
Entender os Sistemas de Semente 
Usados pelos Pequenos Produtores 
em África: 

 uito já foi escrito sobre os sistemas de semente formais e informais1 em 
África. Contudo, a importância dos mercados locais de semente/grão2 não 
foi reconhecida nem apreciada como uma presença distinta e em expansão. 
Este Resumo vai introduzir os sistemas de sementes formais e informais e 

destacar a importância cada vez maior dos mercados de semente/grão para a estabilidade 
e crescimento do sistema de sementes. Vai também sugerir oportunidades concretas 
para maior integração dos sistemas de sementes formais e informais – centrando-se no 
reforço dos mercados locais durante os períodos normais e também nos períodos de 
desastre.

Os produtores, principalmente os pequenos produtores, usam muitos sistemas para terem 
acesso a sementes.
 O sistema de sementes formal pode ser caracterizado por uma cadeia de actividades 
clara. Geralmente começa pelo melhoramento de culturas e promove materiais para 
a distribuição e manutenção formal da variedade. Neste sistema há regulamentos para 
manter a identidade e a pureza da variedade, bem como para garantir a sua qualidade 
física, fisiológica e sanitária. A comercialização de sementes é feita através de mercados 
de sementes oficialmente reconhecidos e de sistemas nacionais de pesquisa agrícola 
(Louwaars 1994) e mesmo através dos programas de assistência em sementes. A 
premissa central do sistema formal é que há uma distinção clara entre a “semente” e o 
“grão”. Os sistemas formais são especialmente importantes quando a semente é usada 
para desenvolver culturas para fins comerciais (por exemplo, para exportar ou para o 
processamento alimentar) e a uniformidade e a alta qualidade do produto têm de ser 
garantidas.
 O sistema de sementes informal é basicamente o oposto do sistema formal. As 
actividades relacionadas com a semente tendem a estar integradas e organizadas 
localmente e o sistema informal abrange a maioria das outras formas através das quais 
os próprios produtores produzem, disseminam e adquirem sementes: directamente da 
sua própria colheita, através da troca directa entre amigos, vizinhos e familiares e através 
dos mercados ou comerciantes locais de grãos. Tanto o sistema informal como o formal 
inclui as mesmas etapas gerais, mas como parte integrante da produção de grão pelos 
produtores e não como actividades descontínuas. O conhecimento técnico e as normas 
locais orientam o desempenho do sistema de sementes informal, incluindo as forças de 
mercado prevalecentes. Talvez devido à sua especificidade local em relação às necessidades 
e preferências, o sistema informal proporciona a maioria das sementes que os produtores 
usam, entre 80% e 90% das reservas, em todo o mundo. A excepção importante diz 
respeito ao milho híbrido (veja a Caixa 1).
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1 A Figura 1 da página seguinte mostra esquematicamente as dimensões formais e informais dos sistemas de sementes e 
como se efectuam os fluxos de variedades e de informação entre os dois.

2 Usamos a palavra mercado de semente/grão “local” para o distinguir de uma empresa comercial centralizada e mais formal. 
A semente que chega aos mercados locais vem por vezes de áreas muito distantes.
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 A Figura 1 mostra esquematicamente as dimensões 
formais e informais dos sistemas de sementes e como se 
efectuam os fluxos de variedades e de informação entre os 
dois.
 Na África oriental, central e austral, os sistemas de 
semente formais e informais coexistem e as opiniões 
sobre os pontos fortes e fracos de cada um divergem. Os 
proponentes dos sistemas de semente informais vêem 
frequentemente o sector formal como uma ameaça à 
resistência do sistema de culturas e da agrobiodiversidade. 
Os proponentes do sistema de sementes formal acreditam 
que a produção de sementes com fins comerciais é um 

pré-requisito para o aumento sustentável da produtividade 
das culturas através do uso de semente de alta qualidade de 
novas3 variedades. Cada vez mais, porém, se constata que 
os produtores procuram cada vez menos sementes da sua 
fonte “informal” clássica — as suas próprias reservas – e 
que esta semente dos produtores não está a ser substituída 
pela semente comercial. Em vez disso, os produtores estão a 
obter semente nos mercados locais de semente/grão. 
 Em relação aos mercados, é importante distinguir os 
diferentes tipos de comércio de semente/grão. Os mercados 
locais fornecem grão, que é subsequentemente seleccionado 
e usado pelos produtores para semente (daí o termo 
“mercados de semente/grão”). Esta semente é diferente 
da semente do sector formal, comercial, que é produzida 
especialmente como semente em campos especializados, 
como parte da estrutura de uma empresa de sementes.

Por muito tempo se acreditou que os produtores 
comprariam semente nos mercados locais apenas se não 
tivessem produzido suficiente semente, ou se tivessem 
perdido as suas reservas, ou se não fossem capazes de obter 
semente dos seus familiares, amigos ou vizinhos. Na Eritreia, 
por exemplo, a semente obtida no mercado era vulgarmente 
referida como semente de “mendigos”.
 Contudo, ao longo dos últimos cinco anos a análise 
prática dos sistemas de sementes contribuiu para melhorar 
a nossa compreensão sobre o papel do mercado local de 
semente/grão. As ideias desenvolveram-se como se segue:

��Crença inicial de que a obtenção de sementes nos 
mercados locais era um sintoma de perda de capacidade 
por parte dos produtores de produzir semente das suas 
colheitas.

��Aceitação de que o mercado de sementes é um 
complemento importante da produção dos próprios 

���

���

���

��

Milho Híbrido: O Caso Especial de África

3 A designação “nova” é usada para denotar uma variedade desenvolvida pelos 
melhoradores no sistema de semente formal. É usada em vez de “moderna” e 
“melhorada”.

FIGURA 1 : Os canais através dos quais os produtores obtêm sementes estão representados por cilindros. As reservas próprias de 
semente, a troca com outros produtores e a compra através dos mercados locais de grão constituem canais informais. Os armazenistas de 
semente, o governo ou centros de pesquisa e assistência em sementes constituem canais formais. Adaptado de Almekinders e Louwaars 
(1999), e apresentado em Sperling, Cooper e Remingto, por publicar.
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produtores e também da semente do sector formal 
comercial.

��A constatação de que os canais comerciais de sementes 
são relativamente eficazes e que os produtores 
dependem das sementes do mercado local por uma 
questão de conveniência, disponibilidade de variedades, 
preço e qualidade adequada.

As análises de campo dos sistemas de semente ajudaram a 
questionar estereótipos e a identificar oportunidades, em 
vez de focalizar nas limitações. Em África, as constatações 
relacionadas com o mercado demonstram que:
��A semente obtida no mercado (especialmente das 

culturas autopolinadas) serve como núcleo da segurança 
em semente, especialmente entre as famílias de 
produtores mais vulneráveis.

��Os mercados locais de grão, de onde os produtores 
obtêm a semente, mostram-se capazes de resistir em 
períodos de stress (durante a seca, cheias e até mesmo 
durante situações de conflito civil).

��A qualidade genética da semente obtida nos mercados é 
na maior parte dos casos aceitável para os produtores, 
já que é geralmente cultivada em contextos agro-
ecológicos próximos que são compatíveis com as suas 
próprias necessidades.

��A qualidade fisiológica e fitossanitária da semente 
comprada nos mercados locais pode ser parcialmente 
regulada (através de selecção e aquisição proveniente 
de contactos conhecidos) e é com frequência 
objectivamente boa.

��Os mercados locais de semente/grão são 
frequentemente canais importantes para o fluxo de 
novas variedades. De facto, para algumas culturas, os 
mercados locais movimentam as novas variedades com 
mais eficácia que os canais de difusão formais.

��Os mercados provaram ser uma fonte útil para a 
reavaliação da semente de tipos e quantidades preferidos, 
que foram perdidas ou temporariamente abandonadas 
em épocas de stress.

 (Veja Sperling et al. 2004)
Quando analisado no contexto da intensificação dos 
sistemas de produção, a mudança de semente de reservas 
próprias para a semente/grão fornecida pelos mercados 
locais não é surpreendente – particularmente se os 
mercados conseguirem fornecer uma gama variada de 
culturas e variedades desejáveis de forma atempada e 
de qualidade e preço aceitáveis. Hoje, os mercados de 
semente/grão são a principal fonte de semente para muitos 
produtores em diferentes sistemas de produção em África 
(por exemplo, feijões no Burundi, amendoim no Senegal e 
Gâmbia e a maioria das culturas na região semi-árida do 
Quénia oriental).

Os sistemas de semente formais estão, actualmente, 
fracamente integrados com os canais locais de semente/
grão. Os sistemas formais são rigorosamente geridos, 
desde o desenvolvimento de variedades até à multiplicação 
e certificação e à comercialização pelos postos de venda 

aos produtores. Poder-se-ia interpretar a estratégia formal 
como uma forma consciente de evitar a integração com os 
mercados locais de semente/grão.
 A razão de o fazer é maximizar as vendas de sementes 
e os lucros da empresa através de volumes de venda 
sustentados. Não é reduzir os custos dos produtores ou 
maximizar o retorno do seu investimento em sementes. 
Os híbridos são um bom exemplo disso. A vantagem para o 
vendedor, a empresa comercial, é que os produtores têm que 
comprar semente todos os anos ou em anos intercalados. 
As compras repetidas de semente pelos produtores 
são obviamente importantes para a sustentabilidade do 
sistema de sementes 
comerciais. Quando 
pequenas quantidades 
de semente do sector 
formal entram no 
sistema de semente 
informal e são 
então multiplicadas 
e recicladas dentro 
das redes sociais ou 
adquiridas através dos 
mercados de grão, as 
receitas do sistema 
de semente formal 
mantêm-se baixas. 
 Talvez porque as 
vantagens dos canais 
dos mercados locais de semente/grão não são reconhecidas 
(ou são activamente denegridas) tais canais não recebem 
nenhum apoio do governo, que sustenta o sistema de 
sementes formal, nem das ONGs, que tendem a apoiar 
a produção para uso doméstico ou da comunidade local. 
Consequentemente, e apesar da sua importância, o mercado 
local de semente/grão quase não tem nenhum acesso formal 
às novas variedades, à semente básica (inicial) como insumo, 
ou aos serviços de controlo de qualidade da semente. 
Apesar desta falta de apoio, há exemplos dramáticos que 
mostram como as novas variedades se movem rapidamente 
através dos sistemas de mercado locais (por exemplo feijões 
na região ocidental do Quénia e feijão-mungo na região 
oriental do Quénia) impulsionadas pela voz corrente dos 
próprios produtores, que as novas variedades disponíveis 
localmente têm realmente um bom desempenho.

Se se pretende manter e reforçar a produção, os 
analistas e praticantes do sector de sementes devem dar 
considerável atenção às formas de apoio dos mercados 
locais de semente/grão. Há oportunidades significativas 
para melhorar a integração dos sistemas de semente 
formais (e do conhecimento técnico) com os canais de 
comercialização de semente/grão. Estas consistem, de modo 
geral, na facilitação do acesso dos mercados de semente/
grão às novas variedades, proporcionando formação sobre 
a produção de semente (com ênfase em qualidade alta mas 
economicamente acessível) e serviços de desenvolvimento 
de negócio para as empresas de semente de pequena escala 
emergentes. 

