falta de qualquer diagnóstico relacionado com o sistema 
de sementes é um problema muito comum (veja o Resumo 
Nº 7). Na falta de avaliações de necessidades relacionadas 
com sementes, a opção tem sido pressupor que há falta de 
disponibilidade de semente. Duas fontes de informações 
indicam que esta avaliação automática de falta de 
disponibilidade é muitas vezes extremamente incorrecta.

��Um número crescente de estudos identificou a fonte 
onde os produtores foram obter a semente que 
plantaram em situações de desastre – em áreas onde se 
realizou a distribuição de ajuda em sementes. A Tabela 
3 indica que, em contextos onde foram examinados 
dados precisos, (e com tamanhos de amostra maiores), 
foi relativamente pequena a quantidade de semente 
semeada proveniente da ajuda de emergência. A semente 
estava disponível nos canais locais e particularmente em 
mercados locais.

��A disponibilidade da semente também foi avaliada através 
daqueles que podem fornecer semente nos períodos 
de crise: os comerciantes locais de semente e grão. No 
Burundi, onde a ajuda em sementes data de 1995, 41 
comerciantes contaram as suas experiências na obtenção 
de semente durante os últimos 10 anos de seca e guerra. 
Trinta e sete indicaram que nunca houve problemas 

com a disponibilidade. As outras quatro respostas foram 
variadas, com apenas um comerciante sugerindo uma 
falta absoluta em dado momento (veja o estudo de caso 
do Burundi).

TABELA 3 

Zimbabué: seca e instabilidade 
política - 2003 Mexoeira 12

Ruanda: guerra - 1995 Feijões 28**

Quénia: seca  - 1997  Milho 11

Somália: seca - 2000 Mapira 10-17

Somália: seca - 2003 Milho 3

* Veja Sperling et al, 2004 para fontes de dados completos.
** O valor de 28% tem origem na primeira distribuição de semente, dois 
meses depois de terminado um intenso conflito armado. A semente de 
emergência foi posteriormente distribuída para a principal época de plantio 
seguinte em Janeiro de 1996 e apenas 6% da semente do feijão veio dos 
canais de assistência.

 Foram identificados apenas dois tipos de casos nos quais 
a disponibilidade de semente num contexto de desastre 
pode ser uma limitação fundamental. Em primeiro lugar, onde 
a semente local fornecida não se adapta mais ao contexto 
de crescimento local (por 
exemplo no Quénia oriental, 
devido à podridão da raiz 
do feijão, e na zona norte de 
Moçambique, devido ao vírus 
da mandioca). Em segundo 
lugar, quando houve grandes 
reduções na produção 
e os mercados locais 
nunca se desenvolveram o 
suficiente para distribuírem 
semente ou materiais de 
plantio. (Os mercados 
locais demonstraram ser 
particularmente importantes 
como fontes de semente 
em situações de crise, veja o 
Resumo Nº 6).

A disponibilidade da 
semente não é neces-
sariamente o problema 
durante situações de 
emergência. Antes de 
responderem a estas 
situações, os praticantes 
devem entender as limi-
tações e oportunidades 
reais.
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Descrição Geral do Projecto Sistemas de Semente Sob Stress: 

Actualmente é usado um número relativamente pequeno 
de respostas para reforçar os sistemas de sementes sob 
stress. Como os diagnósticos são mínimos, a evolução de um 
padrão de assistência relacionado com sementes está bem 
estabelecida (veja estudos de caso de Malawi, Zimbabué e 
Etiópia). Durante situações de emergência as instituições 
tendem a passar directamente para a distribuição directa 
de semente (DSD). Durante a recuperação passam para 
esquemas de multiplicação baseados na comunidade (EMBC). 
Deste modo, a assistência ao sistema de semente tende a 
ser caracterizada por pessoas que voltam a actuar como já 
fizeram anteriormente, em vez de actuarem da maneira mais 
adequada às circunstâncias particulares.

As questões de qualidade da semente determinam os 
tipos de assistência em sementes que podem surgir. As 
questões de qualidade muitas vezes focalizam-se no facto 
de a semente ser ou não certificada (uma vez que muitos 
doadores requerem verificação formal como pré-requisito 
para a aquisição de semente a ser usada em programas 
de emergência). Os estereótipos consideram tipicamente 

a semente certificada e proveniente do sector formal 
como sendo de alto poder germinativo e altos padrões 
fitossanitários, enquanto a semente dos produtores 
(produção caseira e obtida nos mercados locais) é 
tipicamente considerada como sendo de baixa qualidade. 
Os estudos de caso mostram que estas conotações podem 
ser enganadoras. A qualidade da semente do sector formal 
pode não ser o que se apregoa (como no caso do Quénia 
ocidental), enquanto a semente de emergência é altamente 
variável em termos de padrões fitossanitários e qualidade 
genética (o caso do Quénia oriental). As sementes dos 
produtores e do mercado provaram também ser de boa 
qualidade, como foi comprovado em análises laboratoriais 
(Quénia ocidental).
 O enfoque em aspectos fitossanitários da semente 
desviou a atenção do que é provavelmente o assunto mais 
importante sobre a qualidade da semente: no mínimo, 
a semente oferecida deve ser adaptada às condições 
ambientais vigentes. Na prática, tem-se dado uma 
importância secundária à qualidade genética nas respostas 
de emergência. As variedades resultantes dos sectores 
de investigação formais ou fornecidas pelas empresas 
comerciais são consideradas “suficientemente boas”, 
independentemente de terem ou não sido seleccionadas 
para uso nas regiões sob stress ou para serem plantadas nas 
condições de gestão das áreas onde são distribuídas. 

