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Interreg SUDOE Fleurs Locales :

Um projecto para recuperar a biodiversidade
através de sementes indígenas de origem local

Esta brochura baseia-se no trabalho de capitaliza‐
ção realizado no âmbito do projecto europeu In‐
terreg SUDOE Flores Locais: «Restauração da
biodiversidade através de sementes nativas em
vinhas, agrossistemas e ambientes naturais
mediterrânicos» (2020-2023), co-financiado pela
Região da Occitânia.

Inspirado no trabalho realizado nos Alpes do
Norte franco-suíços, SUDOE Fleurs Locales procu‐
ra promover dinâmicas participativas e colecti‐
vas para a restauração da biodiversidade atra‐
vés de misturas de plantas nativas, a fim de satis‐
fazer as necessidades de renaturalização dos agri‐
cultores, autoridades locais e gestores privados
em ambientes sob influência mediterrânica
(infra-estruturas agroecológicas em parcelas agrí‐
colas, paisagismo, restauração de sítios degrada‐
dos, etc.). O nosso projecto combina uma abor‐
dagem científica (caracterizando ambientes, es‐
colhendo as misturas de sementes mais adequa‐
das e itinerários técnicos em função do contexto),
uma abordagem socioeconómica (estruturando
canais de recuperação envolvendo todas as partes
interessadas desde a montante até aos compra‐
dores finais), e uma abordagem sócio-territorial
(promovendo a revegetação utilizando sementes
locais e apoiando os decisores na mudança das
suas práticas).

Durante o ano de 2020, a FAB'LIM, a Global Na‐
ture Foundation e o INIAV realizaram uma aná‐
lise de várias redes de restauração da biodiversi‐
dade na Europa. 8 estudos de caso foram selec‐
cionados, incluindo 4 em França (Alpes do Norte,
Pirenéus, Maciço Central e Pays de la Loire), 1 em
Espanha (Generalitat Valenciana), 1 na Alemanha
(Baden-Württemberg) e 2 em Portugal (Viana do
Castelo e Caldas da Rainha). Todas as organiza‐
ções inquiridas têm a particularidade de mobilizar
uma diversidade de actores para a recolha, pro‐
dução de misturas de sementes e sua utilização, e
de gerar fluxos de materiais vegetais, informação
e dinheiro entre eles.

Escolhemos deliberadamente um painel muito
diversificado de estudos de casos, incluindo um
caso de uma cadeia alimentar devido à dificul‐
dade em identificar cadeias de renaturalização
utilizando plantas nativas de origem local com

um modelo económico comprovado. De cada vez,
entrevistamos vários intervenientes a montante e
a jusante dos projectos (produtores de sementes,
agricultores, estruturas de integração, investiga‐
dores, técnicos, compradores finais, etc.), a fim de
identificar as diferentes motivações, as fases de
estruturação da dinâmica colectiva, os esque‐
mas organizacionais testados, o papel de cada
interveniente, os desafios técnicos e a forma
como estes foram enfrentados, as fontes de
financiamento mobilizadas e as lições aprendi‐
das, o que pode ser inspirador para outros interve‐
nientes.

Para além da apresentação dos estudos de caso,
incluímos nesta brochura um zoom sobre os re‐
gulamentos aplicáveis em França, Espanha e Por‐
tugal em termos de restauração da biodiversi‐
dade nativa nos três países abrangidos pelo pro‐
grama SUDOE, e um zoom sobre a marca Végé‐
tal Local em França, uma análise comparativa
dos diferentes sectores estudados e uma apre‐
sentação do trabalho experimental que será reali‐
zado em 2022 e 2023 em cada país.

Esperamos que a informação apresentada forne‐
ça orientações estratégicas e práticas úteis para
os novos produtores de sementes, proprietários
de terras, promotores e gestores de terras. Subse‐
quentemente, esta brochura pode ser enriquecida
por outras contribuições, uma vez que o feedback
é recebido dos nossos sítios-piloto de renaturali‐
zação.
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REGULAMENTAÇÃO FRANCESA

1. Comercialização" significa aqui a transferência de sementes para terceiros para uso comercial, seja gratuitamente ou não.

2. Fonte: Koch, E., Spiegelberger, T., Barrel, A., Bassignana, M., & Curtaz, A. (2015). Sementes locais em restauração ecológica
nas montanhas. Instituto Regional Agrícola.

ZOOM

Quadros regulamentares para a comercialização
de sementes selvagens

L'impulsion de filières de restauration de la biodiversité par les semences locales ne peut
se faire sans prendre en compte le cadre réglementaire européen et national de chaque
pays, ici la France, l'Espagne et le Portugal. Ces cadres contraignent la production, la
commercialisation et l'utilisation des semences indigènes.
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Os regulamentos que regem a produção e co‐
mercialização1 de sementes de forragem são um
obstáculo ao desenvolvimento de cadeias locais
de sementes para a revegetação. Um grande
número de espécies de interesse para a recupera‐
ção de ambientes abertos são espécies forragei‐
ras regulamentadas. Já na década de 1960, a
União Europeia estabeleceu que apenas as se‐
mentes certificadas, registadas em catálogos ofi‐
ciais, podiam ser comercializadas. Para ser regis‐
tada num catálogo, uma variedade deve ser, entre
outras coisas, distinta, estável e uniforme. Estas
variedades comercializáveis entram num sistema
de propriedade cultural, sendo os produtores au‐
torizados a produzi-las uma vez inscritas nos re‐
gistos oficiais.

Assim, é impossível para uma empresa de se‐
mentes vender uma variedade autóctone de pa‐
nasco (Dactylis glomerata), por exemplo, ou
mesmo tê-la registada num catálogo oficial, por-
que os lotes de sementes locais não serão estáveis
nem uniformes.

Foram previstas derrogações para um pequeno
número de plantas forrageiras nos anos 90, per‐
mitindo aos agricultores replantar as suas cultu‐
ras nas suas próprias quintas. Só desde os anos
2000 é que as derrogações permitem a comercia‐
lização de misturas de forragens na condição de
se destinarem à restauração de ambientes natu‐
rais. Contudo, esta autorização está sujeita a de‐
terminadas condições: os locais e métodos de re‐
colha são limitados, a comercialização requer um
pedido de autorização do Estado para ser renova‐
da em cada estação, são impostas restrições
quantitativas, etc.

Até à data, a venda de sementes autóctones por
um produtor é complicada, exigindo que os pedi‐
dos de autorização sejam repetidos todos os
anos. Deve ser feito um verdadeiro esforço no
quadro da legislação francesa para permitir aos
produtores locais de sementes a sua reprodução e
comercialização.

A LEGISLAÇÃO ESPANHOLA

A produção de sementes herbáceas com rastrea‐
bilidade de origem nativa em Espanha baseia-se
na Diretiva Europeia 2010/60/UE e a sua imple‐
mentação na legislação espanhola através do
Anexo V (misturas de conservação) do Regla‐
mento Técnico de Control y Certificación de plan‐
tas Forrajeras. Esta normativa impede o desenvol‐
vimento do setor de produção de sementes
autóctones, devido à sua limitação às espécies

regulamentadas e à falta de inclusão de uma
grande parte da diversidade fitogenética dis‐
ponível e solicitada pelos setores que exigem
estes recursos estratégicos para a bioengenharia,
a sustentabilidade agrícola e o paisagismo.

Várias iniciativas estão atualmente a ser levadas a
cabo com o objetivo de aproveitar ao máximo
estes recursos subutilizados. A mais notável é a
criação da Estratégia Espanhola para a Produ‐
ção, Certificação e Utilização de Sementes de
Espécies Herbáceas, e do Grupo de Trabalho

A TRADUIRE



O REGULAMENTO PORTUGUÊS

Cadres réglementaires pour la commercialisation de semences sauvages
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Nacional para o seu desenvolvimento, como resul‐
tado da participação de um membro espanhol no
projeto europeu NASSTEC. Este GTN trans-versal
é coordenado pelo Ministério da Agricultura,
Pescas e Alimentação, com a participação do Mi‐
nistério da Transição Ecológica e do Desafio De‐
mográfico, e representantes dos vários setores
envolvidos no seu desenvolvimento e implemen‐
tação prática.

Como resultado deste trabalho, nos últimos dois
anos, a necessidade de fazer progressos nesta
proposta tornou-se evidente para a administra‐
ção. Os recentes contactos com o Ministério da
Agricultura, Pescas e Alimentação indicam que o
processo de definição de «zonas de sementes»,
já começou, como primeiro passo para a certifica‐
ção de «misturas de conservação» e dos seus
componentes. Uma vez terminado este trabalho,
os próximos objetivos serão: i) desenvolver legisla‐
ção para normalizar a produção destes recursos,
ii) definir um sistema de certificação nacional e iii)
estabelecer medidas para a sua normalização prá‐
tica, sem estrangular um setor de produção que
ainda é muito recente.

As características especiais da biogeografia es‐
panhola e as suas oportunidades de utilização, es‐

pecialmente no setor agrícola, constituirão um
importante reto em todos os trabajos. Neste senti‐
do, o caminho seguido pelos nossos países vizin‐
hos deve ajudar a inspirar a elaboração de legisla‐
ção adaptada às nossas necessidades, em-bora
não coincida necessariamente com as dos nossos
vizinhos.

Por outro lado, durante as últimas legislaturas, fo‐
ram aprovados em Espanha grandes planos e es‐
tratégias para os quais estes recursos são elemen‐
tos-chave. No entanto, nenhuma delas inclui os
conceitos de «semente autóctone» ou «misturas
de conservação», nem exigem a sua utilização
para ações ambientais, paisagísticas ou agrícolas.
Esta lacuna precisa de ser colmatada para que o
trabalho legislativo acima mencionado tenha sen‐
tido. Evitar a libertação indiscriminada de genes
alóctones no nosso território e o esgotamento das
nossas populações naturais deve ser a conse‐
quência natural do desenvolvimento deste setor
produtivo genuíno.

Em Portugal, e de acordo com a legislação comu‐
nitária e nacional, salvaguardando as exceções
previstas na lei, só é admitida a produção, certifi‐
cação e comercialização de semente de varie‐
dades inscritas nos Catálogos Comuns de Va‐
riedades de Espécies Agrícolas e Hortícolas ou
no Catálogo Nacional de Variedades de Espé‐
cies Agrícolas e Hortícolas (CNV). Há regulamen‐
tação nacional para a produção, o controlo e a
certificação de sementes de espécies agrícolas e
de espécies hortícolas, destinadas à comercializa‐
ção, com exceção das utilizadas para fins orna‐
mentais.

Muitas das espécies nativas de Portugal não
estão consideradas na lista OCDE, pelo que não
existe esquema de certificação. No entanto, e
com o objetivo de valorizar e proteger as varie‐
dades autóctones/nativas e outras variedades na‐
turalmente adaptadas às condições regionais e
locais e ameaçadas pela erosão genética, está em
vigor o sistema de avaliação destas variedades
(sempre que consideradas na lista OCDE) condu‐
cente à sua inscrição como «variedades de con-
servação» no CNV. Assim, e se devidamente justi‐
ficado, poderá ser possível legalizar a produção
e comercialização de algumas espécies nativas.

Também existe regulamentação para a comercia‐
lização de misturas para uso não forrageiro, o
que se poderá aplicar às misturas de espécies na‐
tivas para recuperação de espaços naturais e de‐
gradados. No entanto, este tipo de mistura obe‐
dece a regras que exigem, entre outros aspetos,
que os lotes de semente que compõem as mistu‐
ras devem satisfazer as normas exigidas para
cada espécie ou grupo de espécies antes de ser
efetuada a mistura das mesmas. Ou seja, as se‐
mentes a incluir na mistura deverão ser certifica‐
das. Esta condicionante torna, atualmente, extre‐
mamente difícil a produção e comercialização le‐
gal de misturas de espécies nativas.
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APRESENTAÇÃO

Na região do Pays de la Loire, a Fédération Régionale des Chasseurs coordena uma estrutura para o
maneio florestal. Em 2005, vários intervenientes neste centro foram sensibilizados e formados para a
produção de plantas lenhosas autóctones com a marca Végétal Local surgiu em 2015. A produção de
plantas certificadas pode, portanto, desenvolver-se rapidamente no interior dos viveiros. Note-se que a
região Pays de la Loire está localizada em duas (ou mesmo três) regiões Végétal Local: Massif Armoricain
e Bassin Parisien Sud (assim como uma pequena parte na região Sudoeste).

NECESSIDADES E MOTIVAÇÕES

Uma das questões centrais na região é a gestão
denominda «Bocage» (um agroecossistema cons-
tituído por prados bordejados por linhas de ár‐
vores). Nos últimos 20 ou 30 anos, as associações
têm vindo a plantar árvores para reestruturar
sebes lineares em zonas rurais a fim de recuperar
uma rede do tipo «Bocage» multifuncional (des‐
contaminação do solo, tratamento de água, que‐
bra-ventos, habitat animal). Estas árvores têm
também um objetivo económico: os agricultores
podem comercializar a madeira no setor da ma‐
deira-energia, o que é muito rentável para eles.