Os comerciantes e os grupos 
de produtores precisam de 
apoio contínuo para poder-
em desempenhar um papel 
mais importante na distri-
buição, através dos canais 
locais, de semente de alta 
qualidade que seja também 
acessível. 
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Durante períodos normais as iniciativas podem, de forma 
útil, focalizar-se na melhoria tanto da variedade como 
da qualidade da semente vendida nos mercados locais, 
especialmente por estes serem uma fonte importante de 
sementes para as famílias de produtores mais vulneráveis. 
Tais iniciativas incluem:

��Dar grande 
apoio ao aumento 
da qualidade da 
semente das culturas 
e variedades 
mais procuradas 
nos mercados. 
Estas podem ser 
variedades locais ou 
novas, mas os que 
fornecem grandes 
quantidades de 
semente/grão aos 
mercados devem 
receber formação 
para produzirem 

melhor semente (que não precisa de ser certificada). 
Até agora tal formação concentrou-se em pequenos 
grupos baseados nas comunidades, muitas vezes através 
de projectos de desenvolvimento. O conhecimento geral 
sobre as formas específicas de melhorar a qualidade da 
semente tem que ser disseminado nas comunidades de 
produtores.

��Os produtores e os grupos de produtores precisam de 
muito mais formação em desenvolvimento de empresas 
agrárias. Não é suficiente produzir boa semente. Tal 
semente deve gerar lucros numa base contínua. O 
sector comercial afastou-se de variedades de culturas de 
subsistência e de polinização aberta, já que os lucros não 
são suficientes. Assim, para que a procura seja estimulada, 
as comunidades têm de diversificar a produção de 
culturas e variedades e, crucialmente, devem ter um 
fornecimento contínuo de materiais novos e preferidos. 

��Em relação ao ponto acima, devem ser forjadas ligações 
directas entre inovadores de variedades e os que podem 
multiplicar e distribuir semente a um preço decente. 
Actualmente as novas variedades difundem-se de 
forma inaceitavelmente lenta no seio das comunidades. 
Os sistemas de investigação têm que distribuir novos 
materiais não apenas para as empresas para-estatais 
e comunidades de sementes, mas directamente a 
importantes grupos baseados na comunidade em todo o 
país.

��Os grupos de comerciantes e produtores devem ter 
acesso contínuo a apoio em termos de controlo de 
qualidade – que facilite e não ameace. Um comerciante 
que se torne conhecido por fornecer uma semente 
verdadeiramente boa deve eventualmente ser capaz de 
obter preços com uma margem de lucro melhor.

Tal integração direccionaria os benefícios para os 
produtores-consumidores, comerciantes e potencialmente 
para as economias nacionais, visto que os ganhos de 
produção se traduzem no aumento de receitas. O 

sector de sementes comerciais pode também beneficiar 
potencialmente, mas apenas se a exposição dos produtores 
a semente de qualidade um pouco melhor criar procura 
para os produtos altamente especializados preferidos pelas 
empresas comerciais.

A ligação entre os mercados de semente/grão reforçados 
em períodos normais e em períodos de desastres é directa. 
A semente de melhor qualidade e o acesso melhorado são 
melhores em todas as circunstâncias. O reforço concertado 
e contínuo do mercado deve levar a mudanças na forma 
como tais mercados são considerados em períodos de 
stress e emergência. Durante muito tempo as sementes para 
assistência a desastres foram obtidas do sector de semente 
comercial e a sua qualidade é muitas vezes duvidosa. (“A 
ajuda em semente comercial” é muitas vezes apenas grão 
do mercado, condicionado, empacotado e de novo rotulado; 
veja os casos do Quénia oriental e do Zimbabué no Resumo 
Nº 2).
 Os mercados locais de semente/grão podem ser usados 
cada vez mais em casos de resposta a desastres através 
da distribuição de senhas, dinheiro, ou uma combinação 
de senhas e feiras de sementes. No passado, tais sistemas 
distribuíram semente suficiente e de culturas, variedades 
e qualidade aceitáveis. Os mercados locais são também 
importantes na economia regional. Precisam de ser apoiados, 
e não enfraquecidos, particularmente em períodos de stress.
 Resumidamente, temos que encarar os mercados 
locais de semente/grão como oportunidades e não como 
limitações. Com alianças mais específicas, tais mercados 
podem ser cruciais para difundir novas variedades do 
sector formal de forma mais rápida e abrangente. Com 
apoio estratégico, os produtos que os mercados locais 
de semente/grão oferecem podem passar de “aceitáveis e 
conhecidos pelos produtores” para “muito melhores do 
que o que os produtores têm em seu poder”. Finalmente, 
visto que os mercados locais de semente/grão são cruciais 
para o bem-estar dos produtores, as melhorias em períodos 
normais traduzem-se imediatamente em melhorias em 
períodos de stress.
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Avaliação da Segurança do Sistema de 
Sementes

ste resumo mostra os passos necessários para avaliar o sistema de segurança 
em sementes e destina-se a praticantes e doadores de respostas de emergência 
não especializadas. Apresenta várias ideias que se desenvolveram a partir de 
pesquisas recentes. O Resumo procura:

��Expor as partes interessadas aos métodos de avaliação de desastres agrícolas, com 
enfoque em sistemas de sementes.

��Facilitar mudanças de conhecimentos, atitudes e práticas em relação à segurança do 
sistema de sementes.

��Auxiliar a identificação de estratégias para uma recuperação agrícola rápida e eficaz.
 
Os sistemas de semente são complexos, assim como os impactos das intervenções. 
Cada organização aborda situações específicas com um conjunto único de valores, 
experiências e empenhamento. Embora a abordagem de avaliação aqui apresentada tenha 
como objectivo promover uma avaliação rigorosa da segurança do sistema de sementes 
(ASSS), sabemos que na prática actual ela é frequentemente feita à pressa e baseada em 
informações e opiniões que estão longe de serem perfeitas. Este instrumento pode ajudar 
os praticantes a evitarem alguns erros comuns e a promoverem a reflexão sobre o modo 
de funcionamento dos sistemas de sementes. 
 Este Resumo identifica as questões principais sobre a segurança em sementes. Embora 
a intenção seja proporcionar orientação para ajudar os praticantes a desenvolverem-se, 
certas instituições podem optar por não prestarem ajuda em semente depois de lerem 
este Resumo e por deixarem tal assistência a cargo de outros com maior capacidade de o 
fazer. Em geral, é provavelmente preferível oferecer ajuda em semente apenas de acordo 
com avaliações de segurança do sistema de sementes.
 Note-se que este Resumo é um extracto de um manual maior (veja abaixo os detalhes 
completos); o objectivo aqui é simplesmente introduzir o conceito de ASSS e dar uma 
visão geral do processo.

Considera-se que as famílias de produtores têm segurança em sementes quando têm 
acesso à semente e material de plantio em quantidade adequada, qualidade aceitável e a 
tempo de os plantar. A segurança em sementes enquadra-se bem dentro do contexto mais 
amplo de segurança alimentar e de sobrevivência. A ajuda aos produtores para obterem 
o material de plantio de que necessitam vai permitir-lhes produzir para seu próprio 
consumo, bem como para venda.
 Apesar das suas ligações óbvias, alcançar segurança em sementes é bem diferente 
de alcançar segurança alimentar. Pode-se ter semente suficiente para plantar, mas faltar 
comida suficiente para comer, por exemplo, durante a “época de fome” que antecede 
a colheita. Do mesmo modo, um agregado familiar pode ter alimentos suficientes, mas 
faltar-lhe semente para plantio. Apesar destas diferenças importantes entre a segurança 
alimentar e a segurança em sementes, as designações de segurança em sementes estão 
invariavelmente baseadas, implícita ou explicitamente, em avaliações de segurança 
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alimentar. Isto resulta de uma falta de apreciação e 
compreensão das questões relativas à segurança em 
sementes, causadas em parte pela falta de métodos para 
avaliar a segurança em sementes, tanto em situações de 
emergência (isto é, rapidamente) como mais profundamente 

a uma escala mais abrangente, 
para além do nível da 
comunidade. 
 Abaixo apresentam-se 
os passos básicos para uma 
avaliação da segurança do 
sistema de semente. Note-se 
primeiro que o contexto de 

qualquer ASSS deve ser bem entendido antes de ser aplicado 
ao próprio sistema agrícola ou de sementes. Os padrões e 
as causas dos desastres, por exemplo, a sua temporização, 
duração e distribuição no espaço e nas comunidades, devem 
ser analisadas e mapeadas. Além disso, os efeitos sobre os 
cinco tipos de capital (natural, humano, social, financeiro 
e físico) devem ser bem entendidos (veja o documento 
detalhado do CIAT/CRS sobre um conjunto de perguntas de 
orientação). Este resumo está restrito às preocupações de 
segurança em sementes, para despertar atenção para esta 
área de avaliação relativamente nova.

Os métodos para a avaliação da segurança do sistema de 
semente estão a ser testados e melhorados no âmbito do 
Projecto Sistemas de Semente sob Stress financiado pela 
OFDA/MFA. Para uma avaliação rigorosa da segurança em 
sementes são essenciais vários elementos básicos.
 A Caixa 1 mostra os cinco principais elementos de 
uma análise da segurança do sistema de sementes, com 
o subsequente resumo destacando os pontos-chave de 
cada elemento. Embora apresentado sequencialmente, o 
processo é iterativo, avançando e retrocedendo à medida 
que se começa a entender o processo. A análise está 

particularmente direccionada a áreas de choques agudos 
(emergências), embora muitos elementos também sejam 
relevantes para sistemas agrícolas e de sementes mais 
sujeitos a stress crónico.

Elaborar Rapidamente os Perfis dos 
Sistemas de Produção e de Semente para 
as Regiões em Causa: Períodos Normais

Como primeiro passo para se compreender a segurança 
em sementes, deve-se ter conhecimentos sólidos sobre o 
funcionamento dos sistemas de produção e de sementes 
em períodos normais; isto é, qual era o “status quo”. A 
maior parte desta informação pode ser recolhida antes dos 
desastres, através de pesquisa secundária e de entrevistas 
dos informantes ou grupos de enfoque. As bases dos 
sistemas agrícolas e de sementes são simples:

��Quais são as culturas mais importantes dos produtores 
em períodos normais? Para que são usadas? Para 
consumo, rendimento ou ambos? Quais são as culturas 
menos importantes que se podem tornar importantes 
em períodos de stress?

��Como é que os produtores adquirem normalmente 
semente ou material de plantio para estas culturas?

��Quais são as bases para a sementeira de cada cultura 
principal? (Áreas médias plantadas, taxa de sementeira, 
taxa de multiplicação).

��Existem variedades importantes ou preferidas, por 
cultura?

��Que insumos e práticas de gestão são essenciais para 
culturas ou variedades específicas?

��No agregado familiar, quem é responsável pela tomada 
de decisões e gestão de diversas culturas, em diferentes 
etapas da produção e pós-produção? 

 Algumas das respostas a estas questões podem ser 
válidas para vários agregados e grupos socioeconómicos, 
enquanto outras não o são. Portanto, a repetição da 
análise para tipos distintos de agregados ou grupos-alvo, 
por exemplo, agregados chefiados por mulheres, pode ser 
importante. Algumas destas respostas podem também variar 
de um grupo étnico para outro e certamente irá variar 
de uma região agro-ecológica para outra. Deste modo, a 
realização de uma avaliação numa pequena área não seria 
apropriada para intervenções a nível nacional. Seguem-se 
algumas notas sobre vários destes itens, para mostrar como 
o processo de tomada de decisões pode começar a revelar-
se mesmo durante a recolha de informações de rotina. 

Culturas importantes (normais e sob stress)
Nem todas as culturas são igualmente importantes para 
a subsistência dos produtores. Uma análise rápida pode 
destacar as mais importantes, tanto para o consumo directo 
como para a geração de rendimento (sendo o último 
importante para a compra de produtos de sobrevivência 
nos períodos de stress). Note que os perfis das culturas 
mudam com a época do ano. O perfil geral das culturas 
pode também alterar-se em períodos de stress – e estas 

Avaliação da Segurança do Sistema de 
Semente: Cinco Elementos Básicos

Uma queda de 
produção não significa 
necessariamente falta 

de semente.