Sperling, L., Remington, T., Haugen, J.M., and Nagoda, S., eds. 2004, 
Addressing seed security in disaster response: linking relief with 
development. Cali, Colombia: International Center for Tropical 
Agriculture. Disponível para ser transferido da Internet em http://
www.ciat.cgiar.org/africa/pdf/emergency_seed_aid_case_studies.pdf 



Compreender a Segurança em  
Sementes

ssociada à decisão de que a ajuda em sementes é necessária está a suposição 
de que os produtores não são capazes de garantir semente para os períodos 
normais de plantio. A capacidade de os produtores garantirem a semente é 
descrita pelo conceito de segurança em sementes.

 O conceito de segurança em sementes (e o seu inverso, a insegurança) é muitas vezes 
influenciado por dois conjuntos de parâmetros abrangentes: a duração (os problemas 
são de curto ou longo prazo?) e as diferentes características necessárias para garantir 
a segurança (se há preocupações e que tipo de problemas os produtores podem 
encontrar?). Nesta introdução ao conceito de segurança em sementes discute-se estes 
dois conjuntos de parâmetros.

Para entender a segurança em sementes é importante distinguir primeiro entre questões 
de segurança aguda (de curto prazo, transitória) e crónica (de longo prazo, longa duração).

A insegurança aguda em sementes é causada por eventos distintos de curta duração que 
muitas vezes afectam uma grande parte da população. Pode ter sido estimulada por não se 
conseguir plantar numa determinada época, pela perda de uma colheita, ou por altos níveis 
de infestação das reservas de semente armazenada. Embora durante períodos normais 
os agregados familiares possam ser identificados como sendo seguros, semi-seguros, 
ou sempre com falta de semente, todos eles podem ser afectados durante um evento 
agudo como cheias ou distúrbios civis de curta duração. Os produtores que recuperam 
rapidamente, com ou sem assistência em sementes, são muitas vezes os que sofreram 
apenas um stress agudo. Note-se que o stress alimentar agudo (e a necessidade de ajuda 
alimentar) não é necessariamente seguida por stress de sementes (e a necessidade 
de alguma forma de ajuda em sementes). Os sistemas de semente podem ser muito 
resistentes e, para algumas culturas (por ex.: mapira), pequenas quantidades poderão 
satisfazer as necessidades práticas de sementeira dos produtores.

A insegurança crónica em sementes é independente de stress agudo ou desastres, embora 
possa ser agravada por estes. A insegurança crónica em sementes pode ser encontrada 
nas populações que foram marginalizadas de diferentes formas: economicamente (por 
exemplo, pobres, com pouca terra, com pouca mão-de-obra); ecologicamente (por 
exemplo, secas repetidas, solos degradados); ou politicamente (em áreas inseguras, ou em 
terras com títulos de posse incertos). A população que sofre de insegurança crónica em 
sementes pode ser caracterizada por:

��Escassez contínua de semente adequada para o plantio.
��Dificuldade em adquirir sementes no mercado devido à falta de fundos.
��Uso habitual de semente de baixa qualidade e de variedades não desejadas.
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Isto resulta em agregados familiares com uma vulnerabilidade 
intrínseca a calamidades nos sistemas de semente.

Durante uma emergência é comum que a insegurança 
aguda e crónica existam simultaneamente. Na verdade, nos 
casos onde as emergências são eventos recorrentes, por 
exemplo em áreas propensas à seca, as situações agudas 
estão quase sempre sobrepostas a problemas crónicos que 
estão enraizados na pobreza. A Figura 1 tem como objectivo 
mostrar conceptualmente a relação entre a insegurança 
aguda e crónica em sementes. Em períodos normais, uma 
parte da população agrícola, normalmente a maioria, é 
segura em termos de sementes, sendo as mais pobres as que 
se situam abaixo da linha teórica de segurança. Em situações 
de desastre todos podem ser afectados até certo ponto, 
uma vez que pode ocorrer a queda geral das colheitas e se 
podem perder algumas reservas de sementes.
 Porém, aqueles situados imediatamente acima das 
margens de segurança podem cair em stress crónico de 
semente se as acções de alívio não forem suficientes. Do 
mesmo modo, os que já estão sob stress crónico podem não 
conseguir recuperar acima da linha de segurança se forem 
simplesmente assistidos por um influxo isolado de ajuda em 
semente. 

 A análise da insegurança em sementes no campo revela 
duas tendências na relação entre os contextos de segurança 
aguda e crónica.

��Em primeiro lugar, há cada vez mais provas de uma 
transição geral da insegurança aguda para a crónica, em 
vez da presumida meta de recuperação. Isto acontece 
porque várias formas de alívio rápido, tais como a 
distribuição gratuita de variedades melhoradas, podem 
prejudicar o funcionamento dos sistemas de semente 
locais, alterar a robustez dos perfis das culturas e 
criar grandes dependências. Assim, é alarmante – mas 
não surpreendente – que em 2000 os produtores na 
região de Tana, no Quénia, listaram frequentemente a 
“assistência em sementes” como sendo um dos canais 
básicos com que contam para ter acesso à semente em 
épocas sucessivas.

��Em segundo lugar, análises mais profundas mostram que 
muitos dos casos de ajuda originalmente considerados 
agudos exibem características de stress mais crónico. 
Seis dos oito casos de intervenção com sementes 
examinados neste projecto (veja o Resumo Nº 2) 
mostram a ajuda aguda a ser implementada em situações 
que são principalmente de stress crónico, com tal ajuda 
aguda a ser feita não como uma intervenção isolada, 
mas de forma repetida. As medidas de emergência 

 
A linha A representa uma relação estilizada entre a pobreza (eixo x; expressa em termos de bens) e a segurança em sementes (eixo y). 
O ponto S representa um limite arbitrário de segurança em sementes: acima da linha tracejada há segurança em sementes e abaixo há 
insegurança em sementes. Nos lugares onde ocorrem muitas das intervenções, em épocas normais uma proporção da população, representada 
pela porção mais grossa da linha A, é cronicamente insegura em sementes. Numa emergência podem acontecer duas coisas: (1) os meios de 
subsistência podem decrescer e a população inteira desce ao longo da linha, de tal modo que uma maior proporção da população passará 
a ser insegura em termos de sementes devido ao aumento do seu nível de pobreza; (2) pode haver uma deslocação de toda a linha B para 
baixo, talvez devido a problemas de disponibilidade ou acesso a sementes a curto prazo. De qualquer das maneiras uma grande proporção dos 
pobres, a população vulnerável, tornar-se-á insegura em sementes – isto é representado pela parte (adicional) tracejada da linha B. 
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aguda estão a ser implementadas em vez de apoios 
possivelmente mais eficazes e a mais longo prazo. Esta 
não é uma constatação nova – mas ainda não conseguiu 
mudar a resposta prática a situações de emergência. 