Graças ao seu papel de líder regional do núcleo de
gestão «Bocage», a Fédération Régionale des
Chasseurs Pays de la Loire (FRCPL) conseguiu im‐
pulsionar a produção de plantas autóctones, em
associação com a Afac-agroforestry, a Plante&Ci‐
té e os Conservatórios Nacionais de Botânica, no
âmbito de grupos de trabalho sobre o desenvolvi‐
mento da marca Végétal Local.

ETAPAS DE CONSTRUÇÃO
DO SETOR

2005-2013 a Comunidade Urbana de Saumur Val de Loire e o Conservatório Nacional de Botânica de Brest (CBNB) lançam
um viveiro experimental de plantas autóctones para reflorestar os cursos de água

2006 Criação pela região do Pays de la Loire de um «núcleo de biodiversidade» sobre o tema «Bocage» , liderado pela
Federação Regional de Caçadores do Pays de la Loire (FRCPL)

2009 a FRCPL torna-se um diretor da Afac-Agroforesterie nacional

2012 Lançamento de grupos de trabalho (Afac-Agroforesterie , Plante&Cité, Conservatório Nacional de Botânica) para a
construção da marca Végétal Local

2015 Registo da marca Végétal Local + Sensibilização e mobilização de uma rede de recoletores, viveiristas e
autoridades locais pela FRCPL para divulgar a marca no Pays de la Loire

2015-2017 Resposta da FRCPL a uma convocatória de projetos de biodiversidade da região do Pays de la Loire, realizando
assim as primeiras recolhas e produções experimentais

2017 Lançamento da ajuda «Bocage» pelo departamento do Maine-et-Loire

2018 Criação do Pays de la Loire regional Afac-Agroforesterie

2018-2019 Primeira sessão de formação sobre «Vegetais de origem local», organizada pelo Pays de la Loire regional Afac, o
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) em Angers e a FRCPL

2021 Plano regional de recuperação de sebes «Bocage» no Pays de la Loire

2021 Plano nacional de estímulo «Vamos plantar sebes».

2021 Fornecimento de ferramentas pela Afac-Agroforesterie, tais como o Pépicollecte (um software de gestão da
produção de sementes de lenhosas silvestres autóctones) ou manuais técnicos sobre a colheita e produção de
plantas autóctones

Casos de estudo n°1

Emergência
de um setor Agrícola Local
em Pays de la Loire
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INTERVENIENTES ENTREVISTADOS

QUEM ?

Federação Regional de Caçadores do
Pays de la Loire

Mission «Bocage»

De la haie à la forêt

Pépinières du Val D’Erdre

Pépinières Bouchenoire

Fraxinus SP

O QUÊ ?

Gestor do «centro de biodiversidade»
sobre o tema «Bocage»

Conselhos técnicos sobre plantação,
diagnóstico de «Bocage» , venda de

sementes de lenhosas

Empresa de silvicultura
manual

Produção (Viveiro criador)

Produtor (Viveiro produtor)

Produtor (recoletor, produtor) e serviço
de engenharia ecológica

TIPO DE INTERVENIENTE

Associação aprovada para a protecção
do ambiente

Associação

EIRL

SARL

SARL

SARL

ORGANIZAÇÃO DO SETOR

Fornecedor
tradicional de

sementes

Sementes tratadas

Modalidade:
encomendas

Fornecedor de
plântulas

tradicionais

Organismo
centralizador

Recolha,
centralização,

armazenamento,
gestão de projetos,

obras, monitorização

Viveiros
produtores

Propagação/
multiplicação

Plantas jovens

Modalidade:
encomendas

Coletores - Viveiros

Recolha, processa‐
mento, propagação/

multiplicação

Sementes tratadas

Modalidade:
contratos

Quantidades
pré-definidas

Plantas jovens

Modalidade:
encomendas,

contratos

Coletores simples

Recolha,
processamento

Recolha de
sementes

Termos: Contratos,
Arranjos

Proprietários de
terras

Gestão de áreas de
recolha

Viveiros de
reprodutores

Reprodução

Árvores

Modalidade:
encomenda,

contratos

Plantas jovens

Modalidade:
encomendas,

contratos, acordos

Arquitetos paisagis‐
tas, gabinetes de

design

Gestão de projetos,
obras

Autoridades locais,
planeadores, a co‐
munidade agrícola

Gestão de projetos,
gestão de áreas a se‐
rem renaturalizadas

CFPPA,
Lycée du
Fresne

FRCPL,
Afac-

Agroforesterie

Sensibilização e formação

Animação da dinâmica

Sementes tratadas:
selecionadas, limpas, embaladas



Existem 6 viveiros com o rótulo Végétal Local na região do Pays de la Loire. A este número devem ser adi‐
cionados os viveiros certificados fora da região do Pays de la Loire mas pertencentes às regiões biogeo‐
gráficas do Maciço Armoricain e Bassin Parisien Sud, bem como os produtores locais que não possuem o
certificado. Por uma questão de simplicidade, nem todos os produtores foram representados no diagra‐
ma organizacional.

Redes como o centro regional «Bocage» e Afac-Agroforesterie têm uma influência importante sobre o
setor. Muitos produtores são membros da Afac, o que lhes permitiu serem sensibilizados e formados nas
questões relacionadas com as plantas locais.

Para a maioria dos viveiros, a produção local representa apenas uma pequena percentagem da sua pro‐
dução, pelo que os fornecedores tradicionais não locais de sementes e plantas foram aqui representados.

A MONTANTE

A recolha local de sementes-mãe pode ser realiza‐
da por recoletores independentes. Nas regiões do
Massif Armoricain e Bassi Parisien Sud, podemos
mencionar Silvagraires, Mission «Bocage», Sylva‐
loir, ou a EIRL de la haie à la forêt. Os recoletores
também podem fazer parte de microempresas,
criadas especialmente para esta atividade.

Estes recoletores entram em parcerias com pro‐
prietários de terras para obterem permissão para
recolher sementes nas suas terras. Estas parcerias
podem envolver pagamento, mas nem sempre é
esse o caso. Alguns proprietários simplesmente
procuram reconectar-se com o seu
património natural, por exemplo pe‐
dindo ao recoletor que localize ár‐
vores de interesse nas suas parce‐
las.

É interessante para que os recole‐
tores trabalharem em conjunto, é
cada um recolher num local dife‐
rente, para formar lotes diversifica‐
dos. Alguns recoletores uniram
forças com uma organização que
centraliza as sementes (uma vez se‐
lecionadas e limpas), tal como a
Missão «Bocage».

No início do Verão, a Missão «Bocage» identifica
as necessidades dos seus clientes, os viveiristas
locais, e depois comunica essas necessidades aos
recoletores parceiros, que se organizam de acordo
com as capacidades e locais de recolha de cada
um. São assinados contratos entre a Missão
«Bocage» e os recoletores, garantindo-lhes a
compra das sementes. Esta estrutura central evita
a necessidade dos recoletores obterem a etiqueta
Végétal Local, uma vez que a Missão «Bocage»
tem esta etiqueta.

Actualmente, porém, a tendência é para o desen‐
volvimento de recoletores independentes, que
contratam diretamente os viveiristas.

Desde a criação da marca Végétal Local, assisti‐
mos ao aparecimento de um novo modelo, onde

os viveiristas também podem ser recoletores de
sementes atócotnes, com o desejo de controlar o
maior número possível de fases da cadeia de pro‐
dução. Um exemplo é Fraxinus SP, uma empresa
com muitas atividades: recolha de sementes de
lenhosas e herbáceas, sementeira, viveiro, mas
também oferece serviços de engenharia ecológi‐
ca (serviços de tração animal) e formação.

Fraxinus SP foi fundada por Florent Dupont, uma
das pessoas formadas através das experiências
FRCPL e do Lycée du Fresne. Tomou conta da
quinta, das estufas e das plantas, e criou o seu
próprio negócio «quebrando os códigos do vivei‐
ro». Todo o trabalho é feito com energia humana

ou animal, no espírito da permacul‐
tura, 100% rotulado Végétal Local.

Fraxinus SP, como outros viveiris‐
tas, fornece plantas jovens a paisa‐
gistas em regime de comissão,
mas, ocasionalmente a empresa
consegue trabalhar sob contrato,
por vezes com vários parceiros.
Assim, cada parceiro tem um papel
preciso no contrato: recolher as se‐
mentes-mãe, produzie as plântulas
e as árvores adultas, etc. A empresa
procura também assinar acordos

(incluindo colheita, plantação e manutenção) com
os municípios, à semelhança do que já conseguiu
fazer com a Communauté de Commune du Pays
Fléchois.

«As pessoas
estão ansiosas

por regressar ao
seu património

natural»
Cyrille Barbé,

De la haie à la forêt
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Outono), bazares, parques de diversões e o públi‐
co em geral. Naturalmente, os intercâmbios entre
viveiristas são também comuns.

FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

Os intervenientes regionais, produtores ou recole‐
tores, têm recebido formação no âmbito dos
grupos de trabalho liderados pela FRCPL desde
2012.

Desde 2019, a Afac-Agroforesterie PL tem vindo a
organizar um ciclo de 4 módulos de formação
sobre plantas de origem local (recolha, prepara‐
ção de sementes, produção de plantas, prescrição
e compra), em colaboração com a CFPP em An‐
gers, mas também a Fraxinus SP. Em setembro, a
AFAC-Agroforesterie PL publicará um folheto téc‐
nico sobre métodos de recolha. É um trabalho de
2 anos, compilando os métodos de vários cole‐
tores na região.

CONCORRÊNCIA

Há alguns anos, a concorrência vinha principal‐
mente do estrangeiro (Bélgica, Países Baixos),
mas hoje estes países aumentaram os seus preços
para assemelhar-se ao preço francês. Os utiliza‐

dores franceses estão, portanto,
voltam a encomendar em França.

Hoje em dia, parece que há mais
procura do que oferta, pelo que o
setor não é realmente competitivo.
Os viveiros Val D'Erdre irão comprar
aos colegas se não tiverem o sufi‐
ciente para completar uma enco‐
menda. Os viveiros Bouchenoire e
Viveiros Pirard, são duas empresas
vizinhas que produzem plantas
jovens e uniram mesmo forças,

criando um catálogo comum e trocando as suas
plantas de acordo com as encomendas, de modo a
oferecer uma gama mais vasta.

Finalmente, os multiplicadores de semente
podem contratar com viveiristas para lhes vende‐
rem as suas plantas, transformando as plantas
jovens (1 a 2 anos de idade) em árvores adultas (4
anos e mais) envadasou ou não. Os viveiros do Val
d'Erdre trabalham com um pequeno número de
produtores locais e com grandes líderes europeus
para fornecer plantas jovens. Embora a maioria da
produção não esteja rotulada como Végétal Local,
os viveiros do Val d'Erdre estão envolvidos em
abordagens eco-responsáveis, sendo os seus pro‐
dutos rotulados Plante Bleue e Alto Valor Am‐
biental1. Além disso, os viveiros são membros de
um grande número de redes profissionais, tais
como a Federação Nacional dos Produtores de
Horticultura e Viveiros, Horticultores e Viveiristas
de França.

AJUSANTE

As autoridades locais são clientes de longa data
dos viveiros, comprando plantas jovens mas
também árvores adultas para o paisagismo dos
seus espaços verdes. Os paisagistas privados geral‐
mente pedem plantas de menor porte, com for‐
mas podadas, espécies mediterrâneas (palmeiras,
oliveiras, espadana), e plantas que não requerem
demasiada manutenção. Nestes casos, os viveiros
trabalham diretamente com os de‐
partamentos de espaços verdes das
autoridades locais, gabinetes de
design ou paisagistas. Não forne‐
cem realmente conselhos sobre es‐
pécies, uma vez que estas são defi‐
nidas previamente. O acompanha‐
mento das plantações também não
parece ser um serviço comum ofe‐
recido pelos viveiros, pois cabe às
empresas paisagísticas assegurar
uma boa condução das culturas.

Os viveiros do Val d'Erdre também trabalham
com distribuição em grande escala (pequenas
compras, floração na Primavera, colorido no

1. Plante Bleue é a certificação de referência nacional que garante oficialmente que as plantas foram produzidas de forma eco-responsável por
empresas certificadas de produção hortícola ou de viveiros. O Alto Valor Ambiental (HVE) garante que as práticas agrícolas utilizadas em toda a
exploração agrícola preservem o ecossistema natural e reduzam ao mínimo a pressão sobre o ambiente (solo, água, biodiversidade...).

«As pessoas
estão a

regressar às
suas raízes»

Julien Auray,
Pépinières du Val d’Erdre

A certificação MFR (materiais florestais de reprodução) visa fornecer informações sobre a ori‐
gem e características das plantas vendidas (vigor, dureza, lenha, origem das espécies autóc‐
tones, estado sanitário, controlo da polinização). À sua forma, a certificação é algo semel‐
hante ao Végétal Local, com locais de recolha, regiões definidas, controlos, a importância da
rastreabilidade... Mas a intenção é bastante diferente, uma vez que o material vegetal se des‐
tina-se à reflorestação, portanto, não se procura a diversidade fenotípica dos indivíduos.