RESUMO DE PRÁTICAS

  CONSELHOS PARA PRATICANTES

pequenas variações das culturas podem normalmente ser 
antecipadas. Finalmente, visto que as culturas principais para 
os produtores vulneráveis podem não ser as mesmas para 
os menos vulneráveis, é muitas vezes necessário focalizar-se 
imediatamente na população mais vulnerável. 

TABELA 1

Feijões +

Mapira + + (cerveja)

Milho +

Como (através de que canais) os produtores obtêm 
normalmente semente para estas culturas mais 
importantes
Os produtores obtêm normalmente as sementes de uma 
gama variada de canais, mesmo para a mesma cultura. Por 
exemplo, um produtor pode obter algumas sementes de 
feijão da sua própria reserva e outras no mercado local para 
completar a colheita caseira ou condições de armazenamento 
inadequadas. O uso de vários canais de semente para a 
mesma cultura é importante porque a falha de um deles pode 
ser compensada pela utilização do outro.
 As sementes de culturas diferentes, por exemplo milho e 
mapira, podem também ser obtidas através de canais bastante 
diferentes. Por exemplo, o milho híbrido pode ser adquirido 
no sector formal ou comercial, enquanto que a semente 
de mapira pode ser facilmente obtida na colheita caseira 
porque a sua taxa de multiplicação é alta e a colheita pode ser 
directamente usada para semente. 
 Ao longo do tempo, a gama de canais através dos quais 
os produtores obtêm a semente pode mudar, à medida que 
vão surgindo mais fornecedores de semente integrados, tais 
como comerciantes informais que movimentam semente de 
qualidade mais alta (mas ainda não certificada). Igualmente, 
com o aumento da pobreza a disponibilidade de semente de 
assistência está a tornar-se rotina em muitos contextos. Assim, 
é importante estar-se consciente dos vários canais que os 
produtores usam e manter-se actualizado sobre as mudanças 
que ocorrem ao longo do tempo.

Há variedades importantes ou preferidas pelos 
produtores (por cultura)?
Diferentes variedades podem servir fins diferentes num 
mesmo agregado familiar. Enquanto certas variedades podem 
ser preferidas para consumo caseiro, outras podem ser 
preferidas para venda. Aspectos de processamento pós-
colheita, tais como a 
facilidade da debulha, 
podem fazer com 
que as mulheres 
prefiram uma 
variedade diferente 
daquela preferida 
pelos homens. O 
papel de variedades 
diferentes pode variar 
de agregado para 
agregado, reflectindo, 
entre outras coisas, diferenças nas condições agro-
ecológicas e socioeconómicas. Por exemplo, os agregados 
familiares com acesso fácil aos mercados podem ter acesso 
a fertilizantes e pesticidas, fazendo com que uma variedade 
com características tais como tolerância às limitações de 
produção local (por exemplo pragas e solos pobres) seja 
menos relevante. Note-se também que a relevância das 
diferentes variedades pode mudar ao longo do tempo, 
mesmo dentro do agregado familiar, por exemplo, com a 
mudança das condições socioeconómicas.

Determinar os Objectivos da Assistência 
e Recuperação de Semente, Incluindo a 
Procura e Necessidades dos Produtores: 

Uma das etapas iniciais para a elaboração de uma avaliação 
de segurança do sistema de semente consiste na análise 
dos objectivos da assistência e recuperação. É apenas com 
esta reflexão estratégica que os praticantes aumentam as 
hipóteses de satisfazerem as necessidades da população sob 
stress. A reflexão estratégica é muito importante e deve 
substituir a simples resposta de distribuição de insumos 
como sementes, que pode ou não ser apropriada para o 
contexto e, mesmo se for apropriada, pode não ser usada 
por outras razões. 
 Ao considerar os objectivos, os praticantes podem optar 
por restaurar o sistema tal como era antes, ou promover 
activamente uma cultura e sistema agrícola diferentes e 
provavelmente melhorados. Ao planear qualquer das opções, 

Feijões 50 5 45

Mapira 95 5

Milho 20 80

TABELA 2 

Para muitas culturas os 
pequenos produtores estão 
cada vez mais a obter se-
mente fora da sua pequena 
propriedade, através de vend-
edores e mercados locais.
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é necessário assegurar 
que a resposta trata das 
necessidades e procuras 
imediatas. O fundamento 
para este Passo 2 é que os 
objectivos da assistência 
e recuperação devem ser 
claramente considerados 
de modo que a ASSS seja 
projectada para maximizar 
a compreensão da dinâmica 

(limitações e oportunidades) dos sistemas. 
 Vários pontos merecem aqui consideração. Primeiro, os 
sistemas de produção não são estáticos: pelo contrário, são 
dinâmicos e mudam de forma tanto positiva como negativa. 

Segundo, não se pode intervir no sistema total de produção, 
em todas as culturas; deve-se decidir se o foco das culturas é 
promover uma rápida recuperação ou maximizar o retorno 
do investimento. Terceiro, é o princípio de “Não Causar 
Danos”. Uma resposta pode prejudicar a população sob 
stress – aumentando a sua vulnerabilidade – se restaurar um 
sistema que está a deteriorar-se gradualmente. Finalmente, 
deve ser claro, logo no início, quais os grupos a que a ASSS 
está a dar prioridade (Produtores? Empresas de sementes? 
Comerciantes? Outros?)
 A Caixa 2 sugere os tipos de perguntas de orientação 
necessárias para enquadrar o conjunto de objectivos.
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Definição de uma Estratégia de Assistência e Recuperação: 

Uma resposta pode 
prejudicar a população 
sob stress se restaurar 

um sistema que se 
está a deteriorar 

gradualmente.
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Analisar o Funcionamento dos Canais de 
Sementes:  

Este passo proporciona a base da avaliação da segurança 
do sistema de sementes. Alguns canais podem ser mais 
resistentes que outros a diferentes tipos de stress e não se 
deve supor que o colapso de um canal implica o colapso 
de todos. Por exemplo, em períodos de perturbação tais 
como guerra civil, quando os serviços governamentais estão 
parados, os canais formais como as empresas para-estatais 
de semente muitas vezes deixam de funcionar, enquanto os 
locais, tais como mercados de semente/grão, frequentemente 
continuam a funcionar. 
 Na avaliação do funcionamento dos canais de sementes 
devem ser analisadas três dimensões básicas da segurança 
em sementes, para se poder entender o funcionamento 
do sistema de sementes (veja o Resumo Nº 3 e a Tabela 3 
acima).

A semente está disponível na 
área? 

Os produtores têm acesso à semente, 
particularmente em termos de preço e distância?

A semente é da variedade correcta? 
É suficientemente limpa e saudável? O uso desta semente 
pode introduzir riscos inesperados? 
 Considera-se que um canal está em funcionamento (ou 
que é possível ajudá-lo a funcionar) apenas quando todas 
as três características são geridas de modo que satisfaça 
aos produtores. Muitas vezes durante uma crise deve-se 
pensar muito bem sobre como ponderar cada uma destas 
características. Pelo menos deve haver disponível semente 
suficiente para a sementeira básica. As questões que 
frequentemente são debatidas mais acaloradamente são “que 
tipo de culturas e variedades” e “de que qualidade”.

Na maioria dos casos, para os produtores mais pobres 
há dois canais em particular que merecem enfoque nos 
períodos de stress: semente obtida da produção própria e 
dos mercados locais de semente/grão.

Produção Caseira
A mensagem importante em relação à produção caseira 
(que é semente derivada da produção própria) é que uma 
carência de produção não implica necessariamente uma 
carência de semente. As culturas têm taxas de sementeira 
diferentes (isto é, a quantidade de semente necessária para 
plantar determinada área) e taxas de multiplicação diferentes 
(isto é, a quantidade de semente produzida em relação à 
quantidade da semente semeada). Por exemplo, para algumas 
culturas básicas da África Oriental, como feijões ou mapira, 
os produtores podem perder a maior parte da produção 
(no caso de feijões 88% e de mapira 99%) e ainda terem 
semente suficiente para a sementeira – supondo que toda a 
cultura colhida pode ser guardada para plantio. Mas note-se 
que conservar semente não é sempre fácil, particularmente 
em áreas com apenas uma época agrícola por ano.

TABELA 4

Área por agregado familiar 1/4 ha 1/4 ha

Taxas de Sementeira (kg/ha) 100 10

Quantidade Necessária para Semear 25 kg 2,5 kg

Taxas de Multiplicação 8 100

Colheita 200 kg 250 kg

% da colheita necessária para 
satisfazer as necessidades básicas de 
sementeira

12,5 1,0

Produção própria e reserva 
caseira Baixa Fácil Aceitável

Mercados locais de grão/
semente Alta Difícil (preço alto) Moderadamente aceitável: a variedade é adaptada mas a 

semente é de qualidade fisiológica média

Sector Formal Baixa Difícil
Moderadamente aceitável: a variedade não é totalmente 
adequada às zonas marginais, mas a semente é de alta 
qualidade fisiológica 

TABELA 3
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Mercados Locais
As análises que mostram como os produtores obtêm a 
semente, tanto em períodos normais como em períodos 
de stress, também divulgam uma mensagem importante 
sobre os mercados locais. Para muitas culturas os pequenos 
produtores estão cada vez mais a obter as suas sementes 
através dos vendedores e mercados locais, seja para 
complementar a sua produção caseira ou para obterem 
grande parte da semente de que necessitam, porque se 
sentiram forçados a (ou optaram por) consumir as suas 
reservas. Esta tendência de recorrer ao mercado está a ser 
constatada cada vez mais à medida que as áreas de terreno 
diminuem e se tornam mais fragmentadas e a fertilidade do 
solo diminui progressivamente, particularmente na África 
Oriental, Central e Austral. A questão fundamental para a 
compreensão da segurança em sementes deixa de ser “os 
produtores produzem semente suficiente?” para ser “os 
produtores podem ter acesso a semente noutro lugar?” A 
avaliação de como funcionam os mercados implica o rastreio 
dos locais da semente e o percurso seguido pelas sementes 
numa região sob stress, a disponibilidade de semente em 
mercados importantes, os custos de transporte e tempo e 
o preço a que a semente é finalmente vendida localmente. 

As entrevistas realizadas com comerciantes regionais podem 
ser especialmente úteis para se compreender a posição das 
reservas de sementes e da gama de preços (e isto pode 
ser feito rapidamente). Mais uma vez, os estudos de caso 
mostram que para a maioria das culturas básicas é raro que 
a semente não esteja disponível em mercados razoavelmente 
próximos – mesmo em períodos de crise.

Procurar Mais Manifestações de Stresses 
Crónicos (versus Agudos) bem como 
Oportunidades de Desenvolvimento 
Emergentes 

O último passo importante – antes de analisar as possíveis 
respostas – centra-se na análise a longo prazo, para entender 
o que está realmente a acontecer actualmente. Se o foco 
persistir no stress agudo ou a curto prazo, a ASSS pode 
não ser capaz de identificar os processos e dinâmica dos 
sistemas em curso e, subsequentemente, diagnosticar 
incorrectamente o conjunto real dos seus aspectos fortes 
e fracos. Uma ASSS deve sondar sistematicamente os 
padrões e sinais importantes a longo prazo, que informam o 
funcionamento do sistema de sementes. 
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Perguntas de Orientação para Análise a Longo Prazo: Stress Crónico? Oportunidades de 
Desenvolvimento?
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 Os limites e indicadores de alarme que podem assinalar a 
existência de stress crónico incluem:
��A ajuda é dada época após época na ausência de stress 

agudo, como cheias.
��A perda de culturas, e consequentemente a falta de 

semente, torna-se cíclica, por exemplo de 2 em 2 ou 3 
em 3 anos.