O conceito de segurança em sementes incorpora diversos 
aspectos: a diferenciação entre estes é crucial para promover 
as características que contribuem para a segurança em 
sementes, bem como para antecipar as formas variadas que 
podem ameaçar tal segurança.
 O Quadro da Segurança em Sementes na Tabela 
1 delineia os elementos fundamentais da segurança 
em sementes: a semente tem que estar disponível, os 
produtores devem ter acesso a ela e a qualidade da semente 
tem que ser suficiente para promover o funcionamento de 
um sistema de sementes saudável.

TABELA 1

Disponibilidade

Quantidades suficientes de semente 
das culturas adaptadas estão 
disponíveis com proximidade razoável 
(disponibilidade espacial) e a tempo 
de períodos críticos de sementeira 
(disponibilidade temporária).

Acesso

As pessoas têm rendimento 
adequado ou outros recursos para 
obter (comprar ou trocar) semente 
apropriada.

Qualidade

A semente é de qualidade aceitável 
e de variedades preferidas (sanidade 
da semente, qualidade fisiológica e 
integridade varietal).

Considera-se que há  se houver quantidade 
suficiente de semente para culturas específicas dentro de 
uma proximidade razoável (disponibilidade espacial) e a 
tempo de períodos críticos de sementeira (disponibilidade 
temporal). Este é essencialmente um parâmetro geográfico 
e é independente do estatuto socio-económico dos 
produtores.
 O  à semente é um parâmetro específico de 
produtores ou comunidades. Depende em grande medida 
dos bens dos produtores ou agregados familiares em 
questão: se têm dinheiro (capital financeiro) ou esquemas 
sociais (capital social) para comprar ou fazer trocas de 
sementes.
 A  da semente inclui dois amplos aspectos: 
qualidade da semente per se e qualidade das variedades. 
A qualidade da semente consiste em atributos físicos, 
fisiológicos e sanitários (tais como a taxa de germinação e 
a ausência ou presença de doenças, pedras, areia, semente 
quebrada ou erva daninha). A qualidade das variedades 
consiste nos atributos genéticos, tais como o tipo de planta, 
duração do ciclo de crescimento, cor e formato da semente, 
sabor e outros (veja o Resumo Nº 6).
 Ao usar o quadro conceptual é importante enfatizar que 
a distinção entre a disponibilidade e o acesso depende da 
escala. Em certa medida, se se está disposto a pagar para 
transportar a semente de longe, a semente está sempre 
disponível. Do mesmo modo, os conceitos de disponibilidade 
e de qualidade estão interligados. Se a semente está 
disponível (a qual vai crescer e amadurecer para a colheita), 
mas é de baixa qualidade ou de uma cultura ou variedade 
não desejada, esta limitação será normalmente considerada 
como pertencente ao parâmetro qualidade, mas pode-se 
pôr em dúvida se a semente apropriada está realmente 
disponível.

As definições formais de segurança em sementes são 
relativamente recentes, tal como é a noção de que as 
avaliações de segurança em sementes devem ser distintas 

TABELA 2

Semente não disponível Distribuição directa de semente 
(possivelmente para venda)

Apoio ao desenvolvimento da produção de 
semente, incluindo empresas comerciais, onde seja 
viável

Os produtores pobres e vulneráveis 
não têm acesso à semente

Ajuda em dinheiro

Feiras de sementes com senhas ou dinheiro

Compra e distribuição local 

Programas de redução da pobreza: 
por ex.: apoio ao desenvolvimento de
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daquelas que se focalizam na segurança alimentar. Na prática 
em campo padrão, as avaliações de segurança alimentar 
pressupõem, inevitavelmente, que a insegurança alimentar 
significa insegurança em sementes. A causa desta insegurança 
em sementes é também invariavelmente diagnosticada 
como um problema de disponibilidade, isto é, a ausência de 
semente suficiente numa região. Uma melhor compreensão 
do conceito de segurança em sementes, conjuntamente 
com o uso bem informado de instrumentos de avaliação 
da segurança em sistemas de semente (veja o Resumo 
Nº 7) deverá ajudar a obter diagnósticos melhores e mais 
focalizados dos problemas existentes, assim como respostas 
mais específicas.
 Usando os dois aspectos da segurança em sementes 
acima delineados, a Tabela 2 dá exemplos de respostas 
mais específicas à insegurança em sementes, para tratar de 
limitações precisas na disponibilidade, acesso e qualidade 
da semente a curto prazo (agudas) e a longo prazo 
(crónicas). (Veja também o Resumo Nº 7 para uma análise 
mais detalhada). Por exemplo, se “a disponibilidade de 
semente” for considerada como sendo o problema, podem 
ser apropriadas intervenções com base em sementes, tais 
como a importação de semente (para situações agudas) ou 
o desenvolvimento de empresas de produção de semente 