CERTIFICAÇÃO MFR
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FINANCIAMENTO

INVESTIMENTOS

 Fraxinus SP: ao longo de 5 anos, a empresa in‐
vestiu cerca de 80.000 euros em equipamento
de lavoura, rega, edifícios (500 m2) e uma estufa
(tunel). Este baixo investimento foi possível
porque a empresa pode comprar no viveiro ex‐
perimental do Lycée du Fresne a um preço in‐
teressante

 Para os outros produtores entrevistados, o equi‐
pamento (tratores, escavadoras, etc.) é o normal‐
mente utilizado para a sua atividade de produ‐
ção não-local. Não parece ser necessária nenhu‐
ma adaptação particular.

SUBSÍDIOS MOBILIZADOS PARA APOIAR O
FUNCIONAMENTO DO SETOR

 A federação regional de caçadores recebe da
região do Pays de la Loire um financiamento
anual de vários milhares de euros para a coorde‐
nação do centro «Bocage»

 O apelo do Pays de la Loire para projetos de bio‐
diversidade permitiu financiar o trabalho das
equipas de recolha, bem como as experiências
(viveiros, plantações) com o CFPPA em Angers e
no Lycée du Fresne

 Não há apoio financeiro específico para os pro‐
dutores

PRINCIPAIS ELEMENTOS DE CUSTO A TER EM
CONTA

Para a recolha, o equipamento não é muito caro
(ver quadro), é antes a logística que constitui um
problema. Requer muitas viagens, condensadas
num curto período de tempo, e longos tempos de
calibragem, para um lucro anual relativamente
baixo (3.800 euros para a EIRL de la haie à la
forêt, ou cerca de 4% do seu volume de negócios).

Os preços das sementes são muito variáveis, e por
vezes muito mais caros
no Végétal Local. Por
exemplo, as sementes de
nespereira custam tradi‐
cionalmente 15 a 20
euros/kg, mas podem
custar quase 2000 euros/
kg na Végétal Local. Esta
diferença de preço é jus‐
tificada pela escassez de
locais de recolha e tem‐
pos de calibragem, mas
pode ser compensada
pelas taxas de germina‐
ção geralmente mais ele‐
vadas das sementes autóctones.

Para os produtores, a maior despesa é a fatura sa‐
larial porque, apesar da mecanização, o comércio
continua a ser muito manual. Depois há a compra
de sementes, seguida dos fatores d eprodução, ir‐
rigação e eletricidade e, finalmente, o equipa‐
mento e a sua manutenção.

O aspeto mais rentável para estruturas multiusos
como Fraxinus SP são os serviços e a formação
em engenharia ecológica.

«Não
dependemos
de ajuda para

fazer o
negócio

funcionar»
Mathieu Bouchenoire,

Pépinières Bouchenoire

FORNECIMENTO DE ESPÉCIES LENHOSAS

Esta tabela fornece uma lista não exaustiva de espécies lenhosas produzi‐
das sob o rótulo Végétal Local no Pays de la Loire.

Arce silvestre

Carpino (Carpinus betulus)

Sabugueiro (Sambucus nigra)

Carvalho (Quercus robur)

Cornogodinho (Sorbus aucuparia)

Mostajeiro (Sorbus aria)

Abrunheiro (Prunus spinosa)

Castanheiro

Espinheiro (Crataegus oxyacantha)

Sanguinho-legítimo (Cornus sanguinea)

Sorveira (Sorbus domestica)

Cambra (Rhamnus catártica)

ESPÉCIE
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DADOS TÉCNICOS

Os dados técnicos são retirados do guia técnico afac-agroflorestal para árvores e arbustos silvestres autó-
ctone (ver Fontes).

A plantação não é discutida nesta tabela porque os métodos para as espécies lenhosas locais são os mes‐
mos que para outras espécies lenhosas.

ÉTAPA ELEMENTOS
TÉCNICOS

PERÍODO EQUIPAMENTO CUSTOS

RECOLHA EM
ESPÉCIES
DISTINTAS

Restrições na escolha
dos locais (grandes
números, nenhuma
recolha em árvores
plantadas depois de
1970...)

Recolha diretamente
das árvores e
arbustos, por vezes
no solo

Muitas vezes no
Verão, mas depende
da localização do
local e do ciclo das
espécies a recolher

Baldes, cestos, faca,
escada, tesoura de
podar...

Para produzir 1 kg de
sementes de Cornus
sanguinea, serão
necessárias cerca de
4 horas de recolha

TRATAMENTO

Rastreabilidade de
lotes

Triagem (remoção
de folhas, galhos),
extração (separação
de sementes de
frutos ou cascas),
secagem, testes de
fiabilidade,
embalagem

Diretamente após a
recolha

Instalações
adaptadas para cada
etapa, baldes,
peneiras, balanças,
câmara frigorífica,
secador

Para produzir 1 kg de
sementes de Cornus
sanguinea, será
necessário cerca de 1
hora para o seu/
tratamento
processamento

PRODUÇÃO

Sementeira e
produção no campo,
adequado para
plantas rústicas.
Elevada carga de
ervas daninhas, risco
de depredação ou
geada

Dormente no
Inverno (novembro a
abril), semi na
Primavera

Estufas de sombra,
grades rotativas,
irrigação...

Semear e cultivar em
tabulaeiros para
plantas mais
delicadas. Caro em
termos de fatores de
produção.

Tabuleiros
germinativos,
semeadores, estufas,
irrigação...

Sementeira e
transplantação para
o solo após um ano.

Controlo de
infestantes pouco
intenso no início;
proteção de
plântulas

Estufa grande,
irrigação, máquina
de transplante

Casos de estudo n°1 / Emergência de um setor Agrícola Local em Pays de la Loire
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DIFICULDADES ENCONTRADAS

DIFICULDADES SOLUÇÕES OU PONTOS FORTES

A produção local teve dificuldade em arrancar porque
«ninguém queria começar» (Olivier Clément, FRCPL). Os
recoletores não queriam colher sem saber se podiam
vender; os viveiros viviam bem da sua atividade e a
produção local era mais um constrangimento para eles
(plantas diferentes para cada região) e os utilizadores não
mencionavam o Végétal Local nas suas especificações
porque receavam que ninguém conseguisse satisfazer o
seu mercado, ou que não fossem entregues a tempo

Foi a convocatória de projetos da região em 2015 que que-
brou o impasse. A recolha foi financiada, pelo que os reco-
letores não tinham nada a perder. As sementes foram
dadas aos viveiristas, que puderam produzir sem risco por-
que, na pior das hipóteses, podiam vender a sua produção
ao preço habitual.

O preço das plantas e árvores Végétal Local é mais elevado
do que o das plantas tradicionais. A procura está a começar
a desenvolver-se, mas poucos intervenientes podem dar-se
ao luxo de plantar plantas autóctones. Têm de estar dispos-
tos a pagar mais por uma planta. Há cerca de um euro a
mais para uma planta de uma semente autóctone, que é
uma média de 1,50 euros por metro linear (com uma árvore
a cada 1,2m).

Foram postos em prática meios auxiliares de plantação,
tais como:

 Ajuda ao sistema «Bocage» do departamento do Maine-
et-Loire, concedendo ajuda à plantação aos municípios,
EPCIs e sindicatos mistos se 25% (no programa 2017/2018)
ou 50% (no programa 2018/2019) das plantas plantadas
forem certificadas como Végétal Local

 O plano regional de recuperação do Pays de la Loire, que
concede ajuda à plantação se 50% do material vegetal
utilizado for certificado (Végétal Local ou MRF)

 O plano nacional de estímulo «Vamos plantar sebes!»,
concedendo ajuda aos agricultores que desejem plantar
sebes

Na região administrativa do Pays de la Loire, existem duas
(ou mesmo três) Regiões Vegetais Locais: Massif Armo-
ricain e Bassin Parisien Sud (e uma pequena parte da zona
Sudoeste). Isto é um problema porque o financiamento
para a animação do Cento «Bocage» é regional. O conselho
regional preferiria que o financiamento fosse destinado às
pessoas e empresas locais. Além disso, é difícil para um
correspondente regional da Végétal Local apresentar-se
numa região administrativa onde ninguém o conhece.

Existem agora coordenadores locais da marca Végétal
Local na Bretanha ou Normandia, o que permite uma mel-
hor gestão da marca Végétal Local ao nível das regiões ad-
ministrativas.

FALTA DE MÃO-DE-OBRA

A falta de pessoal é um obstáculo mencionado
por vários viveiristas. Cada vez menos pessoas
estão interessadas em vir trabalhar em viveiros, e
a profissão já não é promovida, mesmo na horti‐
cultura, porque os estudantes preferem trabalhar
na horticultura. «Há muito trabalho de lobby a
fazer com as escolas» (Julien Auray, Pépinières du
Val d'Erdre). Os viveiros dependem, portanto, de
trabalhadores estrangeiros, que estão menos fa‐
miliarizados com as espécies locais e, portanto,
necessitam de mais supervisão.

A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DOS
PRODUTORES

Há alguns anos, o setor da madeira atravessou um
período de crise, do qual surgiram apenas as
grandes lojas, com equipamento, reservas de
água e terrenos, mas também a capacidade de in‐
vestir em plantas jovens e de manter em funcio‐
namento os instrumentos de produção. Estes in‐
vestimentos são arriscados, pois o material vivo
pode ser perdido após um risco climático.

Parece que a forma como os viveiristas conse‐
guem sobreviver é através de investimento e ex‐
pansão e diversificação, ou mesmo através da as‐
sociação com um colega. Hoje em dia, os viveiros
são, portanto, muito valorizados, o que torna difí‐
cil para os jovens empresários assumirem o
controlo.

OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
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LIMITAÇÕES DA RECOLHA

O elo limitativo da cadeia é a recolha, uma vez
que a procura de sementes locais está muito para
além da capacidade de produção dos recoletores.
A seleção é muito demorada para eles, pois têm
de polir e limpar as suas sementes à mão. Esta ca‐
libragem é essencial porque as sementes serão
vendidas aos viveiros ao quilo, pelo que devem ser
bem limpas para que apenas a parte útil seja ven‐
dida.

Além disso, a centralização das necessidades é
feita apenas para um pequeno número de cole‐
tores. Muitos recoletores não sabem o que recol‐
her ou em que quantidades. Finalmente, a recol‐
ha não é uma atividade lucrativa ao longo do ano.
Veremos na secção «Perspetivas» que soluções
estão previstas pelos intervenientes locais para re‐
solver este problema.

CONSELHOS E ENSINAMENTOS

Desde a crise sanitária, os viveiristas têm notado
um interesse renovado por parte do público pelas
plantas. Existem subsídios para financiar a reflo‐
restação, os promotores têm obrigações de com‐
pensar... Hoje em dia, há mais procura do que
oferta para plantas autóctones.

O futuro do setor será, portanto, determinado
pela capacidade dos produtores de acompanhar o
ritmo da procura. O primeiro desafio será o forne‐
cimento de sementes. A FRCPL procura concen‐
trar-se no desenvolvimento da recolha, para a
tornar economicamente mais viável, colocando
em contacto recoletores e viveiristas. Foi identifi‐
cado um grupo de pessoas interessadas na recol‐
ha na região, mas precisam de comunicar com os
viveiristas para estabelecer objetivos de recolha.
Esta intermediação não pode ser fornecida indefi‐
nidamente por organizações como a FRCPL.

PERSPECTIVAS

«Os medos do futuro estão realmente ligados à produção e não ao comércio».
Julien Auray,

Pépinières du Val D’Erdre

mesmo lote de sementes. No entanto, é impor‐
tante permanecer vigilante quanto à escolha dos
locais e à mistura genética que tem lugar. «Se as
pessoas trouxerem poluição genética, podem es‐
tragar todo o setor» (Cyrille Barbé, De la haie à la
forêt).

O LOCAL COMO INSTRUMENTO DE SENSIBILI‐
ZAÇÃO.

«O autóctone é uma porta de entrada para pro‐
mover árvores entre os agricultores» (Cyrille Bar‐
bé, De la haie à la forêt). A recolha de árvores entre
os particulares permite a comunicação sobre o
«Bocage» e ajuda as pessoas a tomarem con-
sciência da seu património.

SETORES INTERLIGADOS.

É importante lembrar que o setor permanece inti‐
mamente ligado a outros setores, tais como o se‐
tor dos fatores de produção. Por exemplo, para as
pessoas que não desejam utilizar telas de plástico,
uma solução pode ser a utilização de «mulch»
(casca de árvore, madeira triturada, etc.), mas a
entrega pode ser complexa (disponibilidade,
logística, etc.)

MANTER UM REQUISITO SOBRE A QUALIDADE
DA COLEÇÃO.

Os regulamentos da marca Végétal Local já não
exigem diversidade nos locais de recolha para o

Casos de estudo n°1 / Emergência de um setor Agrícola Local em Pays de la Loire



A estruturação de um SCIC2 poderia ser prevista,
com base no modelo já adotado pelo setor da
madeira.

O agrupamento de recoletores poderia também
permitir-lhes investir em máquinas de calibra‐
gem. No norte de Mayenne, a CPIE está atual‐
mente a considerar organizar a recolha e classifi‐
cação com um local de integração, a fim de criar
«uma verdadeira oficina em torno da semen-

AJUDA À PRODUÇÃO.

As autoridades públicas puseram em prática
várias ajudas à plantação, mas nenhuma ajuda
aos produtores. Para alguns, esta é uma oportuni‐
dade contra-corrente, uma vez que a procura de
plantas autóctones está em expanção enquanto
os produtores lutam para a satisfazer. Além disso,
a maior parte da ajuda à plantação é dedicada ao
mundo agrícola (bem como às autoridades
locais), enquanto que são os particulares que têm
mais dificuldade em financiar o custo adicional
da compra de plantas autóctones.