��Falta de semente armazenada nas casas e comunidades 
onde é normalmente mantida em quantidades.

��Declínios dramáticos da qualidade e disponibilidade 
da semente ou existência de produtores a semearem 
semente que sabem ser de qualidade inferior em termos 
de taxa de germinação ou sanidade.

��Mudança dos perfis da cultura devido à falta de uma 
determinada semente ou cultura.

��Aumento brusco do uso de variedades não preferidas ou 
não apreciadas.

Similarmente, em termos de desenvolvimento, os sinais 
importantes podem servir para estimular reflexões. Note-
se que o possível reforço do sistema de semente deve ser 

projectado para responder a problemas existentes e para 
explorar novas oportunidades. Em termos de oportunidades, 
os sinais importantes do ponto de vista de desenvolvimento 
devem incluir:
��Falta de conhecimento, acesso ou uso de novas 

variedades por parte dos produtores (veja também o 
Resumo Nº 5).

��Forte dependência de uma gama limitada de culturas de 
subsistência.

��Falta generalizada de agro-empresas (com a maior parte 
da produção das culturas destinada ao consumo e venda 
locais).

A Caixa 3 (ao lado) sugere perguntas de orientação para 
ajudar a avaliar se os sistemas de sementes estão sob stress 
mais crónico e para sugerir meios para começar a explorar 
mais opções de desenvolvimento que ultrapassam as 
respostas de curto prazo a situações de emergência.

Carência/falta de 
semente

Melhorar o funcionamento imediato dos mercados 
locais e regionais (por ex.: oferecer crédito de 
inventário aos comerciantes, facilitar o acesso 
melhorado à informação de mercado, incluindo o 
aviso prévio sobre subsídios ou compras).

Distribuição directa da semente.

Apoiar o desenvolvimento dos mercados locais e 
regionais (por ex.: encorajar mais acesso ao crédito, 
a canais de informação sobre os mercados mais bem 
estabelecidos e, talvez, providenciar apoio mais eficaz 
para o transporte e conservação de semente).

Apoiar o desenvolvimento da produção da semente ou 
cadeias de oferta de semente de qualidade garantida, 
incluindo empresas comerciais, sempre que viável.

Os produtores pobres 
e vulneráveis não têm 
acesso à semente

Despesa em dinheiro.

Feiras de semente com senhas ou dinheiro.

Procura e distribuição local (se o desastre tornou as 
comunidades disfuncionais).

Programas de redução da pobreza.

Semente de baixa 
qualidade e falta de 
variedades apropriadas

Feiras de sementes com controlo de qualidade.

Distribuição directa de amostras de semente de 
qualidade para testagem ou venda subsidiada das 
mesmas.

Distribuição de semente básica a um número limitado 
de produtores, utilizando canais informais de semente 
para difundir a semente a outros.

Programas para melhorar a qualidade da semente (no 
campo e nos mercados de semente/grão).

Selecção participativa de variedades.

Melhoria participativa de plantas.

TABELA  5
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Associar Possíveis Respostas às 
Limitações, Oportunidades e 
Necessidades Prioritárias 

Finalmente, o aspecto positivo da avaliação (a sua exactidão, 
abrangência e âmbito) deve ser verificado através do 
processo reflectivo de associar as definições do problema às 
acções concretas no terreno. A ASSS deveria ser suficiente 
para orientar a acção subsequente no campo e para 
ajudar a comparar uma vasta gama de opções. O processo 
de comparação das respostas revelará até que ponto a 
informação é suficiente e se a dinâmica da função do sistema 
de semente é verdadeiramente compreendida. 
 Sem definir um cenário do tipo “Se verificar A, então a 
resposta apropriada é B”, na Tabela 5 sugere-se uma visão 
geral dos possíveis problemas relacionados com o sistema 
de semente e como eles podem ser associados às possíveis 
acções de alívio (ver CIAT/CRS para uma tabela mais 
detalhada). Por exemplo, durante uma crise aguda, como  
uma cheia, uma avaliação que indique “falta de disponibilidade 
de semente” (um caso raro) pode ser imediatamente 
associada a acções como importação de semente de 
outro lugar, enquanto uma avaliação que diagnostique o 
problema como “falta de acesso” (talvez devido a redução 
da capacidade de compra ou troca) pode focalizar-se 
no fornecimento de senhas (talvez associado a feira de 
sementes). As avaliações que indicam um stress crónico, 
estendendo-se por muitas épocas, podem recomendar a 
ausência de intervenções baseadas na semente. No caso 
de problemas de acesso crónicos, o desenvolvimento 
de actividades ou agro-empresas que geram rendimento 
poderia ajudar a aliviar melhor os problemas de pobreza em 
questão.

Estão a surgir ultimamente novas ideias sobre a ajuda em 
sementes e uma apreciação da flexibilidade e complexidade 
dos sistemas de semente. Isto resultou num “aumento de 
nível” significativo do modo como a segurança em sementes 
é avaliada e analisada e como as intervenções de sementes 
são projectadas.
 Uma avaliação da segurança do sistema de sementes 
centra-se nos sistemas de sementes, o que não surpreende. 
Por conseguinte, em vez de substituir, complementa as 
avaliações de desastres e de segurança alimentar. A ASSS em 
si vai além da focalização na semente em si e muito além dos 
cálculos reducionistas de necessidades de sementes. A ASSS 
é um processo iterativo – parte baseado em informação 
secundária (de escritório), parte baseado em análises de 
campo – com reflexões sobre tendências a curto e a longo 
prazo nos sistemas de semente, produção e subsistência. 
 Este Resumo apresenta um instrumento que os 
praticantes podem usar para auxiliarem as comunidades 
a recuperarem após desastres. Proporciona orientação 
concreta para se compreender os problemas e identificar 
as oportunidades, com o objectivo de reforçar e integrar 
os diferentes sistemas de sementes dos quais dependem as 
famílias produtoras. 

CIAT/CRS, ms Seed System Security Assessment: A Thinking Guide. 
Versão de Fevereiro de 2006.



Respostas de Assistência em Semente: 

ste resumo descreve as abordagens predominantes de ajuda em semente 
usadas para responder a situações de emergência de stress agudo. Geralmente 
tais abordagens ou distribuem formas directas de ajuda e supõem a falta de 
disponibilidade de semente como a necessidade motivadora, ou são baseadas no 

mercado e dão aos recipientes dinheiro ou senhas para adquirirem a semente e por isso 
supõem a falta de acesso como a necessidade motivadora da intervenção. (Estas distinções 
são discutidas com mais detalhe no Resumo Nº 3). Este Resumo analisa uma gama variada 
de intervenções, sugere alguns dos seus pontos fortes e fracos e enfatiza como evoluem ao 
longo do tempo.

A ajuda directa em sementes geralmente envolve os implementadores na procura, 
transporte e distribuição de sementes. A Distribuição Directa de Semente, a sua variante 
principal, é a forma mais antiga de ajuda em semente e tem vindo a ser praticada, pelo 
menos em África, há mais de 20 anos. A ajuda alimentar dada explicitamente para proteger 
as reservas de sementes (conhecida como Rações de Protecção de Semente) pode 
também ser inclusa nesta categoria. Abaixo discute-se de uma forma resumida estas 
abordagens de ajuda directa.

A Distribuição Directa de Semente (DDS) é a abordagem dominante na assistência 
em sementes. É às vezes referida como “sementes e instrumentos” (S&I) porque a 
distribuição da semente é muitas vezes acompanhada pela provisão de uma enxada e 
é também conhecida como ajuda convencional em semente, indicando a sua posição 
como resposta padrão de longa data. A DDS é uma abordagem clássica de oferta; a 
agência implementadora decide as quantidades e as culturas e variedades que devem 
ser compradas e distribuídas como pacote aos produtores. Isto é baseado na suposição 
de que o problema é a falta de disponibilidade de semente ou a qualidade da semente; 
apesar de a semente poder estar disponível, ela é considerada de variedade inferior ou de 
baixa qualidade. Abrem-se concursos de fornecimento de semente comercial, se estiver 
disponível no país, ou semente dos produtores, se não estiver disponível. Isto pode ser 
feito pelo governo, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura  
(FAO) ou por organizações não governamentais (ONGs). O transporte e a distribuição 
de semente são normalmente feitos pelas ONGs, que podem já estar envolvidas na 
distribuição de assistência (alimentar e não alimentar). As abordagens de DDS diferem 
principalmente com respeito às fontes onde procuram semente – o sector comercial ou os 
sistemas baseados nos produtores (veja Bramel et al. 2004). 

DDS Baseada na Semente Comercial
A distribuição directa de semente baseada na semente comercial é amplamente usada em 
países com um sector comercial de semente de milho como o Quénia, Malawi, Tanzânia, 
Uganda e Zimbabué. Isto pode dever-se ao facto de os governos usarem a oportunidade 
de assistência para promoverem a sua indústria de semente. Porém, também foi usada 
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As respostas à 
assistência em semente 
estão a mudar de uma 

dominância histórica da 
distribuição directa de 
semente (previamente 

referida como sementes 
e instrumentos) para 
opções baseadas no 
mercado. Embora a 

ajuda directa considere a 
“falta de disponibilidade 

de semente” como a 
necessidade motivadora, 
as abordagens baseadas 
no mercado focalizam-

se nas preocupações ou 
“falta de acesso”. 

Ajuda em Sementes para  
Segurança em Sementes
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na região do sul do Sudão, onde não existe um sistema de 
semente formal, sendo a semente obtida nos países vizinhos, 
Uganda e Quénia. A semente é obtida tanto a partir das 
empresas de sementes para-estatais como das empresas 
privadas que procuram variedades de semente certificada 
que foram desenvolvidas pelo sector de investigação privado 
ou público. 
 Pela sua natureza, a DDS baseada no sistema comercial 
é restrita a uma pequena gama de culturas e variedades que 
o sector de negócios de semente considera como sendo 
potencialmente lucrativa. Muitos destes tipos de culturas e 
variedades foram seleccionados para ambientes de médio 
e alto potencial, ou podem ser híbridos, porque o sector 
comercial é direccionado a produtores que podem pagar 

pelas novas variedades, ou que procuram renovar as suas 
reservas de semente regularmente.

DDS Baseada na Semente dos Produtores
A Distribuição Directa de Semente não está baseada no 
sector comercial em países como a Etiópia, Eritreia e Burundi, 
porque o mesmo não existe ou é demasiado pequeno para 
satisfazer os requisitos da assistência, ou porque o governo 
desencoraja a importação de semente para o país. Nestes 
países a DDS consiste na obtenção de semente directamente 
dos produtores, através de comerciantes de grande escala, 
ou comprando nos mercados de grão. Na DDS baseada 
nos produtores (tal como na DDS baseada no sistema 
comercial) as agências de implementação decidem sobre as 

1.   Distribuição Directa de Semente: 
Baseada no sistema comercial, 
também conhecida como ajuda 
convencional em sementes, 
sementes e instrumentos

Obtenção de semente de qualidade vinda de fora da região para ser distribuída aos produtores. É 
a abordagem mais usada na assistência em semente. 

Resposta a curto prazo que melhor se enquadra na resposta a problemas de disponibilidade de 
semente, especialmente em situações de perda total de culturas e deslocação dos produtores a 
longo prazo.

2.   Distribuição Directa de Semente: 
Obtenção e distribuição de semente 
local ou baseada nos produtores

Obtenção de semente de qualidade da própria região para a distribuir aos produtores, uma 
variante de 1.