baseadas na comunidade (para stress crónico). Contudo, um 
diagnóstico de “acesso à semente” pode desencadear uma 
análise mais holística das estratégias de subsistência. Na fase 
aguda, a provisão de dinheiro ou senhas aos produtores 
para obterem as sementes desejadas pode ser a solução 
para os problemas de acesso a curto prazo. Contudo, uma 
identificação dos problemas de acesso crónicos deveria 
levar os praticantes a analisarem para além das limitações 
da semente e da segurança em sementes. A incapacidade 
de acesso a certos bens necessários de forma repetida está 
normalmente relacionada com problemas de pobreza básica. 
Aqui seriam essenciais iniciativas para ajudar os produtores 
a gerarem receitas e a reforçarem a sua base de subsistência.
 Finalmente, enfatizamos que a falta de uso de um Quadro 
Conceptual de Segurança em Sementes (disponibilidade, 
acesso, utilização) e uma perspectiva aguda em vez de 
uma perspectiva crónica resultou, geralmente, em poucas 
avaliações precisas da segurança em sementes até à 
data. A obtenção de um melhor domínio dos conceitos 
de segurança em sementes é apenas o primeiro passo 
importante para se projectarem intervenções relacionadas 
com a segurança em sementes que tratem eficazmente dos 
problemas reais existentes.



Agrobiodiversidade e Assistência em 
Sementes

s desastres, bem como as actividades subsequentes de assistência e 
recuperação, podem ter impactos significativos na agrobiodiversidade. Neste 
contexto, quando se fala de agrobiodiversidade referimo-nos à diversidade 
total das culturas e suas variedades que podem existir num sistema de 

produção agrícola. Não estamos especificamente a referirmo-nos a gado nem a outras 
componentes não manejáveis dos sistemas (tais como abelhas ou plantas silvestres).
 Em termos de efeitos de desastres e ajuda humanitária, a questão da 
agrobiodiversidade é importante para três grupos de partes interessadas:

��Para os que se focalizam na recuperação rápida, a maior agrobiodiversidade contribui 
para uma maior estabilidade da produção. Ela ajuda os produtores a evitarem e 
atenuarem diferentes riscos, porque diferentes culturas e variedades resistem a 
diferentes doenças, ataques de insectos e stresses ambientais, como a seca, melhor 
que outras. Uma agrobiodiversidade variada pode também ajudar os produtores a 
escalonar a sua colheita de alimentos e as necessidades de mão-de-obra, o que é 
importante quando os recursos são muito escassos. 

��Para os que se focalizam nos recursos genéticos de plantas, manter a diversidade das 
culturas e variedades é importante em si mesmo porque esta diversidade genética 
proporciona a matéria-prima para futuras adaptações da agricultura, bem como os 
traços genéticos para os programas de melhoramento de culturas.

��Para os que se focalizam no reforço dos sistemas a longo prazo, a introdução de novas 
variedades pode potencialmente aumentar a produtividade e capta oportunidades de 
mercado - mas também pode afectar negativa e positivamente a agrobiodiversidade.

Este Resumo examina as dimensões mais imediatas e práticas da agrobiodiversidade nos 
sistemas de produção agrícola.

 Durante períodos normais, uma agrobiodiversidade diversa permite aos produtores 
diluir o risco, aumentar a resistência a choques e muitas vezes se traduz numa dieta 
mais nutritiva. Estas são questões importantes quando as pessoas vivem do que 
semeiam. Durante períodos de stress de emergência, as características estabilizantes 
da agrobiodiversidade tornam-se potencialmente ainda mais importantes. Portanto, 
que características de agrobiodiversidade devem ser consideradas ao responder a 
emergências? E que impacto têm os diferentes tipos de actividades na agrobiodiversidade? 
Este resumo explora estas questões.
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As questões de agrobiodiversidade devem proporcionar 
informações a respostas de emergência de várias maneiras. 
Primeiro, os esforços de alívio não devem comprometer 
sistemas de agrobiodiversidade funcionais; isto quer dizer 
que eles não devem prejudicar o uso de uma gama vasta de 
culturas e variedades adaptadas que continuam produtivas e 
em grande uso. Segundo, se forem necessárias intervenções 
da oferta, deverão adoptar princípios associados à 
manutenção da agrobiodiversidade. Estes princípios incluem:

��Atenção à capacidade de adaptação local das culturas e 
variedades.

��Enfoque sobre as culturas e variedades que vão de 
encontro às preferências locais colocando múltiplas 
opções à disposição.

��Tratar os produtores como clientes e dar-lhes opções de 
escolha.

 Até ao momento não há provas suficientes de que os 
desastres (tal como guerra civil, seca ou cheias) alteram 
significativamente os perfis da agrobiodiversidade. Quando 
ocorrem perdas, estas muitas vezes são apenas temporárias. 
(Há excepções em casos de perdas totais de culturas ou 
variedades, normalmente como resultado de doenças ou 

declínio da fertilidade 
do solo). Por outro 
lado, há vários 
exemplos onde 
a deslocação de 
pessoas provocada 
por conflitos expôs 
os produtores a 
novas culturas e 
variedades que levam 
consigo quando 
regressam às suas 
casas, resultando 
em ganho e não 
em perda de 
agrobiodiversidade. 
 Contudo, um 
número cada vez 
maior de casos 

mostra que as intervenções de assistência em sementes, 
incluindo as próprias respostas humanitárias, alteram 
negativamente os perfis e a gestão da agrobiodiversidade. 
A distribuição repetida de ajuda em sementes muda as 
estratégias de aquisição dos produtores, que em vez de 
procurarem activamente várias variedades, frequentemente 
variedades tradicionais, através dos sistemas de semente 
locais, passam a receber passivamente um pequeno 
número de variedades modernas (muitas vezes apenas 
uma). A Distribuição Directa de Semente, quando se trata 

de um número limitado de culturas (e especialmente 
com concentração no milho), também pode distorcer os 
padrões de uso de plantas para culturas que podem não 
suportar tão bem os stresses que os produtores enfrentam 
habitualmente, principalmente a seca.