FALTAS E NECESSIDADES
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te» (Cyrille Barbé). Outra possibilidade seria uma
estrutura nacional ou regional para os recoletores,
para proporcionar uma certa unidade.

Um segundo desafio será o de manter os viveiros
em produção e conseguir o escoamento desta.

2. Uma sociedade cooperativa de interesse coletivo é uma empresa cujo objetivo é "a produção ou fornecimento de bens e serviços de interesse
coletivo que sejam de utilidade social". Deve incluir pelo menos três categorias de membros: produtores, beneficiários e outros. (L. n°2001-624)

Fontes : Goguet, S., Sanson, B., Provendier, D., Monier, S., Baer,
V., Detemple, J., Belle, M., Nizan, P.-A., Dupont, F., Picot, C.,
Malherbe, C., & Fasolo, E. (s.d.). Orientação técnica - Recolha e
cultivo de árvores e arbustos selvagens e locais. 190.



Desde 2015, existe um instrumento a nível nacio‐
nal para garantir e controlar a origem genética
das plantas silvestres e autóctones. A marca «Vé‐
gétal Local», inicialmente desenvolvida pelos
Conservatórios Botaniques Nationaux, Afac-agro‐
foresterie e Plante&cité, é agora propriedade do
Gabinete Francês para a Biodiversidade (OFB). A
sua gestão territorial é assegurada por todas as
organizações fundadoras da marca. Este instru‐
mento fornece um quadro regulamentar e téc‐
nico para a produção de plantas autóctones em
toda a França, com o fornecimento de regras de
utilização e um sistema de referência técnica (re‐
gras e conselhos para a recolha, produção, emba‐
lagem, etc.).

ZOOM

A marca Végétal Local, uma ferramenta
para a biodiversidade

O seu objetivo é assegurar a rastreabilidade de
plantas selvagens e autóctones. Por conseguinte,
define estes termos. As plantas silvestres são re‐
colhidas na natureza e não foram selecionadas
pelo homem. As plantas são autóctones se foram
recolhidas e utilizadas dentro de uma das 11 re‐
giões biogeográficas definidas pela marca.

A marca também permite a promoção do trabal‐
ho dos produtores e dá-lhes visibilidade (website,
comunicação, dias de intercâmbio, etc.), bem
como oportunidades de formação, ao mesmo
tempo que apoia o desenvolvimento económico
local.

Fontes : Site Végétal Local, 2021
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BREVE APRESENTAÇÃO

O Blooming Landscapes é um projeto que existe desde 2009. Foi lançado pela Lake Constance Founda‐
tion, cujo principal objetivo era o cultivo e manutenção de áreas que favoreciam a presença de abelhas e
insetos através de uma rede de agricultores, apicultores ou jardineiros, entre outros, e com mais de 65
hectares a florescer. Desde a sua criação, foram lançados muitos outros projetos subsequentes, sempre
promovendo a utilização de sementes autóctones para fins de restauração com a ajuda da Blooming
Landscape Network.

NECESSIDADES E MOTIVAÇÕES

A Fundação Lake Constance interessou-se
sempre por projetos de renaturalização e tem es‐
tado consciente da importância das sementes
autóctones desde a sua fundação. Em 2009,
quando o projeto foi iniciado, foi escolhido o for‐
necedor de sementes Rieger-Hofmann, uma em‐
presa privada autofinanciada que tinha a visão de
multiplicar as sementes autóctones para os proje‐
tos de renaturalização através da recolha de se‐
mentes das diferentes regiões da Alemanha.

Na Lake Constance, e com a ajuda da Blooming
Landscape Network, o projeto foi iniciado com a
intenção de melhorar a situação dos polinizadores
na área, que começou como uma pequena inicia‐
tiva para jardineiros e se expandiu gradualmente.
A utilização de sementes autóctones pelos agri‐
cultores também começou em 2009 através do
projeto ProPlanet com o objetivo de renaturalizar
as áreas de cultivo de maçãs em benefício dos in‐

setos polinizadores e com o apoio financeiro do
mercado REWE (do nome original Revisionsver‐
band der Westkauf-Genossenschaften, que signi‐
fica Associação de Auditoria de Cooperativas de
Compras do Oeste), um grupo comercial coopera‐
tivo, que consiste numa rede de retalhistas inde‐
pendentes.

FASES DA CONSTRUÇÃO
DA CADEIA

1983 Rieger-Hofmann era um agricultor convencional e, por sua própria iniciativa, começou a produzir sementes
locais das várias regiões da Alemanha e a promover a sua utilização. A venda de sementes no âmbito da
sociedade anónima começou em 1994.

1994 A Fundação Lake Constance iniciou um novo projeto baseado na renaturalização da área utilizando sementes
locais, e fez contacto com o produtor de sementes Rieger-Hofmann.

2009 A Blooming Landscape Network foi criada com o objetivo de promover a utilização de sementes autóctones para
melhorar a situação dos polinizadores na área. É agora constituída por agricultores, apicultores, organizações de
conservação da natureza, produtores de sementes e outros, tais como a Lake Constance Academy.

2009 O projeto de macieiras ProPlanet envolveu os produtores de maçã da área para plantar sementes autóctones nos
seus pomares, e passaram a fazer parte do mercado REWE. Este projeto não parou desde então, e o número de
agricultores e hectares plantados com sementes autóctones aumenta ou mantém-se estável todos os anos.

Casos de estudo n°2

Preservação dos polinizadores
do Lago Constança
com Blooming Landscapes

Suisse

Allemagne

Autriche



«O nosso foco está nas misturas de
alta qualidade para a conservação

da biodiversidade»
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ATORES DA CADEIA

RIEGER-HOFMANN

 Recolha, multiplicação, distribuição

MOTIVAÇÕES

Expandir a utilização de sementes autóctones,
tornando o negócio rentável.

BENEFÍCIO

Benefícios económicos, aumentar o mercado (ofer-
ta e procura)
Benefício ecológico devido ao aumento da biodi‐
versidade e dos rendimentos da polinização.

parcelas de cultivo

«Sempre houve um interesse em manter a área livre de transgénicos, sempre
houve uma consciência da importância das sementes autóctones»

LAKE CONSTANCE FOUNDATION

 Criação de cadeias e coordenação de projetos

MOTIVAÇÕES

Envolver vários atores e promover vários projetos
para a renaturalização da área.

BENEFÍCIO

Melhoria do ambiente.

Lake Constance Foundation: zonas que favorecem os
polinizadores

«A introdução de plantas não regionais com genética diferente altera o
ecossistema, uma vez que a fauna é especializada e as interações são frágeis»

BLOOMING LANDSCAPE NETWORK

 Ligar intervenientes, consultores dosetor
das sementes, promotores de projetos, etc.

MOTIVAÇÕES

Agricultura sustentável, aumento da biodiversi‐
dade, melhoria dos polinizadores.

BENEFÍCIO

Benefícios ambientais
Blooming Landscape Network: plantas silvestres em flor



«A Lake Constance Foundation estava realmente interessada em projetos de
conservação relacionados com o desenvolvimento da área de uma forma

sustentável como o projeto ProPlanet de macieiras».

PROJECTO DE MACIEIRAS PROPLANET

 Produtores de maçãs, utilizadores finais
de sementes

MOTIVAÇÕES

Melhoria dos polinizadores

BENEFÍCIO

Melhoria da polinização, aumento da biodiversi‐
dade e rendimentos mais elevados Projeto de macieiras ProPlanet: cultivo de maçãs

GRANDES PRADOS OU PASTOS

Uma das misturas de sementes mais comuns
vendidas pela Rieger-Hofmann é para grandes
prados ou para a conversão de campos aráveis em
pastagens. As misturas de sementes podem ser
aplicadas em locais frescos e ricos em nutrientes,
quando os campos são convertidos em pasta‐

gens, ou como faixas marginais ao longo dos
campos e caminhos de terra... As misturas adap‐
tadas regionalmente estão muito próximas das
comunidades de prados naturais da respetiva
área. São ceifados três vezes por ano.

Pode encontrar exemplos de espécies utilizadas
nesta mistura na tabela seguinte.

ABASTECIMENTO DE SEMENTES: ESPÉCIES MAIS COMUNS

UTILIZAÇÃO ESPÉCIE UTILIZAÇÃO ESPÉCIE

Pastagens

30% de plantas herbáceas

Achillea millefolium

Pastagens

70% gramíneas

Agrostis capillaris

Centaurea cyanus Anthoxanthum odoratum

Leontodon hispidus Cynosurus cristatus

Papaver rhoeas Dactylis glomerata

Pimpinella major Festuca pratensis

Plantago lanceolata Festuca rubra

Rumex acetosa Helictotrichon pubescens

Salvia pratensis Lolium perenne

Silene vulgaris Poa angustifolia

Tragopogon pratensis Trisetum flavescens
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REGIÕES RICAS EM ESPÉCIES HERBÁCEAS

Outra mistura distribuída é uma mistura muito
rica em espécies, ideal para zonas pobres, que
inclui espécies perenes autóctones. Um dos prin‐
cipais objetivos desta mistura é melhorar a situa‐
ção das borboletas e das abelhas selvagens. Pode
ser espalhada ao longo das bermas das estradas,
em bordas escalonadas, em frente de plantas len‐
hosas expostas a sul e também nas margens dos

campos / faixas de flores silvestres. Um único cor-
te no final do Outono ou, melhor ainda, na Prima‐
vera é suficiente. Os caules de inverno fornecem
os locais de descanso das aves e as sementes são
um alimento de inverno muito procurado.

Na tabela seguinte pode encontrar um extrato
das espécies utilizadas nesta mistura por região.
Mas, cada região (11 na Alemanha) terá a sua pró‐
pria mistura.

UTILIZAÇÃO ESPÉCIE ESPÉCIE

Mistura rica em espécies para
polinizadores

Campanula patula Potentilla argentea

Carduus nutans Primula veris

Carum carvi Saponaria officinalis

Centaurea cyanus Scabiosa columbaria

Galium verum Scorzoneroides autumnalis

Hypericum perforatum Silene latifolia ssp. alba

Knautia arvensis Silene vulgaris

Leonurus cardiaca Sinapis arvensis

Lotus pedunculatus Thymus pulegioides

Malva de alce Verbascum nigrum
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QUADRO ORGANIZATIVO DA CADEIA DE MULTIPLICAÇÃO

Sementes de viveiros locais

Condições comerciais: algumas plantas são
cultivadas como plantas jovens em viveiros

externos, antes de voltarem A Rieger-
Hofmann para recolher as sementes.

Viveiros locais
externos

Multiplicação

Recoletores
Rieger-Hofmann

Recoletor
Multiplicador

REWE Market

Mercado
cooperativo

Recoletores de
sementes

Condições
comerciais: São
os recoletores e
multiplicadores

das sementes em
cada região e

fornecem-nas à
sede da empresa
Rieger-Hofmann
a partir de onde
são distribuídas.

Rieger- Hofmann

Recoletor
Multiplicador
Distribuidor
Controlo de
qualidade

Sensibilização

Formação e aconselhamento

Sementes para
uso direto

Utilização de
sementes

recomendadas
pela Rieger

Hofmann em
pomares de

maçãs

Preço: Financiado
pelo REWE

Market

Lake Constance
Foundation

Promotor
Coordenador

Blooming
Landscape

Network

Coordenador

ProPlanet Apple
Project

Produtores de
maçãs

Lake Constance
Academy

Agricultores locais, apicultores,
organizações de conservação

da natureza

Utilizadores de sementes

A Rieger-Hofmann é o principal distribuidor de
sementes autóctones. A empresa consiste em 100
recoletores e produtores que trabalham em 19 das
22 ecoregiões diferentes na Alemanha, alguns
com mais interesse do que outros. Em média, po‐
dem fornecer mais de 200 espécies de cada re‐
gião. Por serem recolhidas em diferentes regiões,
são capazes de fornecer sementes autóctones fiá‐
veis aos pedidos de cada local específico e satisfa‐
zer todos os projetos. O controlo de qualidade das
sementes a comercializar é efetuado no local de
distribuição. Todo o processo de colheita e multi‐
plicação é normalizado. Para acelerar o processo,
podem utilizar viveiros locais externos para culti‐
var as plantas das quais as sementes serão depois
recolhidas. As regiões estão bem definidas e é
obrigatório fornecer esta informação ao vender as
sementes.

O fornecedor de sementes não trabalha apenas
para o projeto Blooming Landscape, mas neste
caso é a Lake Constance Foundation e a Bloo‐
ming Landscape Network que coordenam o fluxo
de sementes. O processo de decisão depende do
promotor do projeto, assistido pela ligação entre a
Blooming Landscape Network e o fornecedor.