Resposta a curto prazo para tratar de problemas de acesso à semente ou problemas de 
disponibilidade de semente altamente localizados.

3.   Ajuda alimentar, Rações de 
Protecção de Semente

A ajuda alimentar é geralmente fornecida em situações de emergência simultaneamente à 
ajuda em semente, de modo que as famílias produtoras não necessitem de consumir a semente 
fornecida ou as suas reservas de sementes. 

4.   Senhas e dinheiro para os 
      produtores

As senhas ou dinheiro são proporcionados para dar aos produtores os meios de terem acesso 
à semente onde esta estiver disponível, nos mercados locais ou através do sector comercial. Os 
produtores podem ter acesso a culturas e variedades da sua escolha. 

Respostas a curto prazo para tratar de problemas de acesso à semente, especificamente em 
situações de carência de semente local, onde se usam normalmente os mercados locais ou a 
troca directa entre os produtores.

5.   Feiras de Semente

As feiras de semente proporcionam mercado ad hoc para facilitar o acesso a sementes de 
culturas e variedades específicas de outros produtores, comerciantes e do sector formal. 
Normalmente são usadas em conjunto com as senhas para proporcionar poder de compra aos 
produtores mais pobres.

Resposta de curto ou médio prazo para tratar de problemas de acesso à semente especialmente 
para as culturas de subsistência e onde se usam normalmente os mercados locais.

6.   Comércio de vários insumos, feiras 
     de meios de produção

Uma variante de 5. Além da semente, tais feiras facilitam o acesso a insumos tais como, gado 
pequeno, rações, fertilizantes e instrumentos de trabalho. 

TABELA 1

RESUMO DE PRÁTICAS
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culturas, variedades e as suas quantidades relativas. Abrem-se 
concursos de fornecimento, a semente é comprada, agregada, 
transportada e distribuída aos produtores. 
 O facto de que a semente pode ser obtida com sucesso 
no sistema de semente dos produtores durante a distribuição 
directa de semente comprova, à primeira vista, que não há 
problemas de disponibilidade de semente nos países e regiões 
em questão, embora possa haver alguns problemas isolados 
que justifiquem a procura local. As intervenções da oferta, 
como a DDS, são geralmente inapropriadas nestas situações.

A distribuição de ajuda alimentar pode estar a ser 
subestimada como estratégia de assistência em sementes. 
A distribuição de ajuda alimentar pode permitir aos 
produtores conservarem, em vez de consumirem, as suas 
reservas de semente. A fundamentação lógica das Rações 
de Protecção de Semente é que tal ajuda alimentar é dada 
particularmente para os meses antes da sementeira, durante 
a época de carência.

As abordagens baseadas no mercado consistem em dar 
aos produtores os meios para obterem a semente. Estão 
baseadas no pressuposto de que a principal limitação é o 
acesso à semente, não a disponibilidade da semente. O uso 
de senhas de semente, juntamente com as feiras de semente, 
é a resposta mais comum nesta abordagem. O enfoque na 
semente também se expandiu recentemente para abranger 
feiras de comércio de insumos e meios de produção e 
subsistência. Além disso, a simples distribuição de senhas ou 
dinheiro, sem estar associada a feiras, está a ser usada cada 
vez mais como estratégia de ajuda em sementes.

As senhas de sementes são cupões ou certificados com um 
valor monetário garantido que podem ser trocados por 
semente de vendedores aprovados. Estes vendedores de 
sementes trocam depois as suas senhas por dinheiro pago 
pela agência que emitiu as senhas. A abordagem de senhas e 
feiras de sementes (S&FS) reúne os vendedores de semente 
em dias específicos e num local bem anunciado e permite 
que os produtores que precisem de semente escolham as 
culturas e variedades que desejarem. A abordagem de S&FS 
é relativamente recente como resposta de emergência e 
foi implementada pela primeira vez em Julho de 2000 no 
Quénia (veja Remington et al., 2002). Porém, o seu uso tem 
sido rapidamente aumentado, de tal forma que em 2005 já 
tinha sido implementada em 30 países africanos.

Várias variantes das feiras de sementes permitem aos 
produtores terem acesso a uma gama de insumos além das 
sementes, como pequenos animais de criação, rações para 

animais, fertilizantes e instrumentos de trabalho. As senhas 
são distribuídas e os vendedores e compradores reúnem-se 
em eventos organizados.

A distribuição de senhas apenas tem sido usada em vários 
contextos de ajuda, para serviços bem como para bens: 
medicamentos, instrumentos de trabalho, alimentos e outros 
itens de que a população vulnerável possa necessitar. O seu 
uso ligado à semente é um pouco mais recente e em última 
análise permite aos recipientes decidirem se a semente de 
determinada variedade é uma prioridade para eles.
 A ajuda baseada em dinheiro já existe há décadas, mas 
o trabalho de comparação da eficácia da ajuda em dinheiro 
com a das senhas e das abordagens de ajuda directa é 
relativamente novo. As primeiras conclusões sugerem que a 
ajuda directa em dinheiro é melhor que todas as alternativas, 
incluindo a própria ajuda alimentar (veja Harvery 2005).
 A Tabela 1 resume a gama de abordagens de assistência 
em sementes usadas em situações de emergência de stress 
agudo. (Modificado do artigo de Anon. 2004, FAO).

Nenhuma abordagem sobre ajuda em semente é 
inerentemente melhor que outra. Muito depende de 
características como a natureza da emergência (causada pelo 
homem ou natural), os problemas de segurança em semente 
encontrados e as capacidades das agências implementadoras. 
Abaixo apresentam-se algumas das vantagens e desvantagens 
associadas às duas formas dominantes de ajuda em semente: 
Distribuição Directa de Semente e Senhas e Feiras de 
Semente.

Principais vantagens da Distribuição Directa de Semente:

 
 Os governos, os doadores e agências de assistência 

têm processos de aquisição e sistemas de prestação de 
contas bem estabelecidos. A semente pode ser tratada 
como outro produto qualquer, por exemplo alimentos, 
cobertores, lonas etc. Os concursos são abertos, 
as ofertas seladas aceites e a semente é comprada, 
transportada e distribuída.

 Se a semente está disponível ela pode ser obtida, 
transportada e distribuída a um grande número de 
produtores num curto período de tempo.

 A compra de semente comercial é muito lucrativa para 
as empresas de sementes porque as encomendas são 
grandes, as ONGs pagam à vista e também fazem o 
transporte e a distribuição. É especialmente lucrativa 
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quando as empresas de semente podem comprar 
e tratar o grão para ser vendido como semente de 
“qualidade própria para assistência de emergência”.

 
 A semente das novas variedades chega a muito mais 

produtores mais rapidamente do que através dos canais 
comerciais.

Principais vantagens das Senhas e Feiras de Semente:

 Embora estejam a recuperar de um desastre, a procura 
de semente pelos produtores é normalmente limitada 
pela falta de capital financeiro. O aumento da procura 
através da emissão de senhas permite aos produtores 
terem acesso a uma gama variada de fontes de semente, 
tais como outros produtores, comerciantes de mercados 
e o sector comercial de semente. As feiras de sementes, 
quando geridas por pessoal competente, proporcionam 
uma oportunidade para identificar formas de reforçar 
os sistemas de semente através do apoio à produção, 
comercialização e integração dos sistemas de sementes.

 Contrariamente à DDS, na qual são as empresas 
de semente, agências, grandes comerciantes e 
transportadores que mais beneficiam, os rendimentos da 
venda de semente são partilhados principalmente entre 
os comerciantes da comunidade (muitos dos quais são 
mulheres). Isto resulta no aumento do capital financeiro 
e social no seio das comunidades.

 As S&FS proporcionam aos vendedores de semente 
comercial e de semente dos produtores uma 
oportunidade para competirem e atraírem clientes. Nas 
feiras com representação de empresas ou armazenistas 
de semente os produtores optam muitas vezes por 
gastarem pelo menos parte das senhas em semente 
comercial, por exemplo de milho híbrido ou de uma 
nova variedade de feijão ou de ervilha de Angola.

 Nas feiras de semente estão disponíveis diversas culturas 
e variedades reflectindo normalmente as culturas 
predominantemente vendidas também nos mercados 
locais de semente/grão. Os produtores têm a opção de 
usar as suas senhas para obterem culturas e variedades 
de interesse particular e para acederem a vários tipos de 
semente.

Principais desvantagens da Distribuição Directa de 
Semente:

 A DDS não é geralmente planeada e implementada com 
as comunidades. Sendo uma abordagem da oferta, são 
os implementadores que tendem a tomar as principais 
decisões sobre a aquisição e distribuição da semente.

 Já que as sementes são obtidas a nível comercial ou 
em grandes volumes, a gama de culturas e variedades 
disponível na DDS tende a ser pequena. As culturas e 
as variedades disponíveis para emergência podem não 
ser adequadas às condições dos pequenos produtores 
vulneráveis ou menos favorecidos, particularmente se as 
empresas e entidades para-estatais de semente estiverem 
direccionadas para áreas de produção de potencial médio 
e alto.

 A mega compra (compra de grandes quantidades 
de semente) significa mega lucros para os licitantes 
e transportadores que ganham os concursos de 
fornecimento. O valor da semente recebida pelos 
produtores é apenas uma pequena fracção do custo total 
do projecto. 

 A distribuição gratuita de semente, directamente e 
em grande escala, prejudica o funcionamento dos 
mercados locais de grão/semente e compromete o 
desenvolvimento de longo prazo dos sistemas de 
fornecimento de semente comercial. Além disso, embora 
a DDS possa ser muito lucrativa para as empresas 
de semente, depois de um desastre tais empresas 
frequentemente optam por vender para as ONGs de 
assistência a emergências e podem negligenciar a sua 
rede de armazenistas e clientes.

Principais desvantagens das Senhas e Feiras de Semente:

 
 As S&FS são descentralizadas e requerem gestão 

intensiva. Muitas ONGs nunca implementaram as S&FS 
e, portanto, necessitam de formação, o que leva algum 
tempo. Cada feira pode servir em média apenas 500 
produtores – o que significa que tem de haver várias 
equipas a trabalhar simultaneamente por várias semanas 
para alcançar até mesmo 10.000 produtores.

PRACTICE BRIEF
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 Ao contrário da DDS, as S&FS não são distribuídas só 
uma vez. Pelo contrário, são o começo de um processo 
de assistência, recuperação e desenvolvimento que dura 
três anos ou mais. Este processo requer pessoal agrário 
competente e dedicado, que não existe na maioria das 
agências de assistência.

 Se forem convidadas a escolher, as empresas de sementes 
vão preferir a DDS do que as S&FS. Na DDS a agência 
de assistência é o cliente; as agências de assistência são 
clientes ideais porque solicitam grandes quantidades, 
pagam sempre a tempo e raramente reclamam. Em 
contraste, é caro e arriscado satisfazer os produtores 
rurais porque os pequenos produtores podem optar por 
não comprar a semente comercial mais cara.