A importância da necessidade de dar atenção à 
agrobiodiversidade no contexto das respostas de 
emergência foi formalmente reconhecida nas directrizes 
recentes publicadas pela agência das Nações Unidas 
responsável pela agricultura, a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). O 
documento da FAO sobre Princípios Directivos para a 
Assistência em Sementes (Guiding Principles for Seed Relief) 
afirma, entre outras coisas, que:

��Dependendo do contexto, o enfoque numa situação 
de emergência deve ser normalmente dirigido para a 
manutenção da funcionalidade do sistema de semente 
local . . .  

��As intervenções de assistência em sementes devem 
facilitar aos produtores a escolha das culturas e das 
variedades . . . que estão adaptadas às condições 
ambientais e às necessidades desses produtores . . . 

 (Ver Sperling et al, 2004, detalhes abaixo.)

 Em termos de agrobiodiversidade, talvez seja conveniente 
que a ajuda em semente tenha um papel circunscrito 
numa resposta de emergência. A ajuda em semente nunca 
é proporcionada a todos os membros da comunidade 
– e muitas vezes os produtores mais abastados e menos 
afectados não recebem nada. Além disto, mesmo quando 
uma família recebe ajuda em semente, esta raramente 
cobre todas as suas necessidades. Por conseguinte, dar aos 
produtores menos do que são as suas necessidades totais 
numa distribuição de emergência pode na realidade ser 
benéfico para manter a produção das variedades locais. 
 As culturas e sementes locais permanecem 
frequentemente em circulação e podem ser acedidas através 
de mercados ou canais de troca para complementar a 
assistência de emergência em semente gratuita (e muitas 
vezes “exótica”). 

Nem todas as abordagens são igualmente eficazes no 
desenvolvimento e estabilização dos sistemas de sementes 
e de produção. Fazemos abaixo algumas observações sobre 
aquelas abordagens que, segundo os praticantes, podem 
fazer “menos mal” e que, em casos específicos, podem na 
verdade apoiar e melhorar a gama de culturas e variedades 
em uso.

Não há provas suficientes até 
ao momento que indiquem 

que os desastres em si 
alteram significativamente os 
perfis da agrobiodiversidade. 
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A ajuda alimentar é subestimada como estratégia de 
assistência em sementes. A distribuição deste tipo de ajuda 
pode permitir que as reservas de sementes remanescentes 
e a diversidade de variedades sejam mantidos (e não 
consumidos). A lógica subjacente às PPS é que a ajuda em 
semente é dada particularmente nos meses que antecedem 
o período da sementeira, durante a “época escassa”. 
 Ao enaltecer as virtudes da ajuda alimentar como 
estratégia de resgate (ou manutenção) de sementes é 
importante a seguinte observação. Para os produtores, a 
ajuda em alimentos e a ajuda em semente podem não ser 
consideradas como distintas – e os alimentos oferecidos 
podem vir a ser subsequentemente plantados. Assim, em 
anos de seca recentes a ajuda alimentar em alimentos 
geneticamente modificados vindos dos EUA não tem sido 
aceite em muitos países da África austral, porque se receia 
que venham a ser plantados pelos produtores. Deve-se 
considerar também a ajuda alimentar comprada localmente 
no país: a procura de grandes quantidades pode afectar 
a disponibilidade global de grãos e os preços locais de 
sementes.

A Distribuição Directa de Semente (DDS) é feita de 
formas diferentes – algumas das quais podem prejudicar 
os sistemas de semente (e a economia) locais. Trazer 
semente de fora pode prejudicar o funcionamento dos 
mercados e introduzir cultivares que não se adaptam bem 
às condições locais. Em termos de agrobiodiversidade, 
contudo, uma variante da DDS parece minimizar os efeitos 
negativos sobre as culturas e variedades. Quando a semente 
é obtida nos mercados locais, ou através de comerciantes 
regionais, e quando se distribui variedades de zonas agro-
ecológicas semelhantes, os produtores podem ter acesso 
a variedades que já conhecem e usaram e que estão bem 
adaptadas. Em variantes desta estratégia de compras locais, 
os implementadores distribuíram misturas de variedades 
(onde estas são semeadas de rotina) e tentaram distribuir 
variedades locais. Um ponto fraco inerente ao processo de 
obtenção da semente é que a agência de implementação 
deve actuar como um corrector competente para os 
clientes produtores e deve conhecer e entender a qualidade 
da semente e as preferências específicas dos produtores. 
Além disso, é sabido que os intermediários locais às vezes 
compram semente dos pequenos produtores para venderem 
às ONGs, as quais as distribuem aos mesmos (ou similares) 
pequenos produtores. É importante reflectir se são os 
pequenos produtores ou os intermediários que beneficiam 
com este tipo de intervenção.

As senhas de acesso a sementes permitem aos próprios 
produtores seleccionar entre as culturas e variedades 
disponíveis numa região. Estas podem ser locais (obtidas 
nos mercados ou comerciantes locais) ou melhoradas 
(obtidas em empresas comerciais ou fontes especializadas). 
O facto é que os próprios 
produtores podem 
escolher e gerir as 
culturas e variedades que 
desejarem. As feiras de 
sementes anunciadas, que 
reúnem os compradores 
produtores e os 
vendedores em eventos 
organizados para o efeito, 
proporcionam uma gama 
variada de sementes 
disponíveis para escolha 
pelos produtores. Embora 
as feiras não ofereçam 
a diversidade total 
disponível num sistema 
de produção, o perfil das 
culturas (frequentemente 
5 a 15) e variedades (20 
ou mais) disponíveis num 
local é relativamente amplo. Na verdade, a disponibilidade 
da diversidade não garante que os produtores as escolham. 
Os recipientes muitas vezes focalizam-se em uma ou duas 
culturas e escolhem as variedades mais conhecidas dessas 
culturas. 