A Lake Constance Foundation lançou um projeto
para melhorar a situação dos polinizadores e au‐
mentar a biodiversidade em torno do Lago Cons‐

tança. Foi uma iniciativa da fundação no início,
mas em poucos anos foi capaz de promover vários
projetos e recebeu diferentes fundos. Atualmente,
continua a desempenhar um papel de coordena‐
ção de vários projetos centrados na conservação
da biodiversidade e na promoção da utilização de
sementes autóctones. Paralelamente ao papel de
coordenação, a Lake Constance Academy oferece
formação e cursos sobre estes temas (biodiversi‐
dade, conservação, sementes autóctones, polini‐
zadores, etc.) aos produtores da área mas
também aos cidadãos interessados, sensibilizan‐
do a comunidade.

Um dos maiores projetos foi, e continua a ser, rea‐
lizado e totalmente financiado pelo mercado
REWE através do projeto ProPlanet de maçãs. O
objetivo é a implementação de áreas de floração
no interior dos pomares. Os custos de renaturali‐
zação são totalmente cobertos pelo mercado
REWE e os produtores sabem que os seus produ‐
tos serão diferenciados no mercado com o valor
extra ganho pela conservação da biodiversidade.
O número de produtores interessados e os hec‐
tares cobertos de flores têm aumentado conti‐
nuamente desde então.

A Blooming Landscape Network está continua‐
mente envolvida em projetos centrados na agri‐
cultura sustentável, biodiversidade e integração
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«A Fundação enfrenta
alguns problemas, pois

poderia estar a
recomendar sementes

autóctones às empresas,
mas não há oferta

suficiente, devido ao longo
tempo que leva a preparar
as misturas, mas também

devido ao preço elevado
que poderiam ter»

Sven Schulz
Coordenador do projeto

Lake Constance Foundation

«A chave nas misturas ofe‐
recidas para os projetos é

que elas têm de aumentar
a abundância e diversi‐
dade de polinizadores,
mais do que uma boa

combinação. Estão adap‐
tados à área, para

proporcionar os resultados
mais adequados e mel‐

hores para os
polinizadores disponíveis,
seguindo sempre padrões

elevados em termos de
produção e manutenção».

Patrick Trötschler
Director de Gestão Adjunto e

Gestor de Programa Coordenador
do projeto

«Atualmente o maior
problema é a oferta, uma
vez que a procura existe

graças à nova lei de
proteção ambiental de

2020, que exige a
utilização de sementes
autóctones em projetos

com medidas de
renaturalização

compensatórias ou outras
em paisagens livres. Não
está a ser produzido ao

ritmo que a procura exige».
Leon Wurtz

Consultor de biodiversidade e
coordenador de agricultura

Blooming Landscape Network

de agroecossistemas. A organização assume o
papel de coordenar e ligar promotores, fornece‐
dores, utilizadores finais, etc. Há um foco especial
nos polinizadores, como era o objetivo inicial da
rede, mas também noutras questões como o res‐
tauro de pastagens ou a revegetação de áreas ur‐
banas. Com as autoridades locais, a rede funciona
bem como um conselheiro e ligação ao fornece‐
dor.

A relação económica entre os atores é formal; no
caso da utilização de sementes autóctones para o
projeto ProPlanet, é o mercado REWE que paga
por elas.

FINANCIAMENTO

 Um dos pontos de partida para a criação da ca‐
deia foi a Rieger-Hofmann, fundada por sua
própria iniciativa e financiamento, na verdade
são financiados pela venda de sementes.

 A Lake Constance Foundation é financiada pela
UE (através de projetos LIFE, Interreg, etc.). A or‐
ganização de eventos e sessões de formação,
promoções privadas, financiamento público das
autoridades regionais, etc., financiando assim a
coordenação de projetos para a utilização de se‐
mentes autóctones.

 A utilização de sementes autóctones para o pro‐
jeto de macieiras ProPlanet é financiada pelo
mercado REWE.

 A Blooming Landscape Network, aberta às mes‐
mas vias de financiamento que a Lake Cons-
tance Foundation, angaria algum dinheiro atra‐
vés de subscrições de membros, e utiliza o din‐
heiro para a coordenação de projetos e para li‐
gar diferentes atores.

 A cadeia de valor é mantida pelos utilizadores
finais diretos tais como agricultores ou apicul‐
tores ou pelos diferentes promotores de projetos
de conservação, onde a Lake Constance Foun‐
dation e a Blooming Landscape Network têm o
papel de coordenadores, estes promotores têm
de pagar pelas sementes autóctones, criar uma
maior procura e a oferta aumenta gradual‐
mente.

 Foi aprovada uma nova lei que torna obrigatória
a utilização de sementes autóctones em proje‐
tos de compensação, e algum financiamento fu‐
turo poderá vir da UE para cobrir estes requisi‐
tos.

 A Política Agrícola Comum da UE tem alguns
fundos de compensação para a plantação de
faixas de flores. O passo seguinte poderá ser a
utilização de sementes autóctones.

TESTEMUNHOS DE UTILIZADORES FINAIS
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DADOS TÉCNICOS

 O terreno dos produtores ocupa uma área de
780 ha, dividida num total de 2.200 áreas de
multiplicação.

 As principais atividades são: recolha de se‐
mentes originais em campo (apenas após apro‐
vação da autoridade competente de conserva‐
ção da natureza), pré-multiplicação e colheita
da semente-mãe, sementeira em grandes áreas,
e colheita final para venda.

 As amostras de sementes recolhidas são semea‐
das em tabuleiros numa estufa para posterior‐
mente serem transplantadas para o campo com
uma trnasplantadora. Desde a recolha das amo-
stras iniciais até à primeira colheita de alto ren‐
dimento, demora geralmente 4 a 5 anos. Uma
vez alcançada a 5ª, deve ser recolhido novo ma‐
terial parental para evitar a redução da diversi‐
dade genética.

 A Lake Constance recomenda apenas 3 fornece‐
dores de sementes, mas o principal é a Rieger-
Hofmann, que fornece as misturas certas para
aumentar a abundância e diversidade de polini‐

zadores, em vez de apenas uma combinação
agradável. Fornecem informação clara sobre ori‐
gem, procedimentos de preservação e seguem
todas as recomendações legais e adicionais para
fornecer a mais alta qualidade. O preço das se‐
mentes Rieger-Hofmann pode ser elevada em
comparação com outros fornecedores. Mas, para
este projeto a qualidade é mais importante.

 Há uma coisa importante para o mercado e que
é um rótulo para sementes regionais, um pa‐
drão de qualidade, que pelo menos as autori‐
dades locais, jardineiros, gestores de projetos,
etc., devem solicitar. Assim, os requerentes po‐
dem ter uma melhor rastreabilidade da origem
das suas sementes. A etiqueta Rieger-Hofmann
é VWW-Regiosaaten.

 No âmbito do projeto Blooming Landscape e da
Blooming Landscape Network, foram semeados
65 hectares. Além disso, mais de 100 produtores
participaram no projeto ProPlanet de macieiras
semeando sementes do mesmo fornecedor e
pagas pelo mercado REWE.

PASSOS PRINCÍPIO ELEMENTOS
TÉCNICOS

EQUIPAMENTO
NECESSÁRIO

OUTROS

RECOLHA

Colheita de uma única
espécie à mão, ou pré-
colheita à mão e
depois à máquina.

Grande variedade
genética

780 ha em 19
regiões da
Alemanha

Tesoura

Sacos

Recolha de
sementen na
natureza (apenas
após aprovação
pela autoridade
competente de
conservação da
natureza).

PRÉ-MULTIPLICAÇÃO Limpeza e triagem

MULTIPLICAÇÃO

É necessário um
cuidado permanente

Remoção de vegetação
indesejável

Sementeira direta

Semear em
tabuleiros de
sementes na
estufa, e posterior
transplantação
para as parcelas

5 gerações no
máximo

Tabuleiros de
germinação

Estufa

Máquina de
sementeira

Ceifeira-
debulhadora

SECAGEM,
ARMAZENAMENTO,
MONTAGEM

Secar o mais rápido
possível

Armazenamento
-4°C a +10°C
individualmente e
a nível regional.
Misturas próprias
armazenadas em
conjunto

Conjunto de
secadores,
bandejas,
prateleiras e
carros de
secagem

Separadores
específico

SEMENTEIRA
Ampla gama de
projetos e utilizadores
finais

Conselhos sobre
seleção de
misturas

Ferramentas
agrícolas comuns
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DIFICULDADES A SUPERAR

PROBLEMA

SOLUÇÕES PROPOSTAS POR DIFERENTES
ATORES DA CADEIA, SOB A INTERPRETAÇÃO DO

INTERREG SUDOE

Rápido aumento da procura após a aprovação da Lei de
Proteção Ambiental a partir de 2020, que obriga à utiliza-
ção de sementes autóctones em projetos compen-satórios.

Expansão dos distribuidores e aumento dos fornecedores

Presença de apenas dois fornecedores principais no
mercado capazes de fornecer grandes misturas, embora
para esta cadeia de valor apenas seja recomendada a
Rieger-Hofmann. Os pequenos produtores podem ser
capazes de multiplicar até 20 espécies, mas devem ser
bem coordenados uns com os outros para fornecer boas
misturas aos utilizadores finais.

Promoção de novos multiplicadores pelo aumento da
procura.

Os agricultores não o vêem como um negócio lucrativo, e a
produção de sementes nem sempre é fácil. Precisam de
conhecimento e experiência, e existe uma grande varia-
bilidade entre as sementes, podendo também ser neces-
sária tecnologia específica.

Mais formação e partilha de conhecimentos.

Preferência dos responsáveis por sementes comerciais ou
misturas de sementes mais baratas. Outro produtor pode
não incluir certas espécies se a sua produção for mais
difícil ou mais cara.

Estratégia de comunicação, sensibilização, testemunhos

Alto risco de produção, difícil de prever a procura mas os
produtores precisam produzir rprópria conta e risco.

Apoio da administração: 1) melhor conhecimento das
quantidades de medidas agroambientais, 2 anos antes do
início do programa; 2) apoio à recolha das sementes
originais no campo; 3) verificação de que as sementes
corretas são semeadas em áreas de construção;

Alta qualidade e bom desempenho asseguram o lugar no
mercado para os fornecedores.

CONSELHOS E LIÇÕES APRENDIDAS

Alguns conselhos e lições aprendidas de diferentes entrevistados da cadeia de valor, tal como interpre‐
tados pelo entrevistador do Interreg SUDOE

vagens, utilizar misturas de sementes mais per‐
enes ou anuais com um bom ciclo reprodutivo,
utilizar espécies de baixa manutenção e ser realis‐
ta, mas não plantar apenas as fáceis.

 Basear a produção de sementes na qualidade
das sementes e fazer algo de bom para a natu‐
reza. Cuidado com a concorrência dos criadores
de sementes, uma vez que estas empresas têm
um objetivo/meta diferente do dos criadores de
plantas silvestres. Não se contente com «menos»
do que alta qualidade, só porque parece ser din‐
heiro fácil.

 Cada agricultor deve ser paciente e interessado,
deve também ter tempo e a maquinaria agríco‐
la adequada. Cultivar plantas silvestres não é
fácil em todos os momentos. O conhecimento

 Os pequenos multiplicadores não podem forne‐
cer as misturas necessárias para projetos de res‐
tauração, precisam de criar parcerias.

 Trabalhar em estreita colaboração com o maior
número possível de atores (agricultores, jardinei‐
ros de pequena escala, etc.) Envolver as autori‐
dades locais, dando o exemplo, utilizando se‐
mentes indígenas, informando os cidadãos da
forma correta.

 Seguir o método correto de transplante de se‐
mentes de um local para outro dentro da ecore‐
gião. As autoridades locais na Alemanha são
multiplicadores importantes e estão bastante
envolvidas em tais projetos.

 Não utilizar misturas de sementes anuais e sel‐
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Tanto o vendedor como o semeador devem ga‐
rantir que a mistura é de alta qualidade e rica em
espécies para o respetivo solo.

especializado das plantas é importante em todos
os projetos.

 Uma grande diversidade de espécies nas mistu‐
ras garante estabilidade, de modo que não é
possível cultivar apenas as «plantas fáceis».

PERSPETIVAS E DESAFIOS

Algumas perspetivas e desafios apontados pelos diferentes entrevistados da cadeia de valor, tal como
interpretados pelo entrevistador do Interreg SUDOE

sobre a importância, por exemplo, dautilização de
mais espécies perenes em vez de anuais.

 A produção destasessécies e misturas pres‐
supõe algum risco suportado pelo produtor,
uma vez que é difícil prever a procura. Não há
venda garantida nem apoio governamental que
suportem as possíveis perdas. Isto torna o negó‐
cio não muito interessante para os futuros pro‐
dutores.

 As regiões de rodução estºao bem identificadas,
mas a legislação rigorosa da Alemanha é um
desafio, pois por vezes não é claro o que é per‐
mitido produzir e o que não é.

 Expandir ainda mais a utilização de sementes
autóctones para além dos projetos de compen‐
sação, onde a sua utilização é obrigatória por lei.
É importante ter a administração do lado deste
setor de atividade para promover a utilização de
sementes autóctones.

 Existem outros desafios em termos doutro ma‐
terial vegetal que não as sementes, tais como
arbustos ou material perene ou árvores para
projetos de restauração, paisagismo ou infraes‐
truturas.

 Aumentar os pontos de recolha para cobrir mais
regiões, multiplicação e distribuição; é um desa‐
fio ter misturas dirigidas para cada região. Os
produtores precisam de ter boas misturas para
todas as 22 regiões, o que requer grandes áreas
de produção e grandes armazéns. O desafio é
ter um bom equilíbrio entre uma boa rede de
restauração estruturada de pequenas empresas,
mas capaz de cobrir as necessidades.