É essencial que a semente distribuída na ajuda em semente 
seja de qualidade aceitável, para poder acelerar o processo 
de recuperação. As preocupações sobre a qualidade estão 
muitas vezes no centro das críticas a ambas abordagens, a 
DDS e as S&FS. 
 Os estereótipos muitas vezes consideram que a 
semente do sector formal ou comercial é de alta qualidade, 
saudável e tem alto nível de germinação, enquanto que 
a semente do sector informal (produção doméstica e 
adquirida nos mercados) é considerada de baixa qualidade. 
Porém, análises de campo mostram que tais classificações 
podem ser enganadoras (veja o Resumo Nº 2). A qualidade 
sanitária da semente do sector formal pode não ser aquilo 
que se apregoa e, por outro lado, análises laboratoriais 
seleccionadas demonstraram que a semente dos produtores 
e do mercado é de boa qualidade (caso do Quénia 
ocidental). No geral, a saúde e a qualidade da semente de 
qualidade própria para emergência é variável (caso da região 
do Quénia oriental). O que se conclui é que não se deve 
supor a qualidade da semente apenas em função da fonte de 
onde provém. Podem ser necessários outros métodos para 
verificar os padrões de qualidade. 
 O enfoque na sanidade da semente como uma medida 
de qualidade na ajuda em semente de emergência desviou a 
atenção do que é provavelmente o assunto mais importante: 
a adaptabilidade. A semente disponibilizada deve ser 
adaptada às condições de crescimento e stress existentes 
e deve ter de modo geral características aceitáveis. É 
surpreendente que nas respostas de emergência a qualidade 
genética tenha, na prática, sido colocada em segundo lugar. 
Embora sejam relativamente poucas as culturas e variedades 
multiplicadas pelo sector formal, as resultantes dos sectores 
formais de investigação ou oferecidas pelas empresas 
comerciais são pressupostas ser suficientemente boas para 

a distribuição de emergência, independentemente de terem 
sido seleccionadas para uso nas regiões sob stress, poderem 
ser cultivadas sob as condições de gestão actualmente 
praticadas pelos produtores, ou de serem aceitáveis para 
os que preparam os alimentos. Neste último caso, os 
produtores podem receber batata-doce de polpa alaranjada 
ou milho amarelo enquanto, segundo as suas preferências 
culturais, tais escolhas são detestadas, preferindo-se a batata-
doce branca ou o milho branco. Na assistência é necessário 
muitas vezes estabelecer um compromisso entre o acesso 
à semente com as qualidades agronómicas e de consumo 
aceites localmente versus sementes com altos padrões de 
sanidade e viabilidade.

A preocupação de que a Distribuição Directa de Semente 
se tornou repetitiva e cara e com pouco impacto além dos 
poucos quilos de semente recebidos pelos produtores está 
a aumentar entre os doadores, investigadores agrícolas 
e o pessoal de ONGs. Além disso, está a aumentar a 
evidência de que o problema de segurança em semente é 
frequentemente não 
um problema de 
disponibilidade ou 
qualidade, mas sim 
de falta de acesso 
à semente. Deste 
modo há agora 
maior interesse no 
uso de uma gama de 
abordagens baseadas 
no mercado para a 
ajuda em semente de 
emergência. 
 Com o apoio 
cada vez maior 
dos doadores 
(particularmente da 
OFDA/USAID), as 
grandes ONGs como 
CRS, CARE, Visão 
Mundial Internacional 
e Save the Children 
UK estão a usar 
cada vez mais a 
abordagem de Senhas 
e Feiras de Semente 
nos seus esforços 
de assistência e 
recuperação. Uma das mudanças recentes mais dramáticas 
aconteceu em Moçambique, onde o governo trocou a 
DDS por senhas com o apoio do Instituto Internacional de 
Investigação sobre as Culturas das Zonas Tropicais Semi-
Áridas(ICRISAT) e da FAO. 

A distribuição directa da 
semente é fácil de expan-
dir, apoia o sector formal 
e pode ser usada para 
disseminar amplamente 
as novas variedades. As 
senhas e feiras reforçam 
os sistemas locais e o 
capital social e financeiro 
das comunidades. Eles 
oferecem aos produtores 
mais escolhas (de culturas 
e variedades, tanto lo-
cais como novas) e pode 
preparar o caminho para 
a integração dos sistemas 
formais e informais.
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 Há muitos desafios importantes relacionados com a 
implementação da abordagem de S&FS, incluindo o requisito 
de maior competência técnica agrícola, a necessidade de 
se envolver o sector formal de semente – especialmente 
a investigação agrícola – para permitir aos produtores o 
acesso a variedades novas e promissoras de semente e para 
manter as SFS como uma abordagem inovadora, sem se 
estagnar nem se tornar repetitiva. As agências de assistência 
que queiram implementar as S&FS precisam de recrutar, dar 
formação e reter o pessoal agrónomo competente. Isto não 
é fácil, já que muitas agências não têm capacidade técnica na 
área agrícola e tratam a semente como tratariam qualquer 
outro produto de assistência.
 Além do mais, para dar aos produtores acesso à semente 
de variedades novas e promissoras nas feiras de semente, as 
organizações de investigação também precisarão de apoio 
para assegurar que a semente é multiplicada e disponibilizada 
nas feiras. Finalmente, são necessárias monitoria e avaliação 
eficazes e comunicações atempadas para que se possa 
continuar a aproveitar as oportunidades criadas pelas SFS.
 O uso cada vez maior de senhas e dinheiro para lidar 
de uma maneira geral com o problema de falta de acesso 
é um sinal promissor e forte. A convergência no problema 
de acesso e deixar os produtores fazerem as suas escolhas 
de emergência deve aumentar a probabilidade de a ajuda 
imediata satisfazer as necessidades prioritárias. Porém, 

a aceitação de que as preocupações sobre o acesso são 
centrais deve servir para ajudar a mudar a natureza das 
respostas de ajuda para formas que não sejam a ajuda 
de emergência (em sementes ou outros produtos). A 
incapacidade de aceder a bens é um dos problemas da 
pobreza. Assim, o âmbito da assistência precisa de ir além da 
ajuda de emergência e lidar com abordagens que reforcem 
as estratégias de subsistência, por exemplo as agro-empresas 
e os programas de geração de rendimentos.
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O Poder da Avaliação
situação actual da avaliação na ajuda em semente é na verdade má. Pelo 
menos em princípio, os praticantes compreendem e aceitam a importância 
da avaliação na aprendizagem a partir da experiência e na melhoria do 
desempenho. Infelizmente, porém, as intervenções com sementes são muitas 

vezes vistas como directas, isoladas e focalizadas: reagir rapidamente, distribuir sementes e 
terminar o caso. As avaliações não são relevantes.
 Esta atitude resultou numa estagnação considerável na forma como a segurança 
em sementes é entendida e avaliada e no modo como as intervenções são planeadas 
e implementadas. Felizmente, as ideias estão a mudar. Com a compreensão cada vez 
maior de que os sistemas de semente são complexos e que as instituições locais 
– especialmente os mercados – podem e devem desempenhar um papel central na 
recuperação, as respostas iniciais de ajuda em semente são agora vistas como o primeiro 
passo importante de um processo contínuo que pode durar muitos anos. As avaliações 
tornaram-se essenciais para garantir que a experiência conduz à aprendizagem e que 
a aprendizagem informa o passo seguinte do processo. Isto resultará em melhores 
projectos, que por seu turno conduzirão a sistemas de sementes mais fortes e mais 
resistentes que constituem os alicerces de uma segurança em sementes sustentável. As 
avaliações devem ajudar a corrigir problemas comuns e imediatos, tais como a deficiente 
identificação de beneficiários, a inadequação de culturas ou variedades disponibilizadas e a 
criação de dependência. 
 Em vez dar atenção à avaliação no fim da implementação, os praticantes devem 
reflectir sobre a avaliação ao projectarem a intervenção. Quais devem ser os resultados 
das intervenções e para quem? Por quanto tempo, e com que frequência, a agência 
vai necessitar de monitorizar os efeitos da sua assistência? As atribuições de tempo e 
orçamento devem ser efectuadas de acordo.

Há vários tipos de avaliações.

 
Pode-se usar entrevistas, por exemplo logo depois da distribuição da semente ou quando 
as pessoas saem das feiras, para se obter feedback dos beneficiários. Esta informação é 
usada imediatamente para melhorar o seguinte evento planeado. As avaliações em tempo 
real monitorizar a informação para assegurarem que o processo está a decorrer como 
projectado e que os problemas são identificados e corrigidos o mais rapidamente possível.

 
As entrevistas são realizadas logo depois da intervenção (dentro de um mês) para obter 
feedback dos praticantes, parceiros e beneficiários sobre a logística da intervenção 
(calendarização, alvos, modo de distribuição, etc.). Este é o tipo clássico de avaliação após 
o facto ( ), que satisfaz os requisitos dos doadores e que encerra um projecto.

 
No fim da época agrícola as entrevistas avaliam a eficácia ou os resultados da intervenção 
em termos de impacto na produção da cultura e na segurança em sementes para a época 
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Os praticantes 
devem considerar a 
avaliação como uma 

oportunidade excepcional 
de aprendizagem. 

Os doadores devem 
apoiar os praticantes 
contribuindo para o 

conhecimento global, 
em vez de lhes atribuir 

apenas a responsabilidade 
pelos erros cometidos.

Ajuda em Sementes para  
Segurança em Sementes
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seguinte. Uma avaliação dos resultados transfere o foco “do 
que foi feito” (produto) para o “que deve ser feito a seguir” 
para apoiar uma recuperação contínua.

 
O acompanhamento a mais longo prazo, realizado depois de 
três a cinco épocas agrícolas, tem como objectivo avaliar o 
impacto global das intervenções na resistência do sistema 
de sementes e na segurança alimentar. Este tipo de avaliação 
procura captar e partilhar a aprendizagem e as melhores 
práticas para toda a comunidade de praticantes.

 
Este tipo de avaliação compara várias intervenções de 
uma só vez. As intervenções podem ser do mesmo tipo 
(por exemplo, uma gama de distribuições directas de 
sementes) ou representar diferentes abordagens, tais 
como a distribuição directa de semente e as senhas e 
feiras de sementes. A meta-análise pode mesmo avaliar 
todas as intervenções no sistema de semente numa dada 

área geográfica. Tais 
avaliações também 
podem ser usadas 
para comparar o 
desempenho em 
vários países, com 
sistemas de semente 
diferentes, sujeitos a 
desastres diferentes 
e níveis diferentes 
de insegurança em 
semente. 
 A meta-análise 
focaliza-se geralmente 
na eficácia da própria 

abordagem. É de interesse especial para os praticantes 
que desejam aprender como melhorar o planeamento e 
a implementação da ajuda em semente através de melhor 
compreensão dos sistemas de semente e dos seus pontos 
fracos e fortes relativamente a diferentes tipos de respostas. 

As avaliações são uma óptima oportunidade de 
aprendizagem – em primeiro lugar para os implementadores, 
mas também para as comunidades de praticantes e doadores 
como um todo. O desafio para os praticantes está em 
parar de tratar as avaliações como um requisito oneroso 
e reconhecê-las como a oportunidade excepcional de 
aprendizagem que elas representam. A discussão sobre o 
facto de as avaliações deverem ser internas ou externas 
desvia a atenção do aspecto fundamental, que elas devem 
focalizar-se na aprendizagem. Isto requer que os praticantes 
estejam activamente envolvidos na avaliação com a intenção 
de usar os resultados para melhorar a prática. Portanto, 
talvez um dos melhores modelos envolve uma avaliação 
facilitada externamente.

 Embora os doadores aceitem os post mortems 
focalizados em produtos, eles também apoiam as avaliações 
rigorosas dos resultados. O desafio para os doadores 
de semente é tornarem-se mais proactivos no apoio ao 
processo de avaliação. Isto vai requerer que os doadores 
aceitem a aprendizagem e a partilha como os principais 
objectivos da avaliação, em vez de verem a avaliação como 
um simples relatório de fim de projecto. Os doadores 
precisam de exprimir o seu apoio a avaliações focalizadas 
na aprendizagem. Devem mudar o seu enfoque, da 
imputação de responsabilidades aos praticantes pelos 
erros cometidos para apoio aos praticantes para que estes 
contribuam para o conhecimento em matéria de assistência 
em sementes. É também vital que os doadores prestem 
atenção ao modo como os que a implementam — assim 
como todos os envolvidos na ajuda em semente – aplicam 
subsequentemente as lições aprendidas durante a avaliação. 