Em circunstâncias específicas, as novas variedades podem 
ajudar a expandir a diversidade existente numa área 
(embora os especialistas em genética de plantas costumem 
afirmar que as novas variedades afastam as mais antigas). Os 
aspectos principais a serem considerados na introdução de 
novas variedades na assistência em sementes, incluem:

��Que aos produtores seja dada a oportunidade de 
escolher se querem ou não usar estas variedades (isto 
é, que as novas variedades estejam incluídas entre várias 
outras opções disponíveis).

��Que a semente seja dada em quantidades “de teste” para 
minimizar o risco dos produtores.

��Que haja informação suficiente que acompanhe a 
semente de modo a que os produtores possam fazer 
uso informado e tomar decisões de gestão sobre a 
integração (ou não integração) destes novos elementos 
nos sistemas de produção existentes.

A ajuda alimentar é uma 
estratégia subestimada na 
assistência em sementes. 
Pode permitir às pessoas 
pouparem as suas 
reservas remanescentes 
e a diversidade de 
variedades em vez de 
serem forçadas a vendê-
las ou consumi-las. 
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��Que haja envolvimento da investigação para se aprender 
com as avaliações dos produtores em relação aos novos 
materiais.

��Nos casos em que a intervenção não é imediatamente 
necessária, deve-se usar áreas de demonstração (ou 
outras etapas no campo) para ajudar os produtores a 
avaliarem os produtos que eles decidirem semear.

 (Ver também o Resumo Nº 5). 

A análise da assistência de emergência do ponto de vista 
da agrobiodiversidade inclui vários princípios básicos (ver a 
Caixa 1).

Em resumo, o uso da agrobiodiversidade, isto é, o uso de 
uma gama variada de culturas e variedades, é uma estratégia 
comprovada de atenuação do risco que funciona em todos 
os tipos de situações, desde secas a conflitos. 

 Os altos níveis de agrobiodiversidade também podem 
ajudar os produtores nutricional e economicamente. A 
ajuda em semente nunca deve alterar dramaticamente 
tal diversidade, acrescentando ou removendo 
quantidades substanciais dessa diversidade. Os perfis da 
agrobiodiversidade podem ser dinâmicos, mas o processo 
tem que ser planeado e os produtores devem ter os 
conhecimentos, capacidade e instrumentos necessários para 
tomarem decisões informadas sobre as culturas e variedades 
que semeiam.

L. Sperling, T. Osborn and D. Cooper 2004 “Towards effective and 
sustainable seed relief activities: Report of the Workshop on Effective 
and Sustainable Seed Relief Activities”. Roma, 26-28 Maio de 2003. 
Artigo 181 da FAO sobre Produção e Protecção de Plantas.
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CAIXA
Princípios de Sustentação e Promoção da Agrobiodiversidade nas Respostas de Assistência 
em Sementes



Utilização de Ajuda em Sementes 
para Dar aos Produtores Acesso a 
Novas Variedades de Sementes

s produtores têm interesse em obter e avaliar novas variedades de 
culturas. Este processo de experimentação e subsequente introdução de 
variedades adaptadas e aceites pode fortalecer potencialmente os sistemas 
de produção através do aumento dos rendimentos, melhoramento da 

resistência à seca, aumento da resistência a pragas e doenças e também captura de novas 
oportunidades de mercado.
 A introdução de novas variedades também pode desempenhar um papel no 
restabelecimento da segurança alimentar em períodos de crise. As crises podem alterar 
as preferências, por exemplo quando a população se desloca, ou podem ser causadas pela 
perda de culturas e variedades (por exemplo desencadeadas por doenças ou pelo declínio 
agudo da fertilidade do solo). Ambas as situações levam os produtores a buscar material 
de plantio apropriado. As crises também podem ser vistas como uma oportunidade para 
introduzir novas variedades, através dos vários canais de ajuda em sementes, de modo a 
promover o que se considera serem práticas mais “modernas” e, deste modo, reforçar os 
sistemas afectados por baixa produção.
 Independentemente do potencial para a melhoria da produtividade dos pequenos 
produtores através da introdução de novas variedades, é importante começar por 
questionar a legitimidade da introdução de tais variedades durante a crise. Em períodos 
de emergência e stress prolongados, os níveis de risco dos pequenos produtores já 
são maiores. Eles são geralmente mais pobres, tendo perdido os bens do agregado 
familiar, o gado ou as culturas, e não podem suportar perder também os seus recursos, 
frequentemente escassos, de terra e mão-de-obra. Além disso, eles precisam de ter alguma 
confiança de que a próxima época de plantio vai ser melhor que a actual época de stress. 
A ajuda externa deve oferecer, no mínimo, produtos ou processos pelo menos tão bons 
como os que os produtores já possuem. Embora as variedades do sector formal sejam 
referidas como “melhoradas” e a qualidade da semente seja certificada, estas variedades 
frequentemente têm rendimentos fracos em muitos sistemas de produção de pequenos 
produtores. Essas variedades novas podem não se adaptar às condições agro-ecológicas 
locais e os produtores podem não possuir os insumos (por exemplo, fertilizantes e 
pesticidas) que são cruciais para o seu crescimento. Assim, uma “variedade melhorada” 
não significa garantia de bom desempenho.
 Este resumo sugere “melhores práticas” para a introdução (ou não) de novas 
variedades em situações de stress agudo e crónico. Apresenta uma série de directivas 
técnicas que devem ser consideradas antes da introdução de qualquer variedade. O 
Resumo é também constituído por um conjunto de notas de precaução: se a assistência 
humanitária envolve a introdução de culturas ou variedades, até mesmo as intervenções 
de emergência de curto prazo devem ser programadas no âmbito de um plano de acção a 
longo prazo.
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As novas variedades 
podem aumentar a 

segurança alimentar 
no caso de desastres, 

mas apenas se os 
praticantes trabalharem 

com as comunidades 
de produtores e outro 
pessoal informado para 

minimizar o risco.  A 
introdução de novas 

culturas e variedades, 
especialmente depois 
de uma crise, requer 
também uma visão e 

empenhamento cobrindo 
vários anos.