 As misturas de alta qualidade são mais caras, e
nem sempre são valorizadas pelos utilizadores
finais. É importante obter este reconhecimento
dos promotores ou coordenadores dos projetos,
que devem compreender a sua importância, e
recomendar sempre sementes autóctones para
os seus projetos, com base na qualidade das se‐
mentes e misturas.

 Por vezes o sucesso está no aspeto visual do sítio
de cultivo, ajuda a despertar o interesse de ou‐
tros utilizadores; no entanto, este não deve ser
sempre o objetivo, pois deve ser a boa adapta‐
ção e estabelecimento das sementes. A capta‐
ção visual pode ser utilizada em áreas urbanas,
tentando sensibilizar e interessar mais pessoas.
Mas, na maioria das vezes, um dos principais
obstáculos enfrentados por alguns projetos foi
convencer os produtores sobre o principal obje‐
tivo, i.e., que o importante não é o aspeto visual
das espécies. O desafio era informar devida‐
mente os utilizadores finais e convencê-los

Fontes :
https://www.globalnature.org/35089/Themes-Projects/Nature-Conservation/References/Blooming-Lake-Constance/resindex.aspx
https://bluehende-landschaft.de/projekte/bienenbluetenreich/
https://www.bodensee-stiftung.org/en/pro_planet_apfelprojekt/
https://www.rieger-hofmann.de/alles-ueber-rieger-hofmann.html
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BREVE APRESENTAÇÃO

Empresa criada em 2013 e em crescimento. Beneficia de uma situação geográfica privilegiada, perto do
Atlântico mas com claras influências mediterrânicas. Pretende colocar à disposição dos diferentes tipos
de utilizadores, tipos de uso e habitats, as sementes e misturas de espécies autóctones portuguesas mais
emblemáticas da nossa flora, de forma a contribuir para (i) a promoção da flora autóctone e espontânea
do Portugal, (ii) a valorização do património etnobotânico e a recuperação dos laços afetivos que nos li‐
gam às muitas espécies selvagens e (iii) a multiplicação da semente das espécies autóctones.

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DA CADEIA
DE VALOR

Desde 2004 Interesse pela botânica e pelo uso da flora silvestre

2012 Mudança de atividade profissional

2013-Outubro Criação da marca

2015-Janeiro Criação da empresa

2015 Expansão das vendas de sementes para lojas parceiras em Portugal

2019 Criação de parcerias informais com entidades públicas e privadas (2019)

Casos de estudo n°3

Sementes de Portugal
para valorizar a flora
autóctone de Portugal

«O potencial de utilização de espécies
nativas do ponto de vista ornamental,

paisagístico, etnobotânico, entre
outros, deve ser valorizado».

NECESSIDADES E MOTIVAÇÕES

Ao longo da atividade profissional, o coordenador,
cultivou o interesse pela jardinagem, botânica e
flora silvestre. Constatou que a área das espécies
nativas, ao contrário do que verificava acontecer
noutros países europeus, estava por explorar o
que o levou a mudar de atividade e a criar a sua
própria empresa exclusivamente dedicada à flora
autóctone.

Propôs-se contribuir para a valorização da flora
autóctone, divulgando-a e identificando o seu po‐
tencial ornamental, paisagístico e etnobotânico,
entre outros.

Existem diferentes tipos de projetos em execução
por várias instituições, que vão desde projetos de
promoção da ciência/natureza entre os cidadãos
comuns, iniciativas de recuperação de espaços,
promoção da biodiversidade, etc. e que exigem
respostas dirigidas e atempadas.
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ATORES DA CADEIA

JOÃO GOMES

 Coordenador, controle de qualidade, suporte técnico,
científico, proprietário da marca

MOTIVAÇÃO

Valorizar a flora autóctone portuguesa, divulgando e identificando o
seu potencial de forma a contribuir para a sua utilização.

BENEFICIO

Crescimento sustentável da empresadesde que foi criada.

NPK ARQUITECTOS PAISAGISTAS ASSOCIADOS

 Função: Prescritor

MOTIVAÇÃO

Criar novos espaço verdes na cidade que liguem harmoniosamente as
várias zonas, garantindo a sustentabilidade ecológica.

BENEFICIO

Conseguir uma atmosfera mais limpa, jardins mais fáceis de sustentar,
uma cidade mais fresca, mais resiliente às alterações climáticas, uma
cidade mais bonita.

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

 Função: prescritor

MOTIVAÇÃO

Executar projeto promotor de habitats para polinizadores e dinami-
zação de outras atividades pedagógicas no âmbito do programa de
Educação Ambiental do município.

BENEFICIO

Promover a biodiversidade local e a ciência cidadã.

SIGMETUM PLANTAS AUTÓCTONES

 Função: usuário/prescritor

MOTIVAÇÃO

Contribuir para a recuperação e integração paisagística e construção de
jardins (selvagens) com baixos custos de manutenção.

BENEFICIO

Participar em projetos de recuperação de vários tpos de paisagens ao
memso tempo que se contribui para a conservação da biodiversidade.
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UTILIZAÇÃO ESPÉCIE LABEL

Pastagens

Várias e geralmente em misturas
biodiversas

Várias regiões de PortugalEspaços verdes urbanos

Recuperação de espaços públicos

FORNECIMENTO DE SEMENTES

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CADEIA DE MULTIPLICAÇÃO

Sementes de
Portugal

Coleta, secagem,
montagem,

armazenamento,
embalage

Viveiros de
plantas

Uso de
sementes

Sementes
prontas para uso

Modalidade :
ordem ocasional

quando
Sementes de

Portugal está fora
de estoque

Prescritor

Compra de
sementes,
prescrição

Sensibilização

Formação

Entidades
públicas e
privadas

Uso de sementes

Loja online e
parceiros

Uso de
sementes

CANTUESO
Natural Seeds

Empresa
espanhola de

semente

Sementes
prontas para uso

Modalidade :
venda de clientes

Preço : variável
(em função da

espécie e da
quantidade

Escritórios de
design

Uso de
sementes

 A equipa da «Sementes de Portugal» procede à colheita e trata‐
mento/processamento da semente conforme as solicitações rece‐
bidas dos diferentes tipos de clientes e para disponibilizar na sua
loja on-line e lojas dos parceiros em diferentes pontos do país.

 No seio da «Sementes de Portugal», o seu coordenador é o res‐
ponsável pela tomada de decisões.

 As parcerias existentes com diferentes entidades públicas e priva‐
das são informais. Procede-se ao fornecimento da semente e/ou
misturas de sementes em função das solicitações dos clientes e,
frequentemente, o coordenador das «Sementes de Portugal» cola‐
bora para a adequada escolha destas.

 Multiplica semente de algumas espécies e, quando necessário, ad‐
quire semente a empresa espanhola do mesmo setor de atividade.

 A comercialização é feita pela própria empresa em embalagens de
diferentes formatos devidamente identificadas.
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FINANCIAMENTO

 A empresa tem sido lucrativa (apenas com base
no lucro das suas vendas) desde o primeiro ano
de atividade, já que o mercado para este tipo de
espécies está em crescimento e é diverso (dife‐
rentes usos/objetivos).

 Alguns parceiros/usuários têm beneficiado de
financiamento para a execução das suas iniciati‐
vas. Por exemplo, a Câmara Municipal de Oeiras
tem em execução o projeto Mais polinizadores –
Mais biodiversidade no município de Oeiras,

com um financiamento de 144 mil€, do Fundo
EEA Grants - Small Grants Scheme #3 – projetos
para reforçar a adaptação às alterações climáticas
a nível local, através do programa Ambiente; a
NPK - Arquitectos Paisagistas Associados com o
projeto «Os caminhos da água», venceu o concur‐
so internacional promovido pela autarquia de
Lisboa para a elaboração do projeto Parque Urba-
no da Praça de Espanha.

Exemplos de projetos em curso: Mais polinizadores, mais biodiversidade no concelho de Oeiras, Praça de Espanha e Lisboa e
Recuperação de dunas.

Campos experimentais Estação de tratamento de sementes
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RECOLEÇÃO
Colheita manual de

espécies
individualemente

De junho a setembro
em diferentes

habitas

GPS
Tesoura

Sacos
Formulário de

colheita

Recursos Humanos

Combustível

Energia

Manutenção de
Equipamento

MULTIPLICAÇÃO

Multiplicação de
algumas espécies,
dependendo das

necessidades

Nos campos da
empresa

Trator
Chisel

Gradagem
Rolagem

Sementeira

SECAGEM E
ARMAZENA-
MENTO

Debulha, limpeza e
armazenamento nas

instalações da
empresa

Debulhadora
Crivos
Sacos

PREPARAÇÃO
DAS MISTURAS

Preparação de
misturas para

diferentes ambientes
e finalidade

Balança
Sacos

EMBALAMENTO

Embalagem de
sementes de

espécies isoladas e
de misturas de várias

espécies

Embalagem em
diferentes tipos de

sacos

Embaladora
Etiquetas

Sacos
persolnalizados e

descritivos

DIFICULDADES A SUPERAR

PROBLEMA SOLUÇÃO PROPOSTA

Impostos associados às pequenas e médias empresas (PME) Mais simplificação e melhores apoios às PME

Falta de regulamento nacional para a produção e
comercialização de sementes de espécies autóctones

Articulação entre os vários organismos da administração
pública com responsabilidade sobre esta matéria para

criação de normas nacionais que promovam a utilização
destas espécies e definição de regras de fiscalização

Desvalorização dos benefícios de espécies autóctones Implementação de estratégias de comunicaçãos entre os
vários atores deste setor de atividade

Gestão dos espaços intervencionados Criar protocolos de monitorização e matutenção no
minimo a 5 anos com pessoas/entidades especializadas

Considerando que se perspetivam o crescimento
da procua de espécies nativas e misturas destas,
anteve-se a necessidade de:

 Adaptar estratégias adminitrativas e legais por
que facilitem/permitam, principalmente, às ins‐
tituições públicas desenvolverem negócios com
espécies nativas e com aspoucas empresas de

sementes nativas existente em Portugal;

 Promover a criação de novas empresas deste se‐
tor;

 Criar políticas de incentivos à utilização de espé‐
cies nativas para fins múltiplos (espaços urba‐
nos, recueração deespaços naturias, projetos
educativos, etc.)

PERSPECTIVAS E DESAFIOS
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DADOS TÉCNICOS

PASSOS ELEMENTOS
TÉCNICOS

PERÍODO EQUIPAMENTO
NECESSÁRIO

CUSTOS
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APRESENTAÇÃO

Os Pirenéus são uma cadeia de montanhas localizada no sul de França. Os intervenientes locais (Conser‐
vatoire Botanique National Pyrénées Midi-Pyrénées, Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques,
estações de esqui, consultorias de investigação, etc.) uniram esforços no programa Ecovars para experi‐
mentar a produção e utilização de sementes autóctones adaptadas às condições climáticas locais.

Estas sementes são geralmente utilizadas para recuperar áreas degradadas pelo desenvolvimento, tais
como os terraços das pistas de esqui. Hoje, porém, o setor está a abrir-se às zonas baixas e aos problemas
da natureza nas cidades.

NECESSIDADES E MOTIVAÇÕES

Os Pirenéus são áreas que foram pouco poluídas
geneticamente no passado, pelo que encontra‐
mos espécies bastante raras, com adaptações
morfológicas e fisiológicas particulares (tamanho
reduzido, folhas peludas para conservar água, etc.)
que lhes permitem resistir ao clima.

A necessidade de sementes autóctones foi identi‐
ficada durante grandes obras de remodelação
nos anos 90 no Parque Nacional dos Pirenéus, pa‐
ra arrependimento de áreas em socalcos. O mapa
do parque proibia a introdução de sementes exó‐
genas. Por conseguinte, pareceu necessário en‐
contrar sementes autóctones para recuperar es‐
tas áreas.

Evidentemente, os problemas de recuperação há
muito que afetam todos os promotores e gestores
de áreas como as estâncias de esqui. Pelos regula‐
mentos existentes, são obrigados a recuperar
áreas degradadas por acidentes ou remodelações
(criação de pistas de esqui, instalação de eleva‐
dores de esqui, etc.), mas as sementes comerciais
utilizadas até então pelas pessoas que entrevista‐
mos não estavam adaptadas às condições climáti‐
cas do solo da região. Estas operações de semen‐
teira representaram, portanto, um grande investi‐
mento e tiveram de ser repetidas regularmente
porque a vegetação, incapaz de realizar um ciclo
reprodutivo completo nas condições dos Pire‐
néus, só podia durar uma ou duas estações.

Desde a sua criação em 1998, o Conservatoire Bo‐
tanique National des Pyrénées et Midi-Pyrénées
(CBN PMP) ocupou-se desta questão e trabalhou
para desenvolver apoio técnico e aconselhamento

em matéria de revegetação através da criação de
uma equipa de especialistas. Em 2003, foi lançada
a primeira versão do programa Ecovars, com o
apoio financeiro de um grande número de parcei‐
ros (UE, Estado, etc.), o que marcou o início do
processo de renaturalização coletiva na região.