Na Tabela 1 sugere-se alguns dos assuntos que devem 
ser considerados pelos diferentes tipos de avaliação 
introduzidos na secção anterior. A lista é sugestiva, e dá 
exemplos de assuntos importantes a níveis diferentes 
da avaliação, estando longe de ser completa. O que é 
importante é enfatizar que:
��Os assuntos importantes da avaliação mudam ao longo 

do tempo.
��Todos os quatro tipos de avaliações são importantes e 

não são permutáveis.
��Os pontos de vista dos recipientes e os efeitos reais no 

terreno têm que figurar entre os elementos essenciais.

Note-se que a avaliação e a monitorizar actual, se 
efectuadas no contexto dos projectos de ajuda em semente, 
são geralmente limitadas aos insumos distribuídos e à 
eficácia da operação (a sua calendarização e o número de 
beneficiários alcançados). As avaliações devem tratar das 
preocupações básicas da eficácia das intervenções, tais 
como se as actividades específicas fizeram uma diferença no 
sistema de produção dos produtores e mais amplamente 
na economia local. Embora as ideias dos implementadores 
sejam importantes para melhorar a prática, deve ser dada a 
mesma importância ao ponto de vista dos recipientes; para 
tal é necessário atribuir à avaliação um tempo considerável 
em campo.
 Em suma, as avaliações apresentam, a todos os níveis, 
importantes oportunidades de aprendizagem e, assim, de 
melhoria das práticas. Contudo, tais avaliações requerem 
reflexão e empenhamento, bem como tempo, energia e 
recursos financeiros. Ao completar o ciclo os praticantes 
devem estar preparados para usarem os resultados em 
projectos específicos e para incorporarem as lições na 
concepção de programas futuros.

As avaliações devem tratar as 
preocupações sobre a eficácia 

das intervenções básicas. As 
actividades fizeram alguma 

diferença para os produtores, 
sistemas de produção e 

economia local? 
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  CONSELHOS PARA PRATICANTES

Tempo real
(durante a intervenção)

Ideas (de diversas perspectivas) sobre:
��Produtos disponibilizados (escolha de cultura e variedade, qualidade da semente, quantidade de semente)
��O processo de intervenção imediato, o que os recipientes consideram como importante, por ex.:

Produto 
(depois de cerca de um 
mês)

Ideias (de diversas perspectivas) sobre a eficácia, organização e logística das intervenções.
��Calendarização (especialmente em relação ao plantio subsequente)
��Identificação de beneficiários (processo e percepções sobre “equidade”)
��Escolha de locais
��Escolha de culturas e variedades
��Adequação da qualidade da semente disponível (e validade do processo que orienta a verificação da 
qualidade)
��Adequação da informação ou sessões preparatórias
��Escala (número assistido, quantidade total de semente ou produtos distribuídos ou disponibilizados)
O que funcionou? O que faltou? Que modificações devem ser introduzidas no futuro?

Resultados
(depois da primeira 
época)

Impressões sobre os primeiros efeitos da intervenção. 
Foco nos Recipientes:
��Desempenho em termos de rendimento e satisfação dos produtores com as culturas e variedades obtidas 
como ajuda (atributos qualitativos e quantitativos das variedades)
��Importância da ajuda em semente relativamente às outras fontes de semente dos produtores

       casa, mercados locais, troca) e porquê?
Foco no Sistema de Produção e no Implementador:
��O impacto do desastre nos sistemas de produção foi suficientemente entendido para orientar o 
planeamento (percepção após o facto)?
��A escolha geral da intervenção foi válida (e ligada a uma necessidade específica de segurança em sementes?)
��A intervenção foi realmente necessária? Provas?
��A intervenção reforçou ou protegeu a segurança em sementes? Provas?
��Quais os grupos que foram alcançados pela intervenção e quais os que não foram?
��Houve efeitos positivos não antecipados?
��Houve efeitos negativos não antecipados? 
O que funcionou? O que faltou? Que modificações devem ser introduzidas no futuro?

Avaliações de impacto 
(depois de várias épocas)

Impactos – positivos e negativos da intervenção na:
��Estabilidade da produção e da segurança alimentar
��Biodiversidade das culturas e variedades
��Receita do agregado familiar e economia local
��Funcionamento dos canais de sementes, incluindo mercados locais de grão e semente e desenvolvimento 
de empresas comerciais
��Resistência do sistema aos próximos choques possíveis

TABELA 1
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O Poder da Avaliação

Meta-análise (depois de 
completar um conjunto 
de intervenções)

O conteúdo aqui variará de acordo com o que se está a comparar. Alguns temas gerais de orientação.
Aspectos fortes e fracos de um tipo específico de intervenção (por ex.: Distribuição Directa de Sementes) 
para contextos específicos (por ex.: conflito civil, cheia, seca).
��Para quem?

          – homens
          – mulheres

��efeitos imediatos

          – agronómicos
          – ambientais
          – económicos
          – sociais
��efeitos a longo prazo

          – agronómicos
          – ambientais
          – económicos
          – sociais
Vantagens comparativas entre as diferentes intervenções (por ex.: distribuição de dinheiro e senhas, 
distribuição directa de semente, senhas e feiras de semente, rações de protecção de sementes)
��Que contextos?
��Para quem?
��Efeitos imediatos?
��Efeitos a mais longo prazo?



Desenvolvimento de uma Proposta 
de Ajuda em Sementes: 

s desastres têm um impacto devastador sobre a produção agrícola e 
muitas vezes requerem o apoio do sector de segurança alimentar. Mesmo 
enquanto estão a ser consideradas as necessidades imediatas, as atenções 
viram-se para o apoio à recuperação agrícola, que muitas vezes inclui 

assistência em sementes. A concepção destas propostas de ajuda em semente é um 
desafio por três razões: as intervenções de sementes são complexas e enquadram-se em 
contextos específicos, especialmente depois de um desastre; o período é curto visto que 
a semente é necessária antes da época de plantio seguinte; e a agência de implementação 
melhor localizada para responder tem muitas vezes falta de experiência e de 
conhecimento técnico de sistemas de sementes e de análise de segurança em semente.
 Esta revisão breve de pontos essenciais (lista de verificação) destina-se a assistir 
as agências a reverem e proporcionarem feedback às pessoas que estão a desenvolver 
propostas focalizadas na segurança em semente. Ela pode ajudar a determinar se as 
propostas exploraram a base de conhecimento da assistência em semente, se elas estão 
baseadas numa compreensão e apreciação dos sistemas e capacidades dos produtores 
e se elas reflectem as melhores práticas de ajuda em sementes. Os redactores das 
propostas podem também usar isto para determinarem se cobriram os tópicos principais 
antes de se prescrever uma resposta de ajuda em semente. Pode também ser usada 
pelos doadores para complementar outras directrizes de revisão de projectos.
 A lista de verificação destaca questões que são únicas e essenciais para orientar a 
estratégia de segurança em sementes e a concepção de intervenções abrangentes no 
sistema de semente. Não é, certamente, um manual de “como dar ajuda em semente”.  
A Tabela na página seguinte apresenta os vários elementos da lista de verificação. Cada 
um dos critérios de avaliação é depois discutido em maior detalhe.

RESUMO DE PRÁTICAS

Ao trabalhar com 
base num conjunto de 

critérios de orientação 
os praticantes podem 

assegurar que qualquer 
proposta para a 

implementação do apoio 
ao sistema de sementes é 
bem fundamentada e tem 

grandes possibilidades 
de alcançar os seus 

objectivos.

Ajuda em Sementes para  
Segurança em Sementes

CONSELHOS PARA PRATICANTES



                     CONSELHOS PARA PRATICANTES  

1
O desastre está suficientemente bem descrito, em termos 
de âmbito e detalhe, para proporcionar um contexto 
apropriado para a intervenção?

2 Os sistemas de produção anteriores foram adequada e 
correctamente descritos?

3 Os sistemas de semente anteriores foram adequada e 
correctamente descritos?

4 O diagnóstico do impacto do desastre sobre a segurança 
em semente foi comprovado?

5
A partir da avaliação, parece apropriado e viável considerar-
se uma intervenção relacionada com a produção agrícola 
dentro do período especificado?

6 Os objectivos propostos para a assistência ligada à semente 
estão claros?  

7

Os objectivos e estratégias propostos tratam do problema 
de segurança em sementes?

a curto prazo
a longo prazo

8 A estratégia proposta é sólida e baseada na experiência 
passada?

9 A população que necessita de assistência em semente foi 
adequadamente definida?

10 
As escolhas dos canais de semente são claramente 
explicadas e justificadas? (Distinção entre multiplicação e 
distribuição da semente, se for apropriado.)

11
Se a semente for disponibilizada através de alguma forma 
de ajuda, as actividades que asseguram a variedade e a 
qualidade da semente são explícitas e suficientes?

12

A monitoria, avaliação e produção de relatórios estão 
planeadas e orçamentadas? (Distinguir enfoque de curto 
prazo sobre as respostas e enfoque de longo prazo sobre o 
impacto e a aprendizagem.)

13 Foi articulada uma estratégia de saída?

14 A proposta envolve e capacita as mulheres e as 
comunidades?  

15
Há conhecimento técnico e capacidades necessários para 
alcançar os objectivos (tanto dentro da instituição como 
através de colaboradores)?

16 O período previsto para se alcançar os objectivos é viável?

17 Foram antecipados os possíveis efeitos negativos (com 
acções necessárias programadas)?

TABELA 1
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Antes de se focalizar nos sistemas de semente ou agrícolas é 
preciso ter-se uma visão geral dos efeitos do desastre, para 
avaliar se se justifica uma intervenção agrícola. Obviamente, 
a escala e o âmbito do desastre precisam de ser entendidos, 
incluindo os detalhes das pessoas e regiões afectadas. Para 
as intervenções em semente a heterogeneidade do impacto 
é particularmente importante, porque as regiões menos 
afectadas podem abastecer as outras em sementes adaptadas 
às condições locais. Algumas perguntas de orientação:  Há 
razões para se acreditar que o sistema agrícola foi afectado?
��O stress afectou o capital natural?

        população)

��O stress afectou o capital humano no sector de 
agricultura?

        agrícola e mão-de-obra devido a mortes, 
        deslocamentos ou migração?
��O stress afectou o capital social associado com a 
agricultura?

        a partilha da mão-de-obra, troca de semente ou 
        disposições das cooperativas podem ser alteradas?
��O stress mudou as disposições financeiras, por exemplo 
acesso a crédito agrário ou aumentos do endividamento?
��O stress terá afectado potencialmente o capital físico?

        instrumentos, celeiros, culturas e gado

        danificadas

A compreensão e apreciação dos sistemas de produção 
existentes, antes do stress ou choque, deve informar o 
desenvolvimento da proposta (se tem ou não como objectivo 
manter o  pré-crise). Os tipos de culturas e 
variedades cultivadas, a sua sazonalidade e o seu uso final (para 
consumo caseiro, venda ou ambos os fins) são informações 
importantes. Nem todas as culturas são igualmente 
importantes para os produtores e o perfil das culturas 
essenciais para os produtores mais pobres pode não ser o 
mesmo para os mais abonados. Deve também ter-se em conta 
o uso de insumos e de práticas de gestão especiais.