Ajuda em Sementes para  
Segurança em Sementes

CONSELHOS PARA PRATICANTES
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A ajuda em sementes que considera a possível introdução de 
culturas ou variedades deve ser programada para abranger 
etapas bem planeadas. Estas são resumidas na Caixa 1 e 
detalhadas no texto que se segue.

Frequentemente, um desastre e a subsequente distribuição 
da ajuda em sementes são vistos como uma oportunidade 
para a distribuição em grande escala de sementes de 
variedades modernas. Pode-se presumir que os produtores 
sofreram crises em parte devido a uma fraqueza nos seus 
sistemas de produção – incluindo culturas e variedades com 
fraco desempenho. 
 Antes de se considerar a introdução de qualquer 
variedade, os implementadores devem realizar uma avaliação 
rigorosa da segurança do sistema de sementes (veja Resumo 
Nº 7). Isto deve ser feito com as comunidades recipientes 
e com pessoal de investigação e desenvolvimento que 

conhece bem os sistemas 
agro-ecológicos locais. 
É importante ter uma 
visão geral dos aspectos 
positivos e negativos 
dos sistemas agrícolas e 
de semente vigentes. As 
equipas precisam também 
de ter uma compreensão 
profunda das causas 
de qualquer stress do 
sistema de sementes. 
Fundamentalmente, a 
decisão de introdução 

de novas variedades precisa de ser fundamentada por 
provas suficientes de que as novas variedades oferecem 
oportunidades promissoras e, igualmente, que a sua 
introdução não vai expor os produtores a maiores riscos.

      As avaliações prévias iniciais também devem 
proporcionar uma boa visão sobre o conhecimento, acesso 
e uso de novas variedades pelos produtores. As respostas 
às perguntas principais (Caixa 2) vão ajudar a dirigir melhor 
a estratégia e podem ser particularmente importantes para 
assegurar que a intervenção está a servir bem os produtores 
certos (isto é, os produtores vulneráveis).

A avaliação da segurança do sistema de sementes em 
determinada região deve resultar num inventário de 
variedades por cultura, incluindo as variedades usadas 
actualmente pelos produtores, bem como novas variedades 
que ainda não estão disponíveis para serem testadas 
pelos produtores. As novas variedades, potencialmente 
interessantes para os produtores, são normalmente 
provenientes do sector formal; centros internacionais de 
investigação, organizações nacionais de pesquisa e empresas 
de comercialização de sementes. As instituições interessadas 
em propor variedades candidatas para uso em regiões 
de produção específicas devem submeter documentação 
descrevendo detalhadamente o desempenho dos novos 
materiais às organizações que possam vir a estar envolvidas 
na sua distribuição (por ex.: ONGs). Tal documentação deve 
também ser revista por agentes de extensão locais com 
bons conhecimentos, bem como por produtores chave 
(dependendo, claro, da sua língua e formato).
 A adequação dos novos materiais para uso numa zona 
específica e para as necessidades de um grupo de clientes 
bem definido deve ser avaliada. Nem tudo que é novo é 
bom. As variedades apropriadas devem:

��Provar a sua adaptabilidade ao sistema de produção e às 
condições agro-ecológicas dominantes.

��Provar a sua aceitabilidade de acordo com as 
preferências e experiências dos produtores mais 
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Pacotes de tamanho 
experimental e abundância 
de informação permitirão 
aos produtores decidir se, 

e como, incorporar uma 
nova variedade ou cultura 

nos seus sistemas.
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afectados pelo stress. Se, tradicionalmente, os produtores 
produzem para consumo doméstico, as variedades devem 
ser aceitáveis para tais padrões.

��Provar que podem ser usadas sob os regimes de 
gestão correntemente praticados, incluindo pelos 
mais vulneráveis (isto é, não devem ser altamente 
dependentes de insumos, como fertilizantes, que não 
estão frequentemente disponíveis para os produtores 
mais pobres).

 Note-se que os híbridos de milho, em particular, são 
muitas vezes promovidos como novo item disponível 
em contextos de stress. Porém o seu desempenho em 
condições de produção caracterizadas pelo baixo uso 
de insumos e alto stress tem sido irregular e tem, muitas 
vezes, falhado quase completamente (veja os casos da 
Etiópia, Quénia, Malawi e Zimbabué no Resumo Nº 
2). Fundamentalmente, os híbridos requerem insumos 
e melhores solos. Além disso, as sementes devem ser 
compradas na época seguinte porque os híbridos não podem 
voltar a ser semeados e reter o seu vigor de produtividade.