As múltiplas versões do programa Ecovars (Eco‐
vars 2, Ecovars +, Ecovars 3D), liderado pelo CBN
PMP, visavam desenvolver o conhecimento da
flora local, mostrar que era possível multiplicar as
espécies autóctones num contexto agrícola, tran-
sferir o know-how e as competências desenvolvi‐
das, e promover a conservação e a valorização da
flora silvestre em regiões de grande altitude. O
trabalho foi realizado nos níveis subalpino e alpino
dos Pirenéus.

Casos de estudo n°4

Sementes pirenaicas
para a recuperação de espaços
naturais de altitude

pista de esqui
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ETAPAS DE CONSTRUÇÃO
DO SETOR

2003-2008 Estabelecimento de parcerias no âmbito do programa Ecovars: Conseil Départemental des Pyrénées
Atlantiques (CDPA), AMIDEV (departamento de investigação), zona de esqui de Peyragudes, etc. Reuniões
regulares com parceiros

2003-2008 Identificação de zonas de recolha, acordos com proprietários privados para recolher nas suas terras, ou
utilização de terrenos comunais

2003-2008 Experiências iniciais de sementeira com sementes de galinheiro com mau desempenho, seguidas de
experiências com espigas madurasé

2003-2008 Primeiras colheitas à mão, mas muito rapidamente, construção de máquinas (ceifeira-debulhadora, máquina
de escovar) para colher > obtenção de alguns quilos de sementes

2003-2012 Testes PMP CBN: testes de germinação, levantamento de dormência, seleção de peneiras. Depois o banco de
sementes (investimento em equipamento específico, tal como câmaras frigoríficas)

2008-2012 Experiências e colheitas in-situ pelas estações do grupo N'Py (incluindo Peyragudes)

2013-2015 Organização de visitas de intercâmbio, utilização de sementes recolhidas para as necessidades da estação de
Peyragudes e no âmbito dos serviços

2008-2012 Pré-multiplicação, para aumentar o stock de sementes para algumas centenas de quilos, realizada pelo site
de integração da Estivade d'Aspe Pyrenees. (Projeto Artémis: 2008-2012, continuação da multiplicação até
2018)

2010 Criação da marca coletiva «Pyrégraines de nèou»

2013 Necessidade de multiplicação em maior escala para responder às necessidades: mobilização de 6 agricul-
tores especializados na multiplicação de sementes no Nordeste dos Pirinéus Atlânticos

2015 Reunir os agricultores numa associação, Indigraines, para produzir e comercializar estas sementes (2015). Fim
dos subsídios a partir de 2017

Em seguida, descrevemos a dinâmica atual do setor e a sua organização.

QUEM ? O QUÊ ? TIPO DE ESTRUTURA

Pirenéus e Midi-Pirenéus do
Conservatório Nacional de Botânica

Preservação do património natural e
paisagístico

Associação

Conseil départemental des Pyrénées
Atlantiques

Monitorização e melhoria da
paisagem, apoio à transição

energética através da descomparti-
mentação dos setores económico

Comunidade

Station de Peyragudes Área de esqui
Sociedade anónima com um
Conselho de Administração

Eco-Altitude Restauração ecológica Sociedade anónima simplificada

Aménagement Innovation
Développement (AMIDEV)

Gabinete de design
Sociedade cooperativa que opera

como sociedade de responsabilidade
limitada

Imerys Talc Luzenac Pedreira de talco
Sociedade anónima simplificada com

um único acionista

Semence Nature Empresa de sementes Sociedade anónima simplificada
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ORGANIZAÇÃO DO SETOR

Criadores

Gestão das áreas
de colheita

Recolha em
pastagens

Modalidade:
Arranjo (permuta
ou remuneração)

Aproximadament
e 20 agricultores

> 15 a 30 ha
disponíveis

CBN PMP

Monitorização,
investigação

Parques,
autoridades

locais,
promotores,

áreas de esqui

Gestão de
projetos, gestão
de áreas a serem
renaturalizadas

Conselho
Departamental
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Gestão de
projetos, gestão
de áreas a serem
renaturalizadas,
monitorização

Fornecedores de
equalização

Trabalhos de
sementeira,

fornecimento de
sementes

SEMAP de Peyragudes

Gestão de projetos, gestão de
projetos, obras de sementeira,

gestão de áreas a serem
renaturalizadas

Sementes em
espécies

separadas

Modalidade:
contratos de

cultura

Agricultores

Pré-propagação,
propagação,

gestão de áreas
de colheita

Indígenas

Pré-
multiplicação,
multiplicação,

processamento

Eco-Altitude

Colheita,
processamento,

trabalho de
sementeira,

monitorização,
investigação

Semente natural

Colheita, recolha,
propagação,

processamento,
sementeira,

monitorização

Empresas
tradicionais de

sementes

Sementes não-
locais

Modalidade:
Encomenda

direta

Serviços de
revegetação

Modalidade:
Concursos
públicos,

solicitação direta

Serviços de
revegetação

Modalidade:
Concursos
públicos,

solicitação direta

Preço por sítio,
não por hectare

Fornecimento
de sementes

locais

Modalidade:
encomenda

direta

Quantidade ≈
150 kg/ano

Preço ≈
30 euros/kg

Serviços de
revegetação

Modalidade:
Concursos
públicos,

solicitação direta

Aconselhamento
e acompanha-

mento

Modalidade:
Solicitação direta,

colaboração da
Ecovars

Sem
remuneração

Gestores de
projeto

Gestão de
projetos

Trabalhadores da
terra

Trabalho de
sementeira
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Formação e sensibilização

Capacidade de desenvolver projetos
de recuperação da biodiversidade
integrando vegetação utilizando
sementes locais (assistência à gestão
de projetos, gestão de projetos, etc.)

Capacidade de fazer misturas de
sementes de acordo com o ambiente
de sementeira e as necessidades dos
utilizadores

Processamento: triagem, limpeza e
armazenamento



MODALIDADES DE COOPERAÇÃO

Não existe uma organização formal ou jurídica do
setor. Se existe uma organização coletiva semel‐
hante a esta, para os intervenientes entrevistados,
são todas as estruturas que gravitam em torno do
CBN PMP, tendo participado no projeto Ecovars
ou estando envolvidos na produção e utilização
de sementes rotuladas como Végétal Local.

Desde 2021, o CBN PMP criou uma comissão anual
de acompanhamento da missão de restauração
ecológica, que reúne os parceiros técnicos, repre‐
sentantes das várias autoridades públicas contra‐
tantes e autoridades locais, bem como certos in‐
tervenientes envolvidos na gestão do projeto.

A MONTANTE

Eco-Altitude oferece serviços de revegetação in‐
cluindo a recolha de sementes com uma escova e
engenharia de projeto. O preço destes serviços
depende do local e das sementes a utilizar, mas
pode ser de vários milhares de euros por hectare
(entre 31000 e 9000 euros por hectare para locais
com mais de 2 hectares). As sementes são colhi‐
das com uma ceifeira em pastagens semi-natu‐
rais disponibilizados pelos agricultores. Em troca
do acesso às parcelas, os agricultores podem ser
pagos ou manter parte do stock de sementes col‐
hidas para seu próprio uso.

A Eco-Altitude é contratada através de concursos
públicos, mas também por solicitação direta de
uma rede de profissionais que os conhecem e
confiam neles. Por vezes, os gestores de projeto
(arquitetos, paisagistas, etc.) põem-nos em conta-
cto com os seus clientes.

A Indigraines é a associação fundada por seis
agricultores que participaram nas multiplicações
de sementes no âmbito do programa Ecovars. As
sementes produzidas são rotuladas Pyrégraines
de nèou e Végétal Local. Estas sementes são ven‐
didas diretamente ao Conseil Départemental des
Pyrénées Atlantiques, com quem a associação
tem mantido um contacto privilegiado desde o
início das experiências. A Indigraines gere a con-
servação da sua semente de cada uma das espé‐
cies mas não tem os competências ecológicas
para criar as suas próprias misturas.

Semence nature é uma empresa que oferece ser‐
viços de renaturalização, incluindo estudos am‐
bientais, gestão de espécies vegetais exóticas in‐
vasoras, fornecimento de sementes, trabalhos de
sementeira se necessário e, recentemente, moni‐
torização da vegetação. As sementes fornecidas
podem provir de multiplicações efetuadas quer
diretamente pela Semence Nature (na região bio‐
geográfica do Sudoeste), quer por agricultores
sob contratos de multiplicação (nas regiões do
Maciço de Armoricain, Maciço Central e Bacia Sul
de Paris). As sementes também podem vir de

colheitas mistas com ceifeira/gadanheira.

A Semence Nature cuida da limpeza, seleção, ar‐
mazenamento das sementes bem como da sua
inclusão em misturas (para sementes multiplica‐
das em espécies distintas). Os preços por espécie
ou por mistura não são divulgados porque as tari‐
fas podem variar de acordo com as estações do
ano e os custos adicionais estão associados aos
serviços.

A JUSANTE

O Conseil Départemental des Pyrénées Atlan‐
tiques sapoia o setor através da compra de
sementes autóctones. Após um projeto de desen‐
volvimento (por exemplo, a escavação de uma
pista de esqui), a revegetação do terreno é gerida
por um gestor de projeto, que elabora todos os
documentos técnicos (CCTP), seleciona uma esca‐
vadora para realizar o trabalho, etc. Durante a fase
experimental do projeto Ecovars, a CDPA pôde
encomendar sementes diretamente da Indigrai-
nes, pelo que o fornecimento destas sementes
não foi incluído no pacote de revegetação do tra‐
balhador de terraplanagem. O contexto particular
do projeto permitiu-lhes não passarem por um
contrato público. Uma vez que a Indigraines tinha
muitas sementes em stock, a CDPA tomou por
vezes a liberdade de as encomendar no último
minuto. A situação tornou-se mais complicada
desde o fim das experiências em 2017, uma vez
que os departamentos não são responsáveis pelo
apoio aos setores económicos (Loi NOtre, 2015).
Veremos na página 41 como estas dificuldades
têm impacto nestes dois intervenientes.

A CDPA estima que necessitam de um mínimo de
150 kg de sementes regularmente durante todo o
ano. No ano passado, para a recuperação de uma
pista de treino e de alguns hectares, foram enco‐
mendados cerca de 500 kg.

Ocasionalmente, a CDPA pode trabalhar com a
Eco-Altitude, não para operações de revegetação
em grande escala após uma obra de remodela‐
ção, mas para a manutenção de áreas degrada‐
das, tirando partido da sua experiência em res-
tauração ecológica.

A CDPA também trabalha em parceria com o
Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) Nouvelle
Aquitaine para apoiar municípios. Enquanto o
CEN ajuda no fornecimento de sementes, a CDPA
disponibiliza os seus conhecimentos de engenha‐
ria para a descontaminação do solo ou para a pre‐

«Há uma verdadeira consciência que
vai para além da revegetaçãon».

Isabelle Kaczmar, Imerys
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paração de documentos técnicos para contratos
de obras.

Finalmente, a CDPA está a trabalhar com agricul‐
tores em Bearn e no País Basco para estabelecer
contratos para a colheita de mistura de sementes
com uma ceifeira ou gadanheira mistas com uma
escova ou um corte de feno. O objetivo da CDPA é
multiplicar as suas opções de revegetação.

As autoridades locais e os utilizadores privados
têm necessidades diferentes. Os primeiros procu‐
ram uma floração rápida, estética e duradoura
para o desenvolvimento urbano ou peri-urbano.
Os utilizadores privados têm uma vasta gama de
necessidades, desde a simples necessidade de re‐
vegetação para o cumprimento de normas espe-
cíficas no contexto das medidas de compensação.
É claro que as infraestruturas turísticas, como as
estações de esqui, prevalecem na região dos Pire‐
néus, mas há também o caso particular das pe‐
dreiras.

A pedreira de Imerys (Luzenac) não utiliza quais‐
quer intermediários mas lida diretamente com as
empresas de vegetação (fornecimento de se‐
mentes, sementeira). A pedreira até se encarrega
da preparação do solo. A seleção do prestador de
serviços é feita através de concurso público. Em
setembro de 2020, um decreto municipal autori‐
zou a extensão da exploração da pedreira para os
próximos trinta anos. Segundo esta ordem, Ime‐
rys compromete-se a recuperar com sementes
autóctones ou sementes validadas pelo CBN PMP.
A utilização de sementes autóctones já não é, por‐
tanto, motivo de debate dentro da empresa.

INTERMEDIÁRIO

A AMIDEV pode fornecer tanto assistência na
gestão de projetos ambientais (definição do pro‐
jeto, consulta, apoio ao acompanhamento dos
trabalhos, etc.) como na gestão técnica do projeto
(resposta às especificações). Há bastante diálogo
que é essencial neste trabalho, pois a consultora é
o intermediário entre os proprietários do projeto e
os serviços do Estado que examinam os processos
(DDTM, DREAL, etc.).

As estâncias de esqui assim como os locais que
são propriedade da CDPA não utilizam necessa‐
riamente empresas de engenharia. O seu gestor
de projeto, AD2i, gere o contrato de trabalho para
a revegetação, delegando o trabalho e a sua orga‐
nização ao operário de terraplanagem (Lonné
Peyret). A experiência na realização de misturas
de sementes é fornecida pela SCHEIER (um forne‐
cedor de serviços). Não há muitos operadores nos
Pirenéus capazes de fornecer tais serviços, para
além do SCHEIER, Eco-Altitude, e ocasionalmente
do CBN PMP.