Compreender os sistemas de sementes existentes que os 
produtores usam na área alvo serve de fonte de informação 
para o projecto de actividades de recuperação. Há uma 
maior probabilidade de que a recuperação será rápida e 
sustentável quando uma intervenção é baseada no sistema 
de sementes dominante. Os praticantes muitas vezes 
obtêm a semente directamente do sector de semente 
comercial, apesar do facto de as famílias de produtores 
pobres normalmente não comprarem a semente comercial 
por causa das culturas e variedades disponíveis e dos 
custos. Os produtores podem normalmente obter a sua 
semente de vários canais: produção caseira, mercados 
locais ou vizinhos e às vezes dos vendedores de semente 
mais formais à medida que os sistemas se intensificam. É 
também importante compreender que um desastre tem 
impacto sobre cada um destes canais de semente de formas 
diferentes, sendo alguns mais resistentes que outros. 

A segurança em semente deve ser diagnosticada 
independentemente da segurança alimentar, já que nem 
sempre existe uma alta correlação entre as duas. Num 
dado momento os agregados familiares podem ter semente 
suficiente para plantar, mas muito pouca para comerem.
 Do mesmo modo, os 
agregados familiares podem 
ter alimentos adequados, 
mas não terem acesso à 
semente necessária para 
aumentar a sua produção. 
Na avaliação dos impactos 
dos desastres devem 
também ser evitadas 
conclusões apressadas, 
particularmente a falsa 
noção de que uma redução 
na colheita, ou na produção, 
significa automaticamente 
que há uma carência de 
semente. Igualmente, quando 
há insegurança alimentar, é 
importante não se concluir 
rapidamente que as famílias 
dos produtores consumiram 
toda a semente. A insegurança 
em semente pode geralmente 
ser entendida como um 
problema de disponibilidade, um problema de acesso (muitas 
vezes relacionado com os custos da semente) ou um problema 
de qualidade de semente ou uma falta de culturas preferidas, 
especialmente de variedades. Estes problemas devem também 
ser considerados como problemas a curto prazo (agudos) ou a 
longo prazo (crónicos). 

Uma proposta de ajuda 
sólida resulta de uma 
boa compreensão dos 
sistemas de sementes e 
sistemas de produção 
de culturas, tanto antes 
como depois do desastre. 
A recuperação pode ser 
rápida e sustentável ap-
enas quando as interven-
ções apoiam os sistemas 
dominantes em funciona-
mento. 
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As pessoas afectadas pelo desastre são, na ausência do 
desastre, seguras em sementes? Os produtores estão 
confiantes que a estabilidade (segurança) é tudo o que 
precisam para cultivar e colher com sucesso? Estes 
produtores têm acesso suficiente à terra e a outros meios 
de produção (como a mão-de-obra) por toda a época 
agrícola? Eles desejam voltar a envolver-se na agricultura?

Ao reflectir sobre os objectivos de assistência e de 
recuperação há vários pontos importantes. Os sistemas de 
produção não são estáticos; eles mudam continuamente, 
tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Além 
disso, deve também dar-se grande enfoque à procura dos 
produtores por aquilo de que precisam imediatamente e 
que pode estimular a sua recuperação. O objectivo básico 
fundamental é normalmente facilitar o rápido retorno do 
sistema de produção para o  ante (a situação em 

que se encontrava antes 
do desastre). Se esta é 
a estratégia escolhida, 
deve-se entender bem os 
pontos fortes e fracos do 
sistema existente e tomá-
los em consideração. (Do 
mesmo modo, devem-
se escolher as culturas 
que serão objecto da 
intervenção. As mais 
afectadas? Culturas de 
rendimento? Culturas 
para rápida recuperação 
alimentar?) Quando se 
propõe um objectivo 

diferente, tal como o reforço ou melhoria do sistema de 
sementes ou culturas, talvez através da introdução de 
novas culturas e variedades, este precisa de ser explicado 
e justificado no contexto de uma resposta de emergência. 
Em todos os casos, os riscos envolvidos precisam de ser 
cuidadosamente analisados. 

Um diagnóstico claro do estatuto de segurança em sementes 
e uma visão sobre a continuidade ou a evolução do sistema 
noutra direcção deve levar a um conjunto de actividades 
que tratem dos problemas em questão. Há ligações claras 
entre os problemas de semente identificados e o conjunto 
de actividades de assistência propostas? Por exemplo, se o 
objectivo é assegurar que os produtores tenham semente 

para plantar em situações de seca crónica, as culturas e 
variedades escolhidas e o canal do sistema de semente 
seleccionado são apropriados? As propostas de emergência 
são, por definição, focalizadas na resposta e recuperação a 
curto prazo. Porém, é importante que elas sejam projectadas 
dentro do contexto do que foi o passado e do que se 
pretende no futuro.

Este critério simples é importante porque indica se os 
praticantes se baseiam na experiência anterior relevante, 
tanto experiência directa como indirecta, obtida a partir de 
conhecimentos actualizados sobre as práticas de ajuda em 
semente. A repetição do passado pode não ser necessária. 
Em alguns casos pode ser necessário criar capacidade (para 
testar novas opções) no processo de desenvolvimento de 
propostas.

A semente é uma mercadoria relativamente cara porque 
apenas certos tipos são adaptados e nem toda a semente 
disponível será de qualidade adequada. Para assegurar 
que a oferta é adequada, pode ser importante visar os 
que necessitam de sementes (em vez dos que necessitam 
de alimentos). A definição dos grupos-alvo é também 
importante para determinar a que culturas e variedades 
se deve dar prioridade. As necessidades e preferências das 
mulheres podem ser diferentes das dos homens; diferentes 
grupos étnicos podem ter necessidades diferentes, do 
mesmo modo que haverá diferenças entre aqueles que 
produzem para o mercado e aqueles que produzem apenas 
para a sua subsistência.

Os produtores individuais usam canais de sementes de 
maneiras diferentes, em momentos diferentes e com 
intensidade diferente, para obterem a semente de diferentes 
culturas e variedades. Alguns produtores usam a sua própria 
semente guardada ou a semente obtida de vizinhos para 
certas culturas, outros dependem do mercado para essas 
mesmas culturas e outros ainda preferem comprar e semear 
semente comercial. O desastre influencia os produtores a 
procurarem semente de canais diferentes por várias razões; 
falta de semente num canal preferido, aumento do preço, 
falta de dinheiro para comprar a semente. A escolha de um 
canal de semente para ajuda deve ser baseada numa análise 
do que os produtores precisam em períodos de crise, em 
vez de se basear possivelmente nos interesses próprios dos 
fornecedores. A multiplicação da semente, se for programada 
no contexto da proposta, precisa de ser conscientemente 
projectada desde o início, com uma ligação explícita entre a 
produção, a distribuição e a comercialização.

As propostas do sistema 
de semente devem ser 
revistas não apenas em 
termos do que podem 
melhorar, mas também 
em termos do que po-

dem prejudicar. 
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Não há regras absolutas sobre os tipos de culturas ou 
variedades ou a qualidade de semente que devem ser dados 
numa emergência. Ironicamente, por vezes são as exigências 
dos doadores, em vez das necessidades dos produtores, que 
determinam esta questão importante. No mínimo, o que é 
oferecido numa crise deve ser pelo menos tão bom e fiável 
como o que os produtores usam normalmente. A proposta 
deve mostrar alguma evidência de que o que está a ser 
oferecido não vai prejudicar e, mais positivamente, pode de 
facto impulsionar os produtores no caminho da recuperação. 
O envolvimento das comunidades e grupos-alvo específicos 
nestas escolhas críticas aumenta as hipóteses de que a 
semente disponibilizada como ajuda venha de facto a ser 
semeada, cresça e seja colhida.

Na resposta a uma emergência nem sempre se usa o 
tempo necessário para uma monitoria rigorosa, uma 
avaliação detalhada e uma comunicação eficaz. Isto 
acontece muitas vezes com a ajuda em semente, em que 
a repetição de ajuda ano após anos se faz sem mudanças 
de conhecimento, atitude ou práticas. A monitoria e a 
avaliação devem ir para além de uma análise da eficácia, 
focalizada nos insumos, se foram distribuídos a tempo 
e quantas pessoas foram alcançadas. Devem tratar de 
questões básicas de eficácia: se as actividades fizeram 
diferença para o sistema de produção, talvez em termos 
de culturas e variedades e, de modo mais geral, para 
a economia local. As análises de aspectos negativos e 
positivos são igualmente importantes e essenciais para a 
avaliação.

Outre la fourniture des semences, l’aide au système 
semencier doit avoir des repères. À un moment donné, l’on 
doit être en mesure de se retirer des activités d’urgence 
et commencer à programmer un développement réel. 
Les activités de fourniture de semences qui durent plus 
de trois à quatre saisons sont le signe de mesures d’aide 
inappropriées.

É sempre um desafio facilitar às comunidades a participação 
no seu próprio desenvolvimento. Envolvê-las na sua própria 
recuperação após o desastre é um desafio ainda maior. 
Não obstante, é importante envolver as comunidades 
na articulação do problema, identificação de soluções, 
planeamento, implementação, monitoria e avaliação. As 

mulheres muitas vezes desempenham papéis importantes na 
gestão das variedades e na selecção de sementes no campo 
e, em muitas regiões, (particularmente em África) elas são 
vendedores importantes nos mercados locais de semente 
e grão. Uma intervenção que capacite as mulheres resulta 
numa recuperação mais rápida e reforça os seus papéis 
tradicionais nos sistemas de semente.

A ajuda em semente não é um exercício logístico e é 
distintamente diferente da ajuda alimentar. Tal ajuda, melhor 
descrita como “apoio ao sistema de semente”, intervém no 
centro de um sistema agrícola, faz uso da terra e mão-de-
obra dos produtores em períodos de risco e talvez instáveis 
e pode ter efeitos em épocas subsequentes. O planeamento 
da ajuda em sementes requer conhecimento técnico 
sólido e pensamento estratégico relativamente ao sistema 
de produção. Mesmo durante uma emergência, requer 
também uma perspectiva de longo prazo. Os conhecimentos 
técnicos na área agrícola devem orientar e estar no centro 
do desenvolvimento da assistência em semente (isto é, o 
apoio deve ser cortado para os que compram e distribuem 
semente – e em seguida avançar para a actividade de 
assistência seguinte).

A questão central é assegurar que os produtores tenham 
semente a tempo, não apenas para o plantio mas também a 
tempo de decidirem que culturas e variedades plantar em 
cada campo. Isto significa que os produtores devem estar 
de posse da semente várias semanas antes da sementeira. A 
agência implementadora tem tempo para completar as várias 
questões logísticas e ainda distribuir a semente a tempo 
suficiente da época de plantio? Assuntos como a revisão 
da proposta e a resposta a feedbacks, coordenação entre 
os implementadores, aquisição dos insumos necessários, 
coordenação do pessoal de campo e interacção com 
as comunidades e autoridades locais precisam de ser 
considerados para avaliar a viabilidade do período previsto.

Finalmente, as intervenções de semente são um assunto 
sério. Se forem feitas duma forma pouco coerente e 
repetitiva podem criar dependência, aumentar o risco de 
perdas de colheitas, mudar negativamente os perfis de 
agrobiodiversidade e também prejudicar o funcionamento 
dos mercados de sementes. As propostas devem ser revistas, 
não apenas em termos do que elas possam melhorar, mas 
também em termos do que podem prejudicar. 
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                     CONSELHOS PARA PRATICANTES  

CIAT – Centro Internacional de 
Agricultura Tropical www.ciat.cgiar.org Louise Sperling l.sperling@cgiar.org

CRS Catholic Relief Services www.catholicrelief.org Tom Remington tremington@crsearo.org

USAID/OFDA United States 
Agency for International 
Development Office of Foreign 
Disaster Assistance

www.usaid.gov/hum_response/ofda/

CARE Norway www.care.no Jon M Haugen  jon.haugen@care.no
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