Mesmo o uso de variedades de “melhor potencial” (isto é, 
pré-seleccionadas em termos de adaptabilidade, aceitabilidade 
e utilidade potenciais) não está livre de riscos. Numa 
crise aguda os produtores devem ter acesso a pacotes 
experimentais de sementes, um leque de várias opções 
de variedades para escolher de entre estas os candidatos 
experimentais e informação suficiente para tomar decisões 
informadas sobre as variedades oferecidas.
Pacotes  
A semente distribuída em pequenas quantidades vai 
permitir aos produtores aprender sobre os novos materiais 
sem comprometerem a estabilidade da sua produção. As 
quantidades devem ser suficientemente pequenas para que 
qualquer perda de produção não vá afectar a colheita. Em 
muitas regiões de África os produtores estão acostumados 
a este formato de “pacotes pequenos” e têm recebido 
favoravelmente novas variedades neste formato em regiões 
da África oriental, central e austral.
Leque de Variedades – e Escolhas 
Os produtores devem poder escolher sempre se querem 
aceitar ou não uma nova variedade. Além disso, as 
experiências práticas sugerem que deve estar disponível 
um leque de variedades para contribuir para a diversidade 
de culturas e variedades e aumentar potencialmente a sua 
resiliência.
Informação Suficiente 
Os produtores precisam de informação sólida para fazerem 
escolhas e decisões de gestão bem informadas. A informação 
escrita em papel (de preferência na língua local) provou 
ser útil, já que tem imagens e diagramas para os menos 
alfabetizados. Os folhetos de informação devem comunicar 
aos produtores a existência de novas variedades que podem 
ser do seu interesse, descrever os atributos dos novos 
materiais e dar orientação sobre como os gerir (incluindo 
práticas de gestão sinalizada que podem ser diferentes das 
normas dos próprios 
produtores). 
Criar Monitoria e 
Avaliação Precisas de 
Novas Variedades
Muitas vezes a ajuda em 
semente é uma extensão 
da ajuda alimentar: 
a monitorização e a 
avaliação incidem na 
logística e os relatórios 
subsequentes são 
administrativos e 
superficiais. Contudo, a ajuda em semente é vista cada vez 
mais como algo muito diferente da ajuda alimentar. Melhores, 
e mais detalhadas, avaliações dos sistemas de semente e 
segurança de semente têm resultado em recomendações 
de respostas mais complexas e integradas. Especialmente 
quando se inclui um objectivo relacionado com a introdução 
de uma variedade, é importante monitorizar e avaliar 
– com a participação dos produtores - o desempenho das 
novas variedades e reportar os resultados e recomendar 

Conhecimento, Acesso e Uso de Novas 
Variedades pelos Produtores: Perguntas 
de Orientação

Uma variedade “melhorada” 
não garante melhor 
desempenho. Os praticantes 
e os produtores irão querer 
estar certos de que a variedade 
está adaptada às condições do 
terreno.

��

��

��



RESUMO DE PRÁTICAS

Utilização de Ajuda em Sementes para Dar aos Produtores Acesso a Novas Variedades de Sementes

as etapas e mudanças seguintes para melhorar o processo. 
É importante indicar se as variedades estão a render – mas 
para quem, e onde, e sob que condições de gestão.

É óbvio que a introdução de novas variedades não pode 
ser uma actividade de apenas um ano. É essencial que o 
desempenho de novas variedades sob a gestão do produtor 
informe os passos subsequentes da recuperação e que as 
respostas a futuros desastres também tome em consideração 
esta informação. Partindo do princípio de que o objectivo é 
fortalecer e integrar os sistemas de sementes dos próprios 
produtores, os investimentos precisam de ser feitos para 
determinar como manter a variedade com o mínimo custo 
para os produtores e como disponibilizar e tornar acessíveis 
as próprias sementes numa base contínua.

O stress crónico e prolongado afecta os produtores que 
estão sujeitos a repetidas situações de “desastre”, tais como 
secas frequentes, ou que estão sujeitos a um aumento mais 
lento de stress, como o aumento de pragas e doenças ao 
longo do tempo. Muitas destas populações também estão 
economicamente marginalizadas, pouco esperançadas e 
frequentemente a enfrentar indigência. Embora a introdução 
de variedades melhoradas por si só possa não ser suficiente 
para resolver os problemas enfrentados por estas famílias de 
produtores, podem ser um complemento eficaz e um ponto 
de entrada útil para intervenções mais ambiciosas de modo 
a assegurar o desenvolvimento a longo prazo. O acesso 
de todos os produtores a material adaptado e apropriado 
(incluindo a introdução de novas variedades) é vital nestes 
contextos. Contudo, dado o stress a mais longo prazo e a 
probabilidade da recorrência de tal stress, o processo de 
selecção e introdução de variedades requer empenhamento 
sustentado e contínuo por parte de cientistas e das 
comunidades de produtores.

 Os produtores sujeitos a stress crónico não são clientes 
economicamente atractivos para as empresas de semente 
(os produtores não têm a liquidez necessária) de modo que 
a responsabilidade pela manutenção de variedades reside 
muitas vezes na própria comunidade.
 Algumas etapas importantes podem ajudar a fazer 
com que a introdução de novas variedades em condições 
de stress crónico seja um processo eficaz e reduza a 
probabilidade de falhanço. Note que a Caixa 3 incide 
solidamente no desenvolvimento.

Os produtores marginais em áreas sob stress crónico 
não são clientes comercialmente atractivos. Portanto, as 
próprias comunidades têm que estar ligadas aos programas 
de investigação e ter acesso aos produtos da investigação. 
Estas ligações devem ser directas ou através de organizações 
intermediárias, tais como as ONGs e organizações de 
desenvolvimento. Em todos os casos, estas ligações devem ser 
feitas explicitamente e ser institucionalizadas. A exposição à 
inovação precisa de ser contínua e não um caso isolado.
��Manter os produtores agrícolas, os produtores locais 

de semente e os agro-empresários a par dos avanços 
em melhoramentos de sementes e dar-lhes acesso às 
fontes de fornecimento dinâmicas de novas variedades 
promissoras.

��Em áreas “particularmente difíceis”, onde o stress de 
adaptação é alto (tais como nas regiões onde os solos 
são escassos ou pobres) envolver os produtores no 
melhoramento participativo sustentável das culturas 
e programas de selecção para garantir que o material 
seja adaptado ao local e assegurar uma tradição de 
experimentação e avaliação directa do cliente.

O apoio para a selecção descentralizada das variedades 
preferidas pelos produtores (bem como a sua produção e 
comercialização) deve ser vista como parte de um conjunto 
maior de intervenções para descentralizar a provisão de 
serviços aos produtores. O objectivo fundamental vai para 
além das variedades e sementes. O objectivo é melhorar 
a capacidade das comunidades para implementarem a sua 
própria recuperação e desenvolvimento de maneira a atenuar 
os efeitos de períodos de stress cíclicos e prolongados.

��

��

��

��

��

��

��

Introdução de Novas Variedades em Condições de Stress Crónico: Etapas Chave 