A estância de esqui de Peyragudes, que tem um
hidrossemeador, trabalhou como subempreiteiro

para a sementeira de pequenas áreas, utilizando
sementes comerciais (fornecidas pela Gazons de
France), durante alguns anos.

É provável que esta atividade desapareça no futu‐
ro, por várias razões: as empresas de trabalho lo‐
cais tornaram-se mais qualificadas com o tempo,
mas acima de tudo já não há vontade de conti‐
nuar estas atividades em Peyragudes desde que
Serge Fouran (antigo chefe de compras) se refor‐
mou. No entanto, o resort continua a colaborar
com os intervenientes locais. Por vezes colaboram
com a Eco-Altitude ou a CDPA, disponibilizando
equipamento e pessoal qualificado quando estes
últimos não estão equipados, por exemplo, ou se
a sua área de armazenamento de máquinas está
longe do local.

FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

O Conservatoire Botanique National Pyrénées
Midi-Pyrénées desenvolve ações de sensibilização
sobre multiplicação de sementes autóctones ou
formação temática (solo, ecologia, etc.). A CBN or‐
ganiza jornadas técnicas como parte da marca
Végétal Local para ajudar a identificar locais de
recolha e estabelecer a rastreabilidade, e para par‐
tilhar referências técnicas, etc. A CBN coloca os
produtores numa rede (com outros produtores,
com pessoas com feedback de experiência, etc.)
ou fornece apoio à experimentação.

A Eco-Altitude está também muito envolvida na
formação na região dos Pirenéus e na Occitânia,
colaborando com escolas secundárias agrícolas,
escolas de engenharia agrícola, comunidades, etc.
Com uma equipa de peritos, a empresa imple‐
menta protocolos, realiza trabalhos experimen‐
tais, assegura o acompanhamento, elabora fichas
técnicas, etc. A Eco-Altitude também está envolvi‐
da em projetos de investigação INRAE e CNRS: in‐
ventários botânicos, caracterização de solos, etc.

INTERESSE DE UMA INDÚSTRIA PARA TODOS

Para o CBN PMP, a força do seu setor é que reúne
intervenientes de diferentes origens (serviço pú‐
blico, economia social e solidária, profissionais,
etc.) que podem reunir as suas competências
para avançarem juntos. A rede de parceiros e a
troca resultante poupam tempo e «não têm de
reinventar a roda» (Isabelle Kaczmar, Imerys),
aproveitando os conhecimentos já presentes na
região. Entre outras coisas, o modelo da cadeia de

«Os gabinetes de design não são os
advogados dos proprietários dos

projetos nem os lacaios da
administração».
Georges Dantin, AMIDEV

36



abastecimento permite evitar situações de «mo‐
nopólio técnico» (Lionel Gire, Semence Nature).

O setor também permite ter um canal privilegia‐
do de sensibilização e formação de proprietários
de projetos, gestores de projetos, gabinetes de de‐
sign ou empresas de obras de uma forma mais
eficaz. Desta forma, as sementes autóctones po-
dem ser prescritas e utilizadas de uma forma ópti‐
ma, o que não é necessariamente o caso atual‐
mente, como veremos na la partie sur les
difficultées rencontrées.

CONCORRÊNCIA

Para os produtores de sementes, a concorrência
com as empresas de sementes tradicionais é uma
realidade, uma vez que o preço oferecido local‐
mente continua a ser mais elevado. A concorrên‐
cia entre produtores locais também existe, mas
parece estar mais presente entre regiões do que
dentro dos Pirenéus, com os produtores a respon‐
derem por vezes a concursos fora das suas regiões
de origem.

O setor da restauração ecológica e da colheita de
sementes com ceifeiras está a começar a tornar-
se competitivo. Para Brice Dupin (Eco-Altitude),
distinguir-se da concorrência exige um empenho
no seu trabalho (flexibilidade para se adaptar aos
ciclos das plantas, monitorização dos lotes, trocas
com os utilizadores) e a importância do contacto
humano. As pessoas conhecem-nos e confiam
neles para tomarem medidas com eles.

É interessante notar, contudo, que o fator que li‐
mita as atividades de Semence Nature e Eco-Alti‐
tude não é a concorrência. São condicionados, re‐
spetivamente, pela procura de agricultores-multi‐
plicadores e pela procura de terras para colheita
(cf. Restrições ao desenvolvimento da produção).

«Os gabinetes de design não são os
advogados dos proprietários dos

projetos nem os lacaios da
administração».
Georges Dantin, AMIDEV

Para controlar a produção e a comercialização, a CBN PMP criou uma marca, Pyrégraines de
nèou, que pode ser utilizada por todos aqueles que aderem às suas regras de utilização: a
marca garante a origem local (Pirenéus centrais e orientais, Pirenéus orientais e bacia hidro‐
gráfica do Salat, todos exclusivamente a uma altitude superior a 1000 metros) com rastreabi‐
lidade das sementes e uma certa qualidade (multiplicação regulada, testes de pureza, etc.).

A Indigraines é atualmente a única organização que produz sementes com o rótulo Pyré‐
graines de nèou. A Indigraines é capaz de fornecer mais de 150kg de sementes por ano, o
que é mais do que suficiente para satisfazer as necessidades dos agricultores das terras altas
dos Pirenéus. Veremos nas dificuldades que a associação até produz mais sementes do que
as que vende.

A MARCA PYRÉGRAINES DE NÈOU

37

Casos de estudo n°4 / Sementes pirenaicas para a recuperação de espaços naturais de altitude



INVESTIMENTOS

Eco-Altitude e Semence Nature, embora tenham
aproveitado o projeto para desenvolver as suas
competências e know-how, não receberam qual‐
quer ajuda financeira para lançar a sua atividade.
A Eco-Altitude investiu numa máquina com es-
cova, duas motoquatro, um hidrossemeador e um
reboque para transporte por cerca de 50.000 a
60.000 euros, bem como numa segunda nova cei‐
feira (cerca de 9.000 euros antes de impostos em
2018). Estes investimentos foram financiados pe-
los capital dos fundadores (até 20 000 euros), em‐
préstimos a juros zero e dinheiro dos seus primei‐
ros serviços.

SUBSÍDIOS MOBILIZADOS PARA APOIAR O
FUNCIONAMENTO DO SETOR

De 2003 a 2019, o programa Ecovars, liderado pelo
CBN PMP, foi co-financiado por:

 a União Europeia: 47.580 euros para o período
2007-2014, 85.700 euros para o período 2014 a
2019

 o Estado (FNADT Massif des Pyrénées)

 As Regiões da Nova Aquitânia e Occitânia:
87.500 euros para o período de 2014 a 2019

 O Departamento dos Pirenéus Atlânticos

O Observatório das Alterações Climáticas dos Pi‐
renéus (OPCC) da Comunidade de Trabalho dos
Pirenéus (CTP) está a realizar o projeto OPCC 2,
que é co-financiado pelos fundos FEDER da Uni-
ão Europeia (INTERREG POCTEFA), o Estado fran‐
cês (FNADT Massif de Pyrénées) e a Região da
Occitânia. É no âmbito deste projeto que o CBN
PMP pode continuar a liderar o setor, organizar
seminários e desenvolver boas práticas de revege‐
tação a grande altitude.

PRINCIPAIS CUSTOS A TER EM CONTA

Para a Semence Nature, a maior despesa é a parte
agrícola do seu negócio, ou seja, a multiplicação
levada a cabo pela empresa na região Sudoeste,
uma vez que isto requer um investimento signifi‐
cativo. A multiplicação de sementes requer tem-
po, mão-de-obra e equipamento apropriado (se‐
meadores, estufas, máquinas de colheita, arma‐
zéns para as sementes). Esta atividade é pouco
rentável para a Semence Nature. No entanto, isto
é contrabalançado pela rentabilidade do estudo e
das atividades de consultoria técnica oferecidas
pela empresa.

Para a Eco-Altitude, a maior parte do seu volume
de negócios provém dos serviços de renaturaliza‐
ção. Mesmo que a maior parte do seu trabalho
diga respeito a pequenas áreas, o mercado mais
rentável é o dos grandes projetos de desenvolvi‐
mento, realizados tanto pelas autoridades locais
como por empresas privadas. Neste tipo de site os
resultados são claramente visíveis, pelo que é
muito gratificante para a Eco-Altitude e gratifi‐
cante para os clientes. O resto do volume de
negócios provém de serviços de consultoria e
acordos de parceria com autoridades locais e or‐
ganizações de investigação sobre projetos de in‐
vestigação de ação.

Por outro lado, todas as atividades ligadas à trans‐
missão de conhecimentos (comunicação, inquéri‐
tos, etc.) são demoradas e não remuneradas. «Mas
faz avançar as coisas» (Brice Dupin, Eco-Altitude),
e o desenvolvimento do setor será acompanhado
por uma necessidade crescente de consultoria em
engenharia ecológica, pelo que é uma forma de
investimento.

FINANCIAMENTO
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FORNECIMENTO DE ESPÉCIES HERBÁCEAS

ESPÉCIE
RÓTULO

PYRÉGRAINES
DE NÈOU

RÓTULO
VÉGÉTAL

LOCAL

Milefólio (Achillea millefolium) Sim Sim

Anthyllis vulneraria subsp. pyrenaica Sim Não

Trevo-alpino (Trifolium alpinum) Não Sim

Trevo-branco (Trifolium repens) Não Não

Bole-bole (Briza media) Sim Sim

Festuca ovina cagiriensis (Festuca cagiriensis) Sim Não

Festuca nigrescens Sim Não

Poa alpina (Poa alpina) Sim Sim

Iris latifolia Não Sim

Língua-de-ovelha (Plantago lanceolata) Sim Sim

Cada mistura utilizada deve ser adaptada a um
contexto particular e varia com a disponibilidade
de sementes dos fornecedores, mas uma lista de
espécies recorrentes nas misturas de terras altas
pode ser encontrada no seguinte quadro.

A percentagem de sementes autóctones nas mis‐
turas finais pode, portanto, variar de acordo com
as necessidades e orçamentos dos utilizadores.

Para a CDPA, as misturas utilizadas são compo‐
stas por 70% de sementes autóctones, contra ape-
nas 20% para a pedreira de Imerys.
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São utilizadas várias técnicas nos Pirenéus, dependendo dos recursos locais, dos colaboradores presentes,
do tempo e do orçamento disponíveis, dos constrangimentos...

DADOS TÉCNICOS

ETAPA ELEMENTOS TÉCNICOS PERÍODO EQUIPAMENTO CUSTOS

Recolha de
diferentes

espécies (como
parte da marca
Pyrégraines de

nèou)

Recolha acima dos 1000 m de altitude,
à mão. Mais fácil para as gramíneas do
que para as folhas largas. Planear pelo

menos 3 locais de recolha na área
escolhida.

Depende das espécies
(junho a setembro)

Tesouras, Bolsos

Por exemplo,
festuca negra.

Para produzir 100
kg de sementes
após 2 ciclos de
propagação, o

custo da recolha é
estimado em 115

euros (1)

Pré-
multiplicação

(como parte da
marca

Pyrégraines de
nèou)

Em tabuleiros germinativos
Sementeira e primeira
monda de setembro a

outubro

Fertilização, possíveis
tratamentos fitossanitários e
segunda monda de fevereiro

a maio

Dependendo da espécie:
possibilidade de utilizar

equipamento adaptado a
culturas hortícolas,

forrageiras ou ornamentais
(equipamento de

mobilização do solo,
sachador ou pulverizador

para controlo de ervas
daninhas, ceifeira-
debulhadora, rega)

Por exemplo,
festuca negra:

Aproximada-
mente 8,6 euros/

kg de produtos (1)
Multiplicação

(como parte da
marca

Pyrégraines de
nèou)

Nas planícies ou no sopé: lotes planos,
bem drenados, solo vivo.

4 gerações no máximo (3 ciclos de
multiplicação)

Alterar, adaptar as distâncias de
sementeira à espécie

Tratamento
(como parte da

marca
Pyrégraines de

nèou)

Testes de qualidade no laboratório.
Classificação das sementes de acordo
com a sua qualidade, monitorização

dos lotes.

Armazenar num local fresco e seco.
Mistura de 5 a 10 espécies, incluindo 10

a 20% de leguminosas

Da colheita (junho a
setembro) O

armazenamento pode durar
2 anos em boas condições

secador ou sala bem
ventilada e lona (secagem),

batedores, peneira ou
coluna de ar (separação),

sacos de pano ou propileno
(armazenamento)

Recolha de
misturas
Fonte: (3)

Colheita de 20-75% das sementes de
uma parcela. Predominância das

gramíneas na colheita.

O rendimento em kg/ha varia de
acordo com o tipo de área colhida:

média com a máquina de escovar cerca
de 15 kg/ha, que é de 20 a 40 kg de

sementes por dia de trabalho

Na maturação da espécie
predominante, em tempo

seco

ceifeira rebocada (veículo de
reboque, reboque para

transporte)

(Possibilidade de utili-zação
de um combinado em áreas

de fácil acesso e baixo
declive)

Sementeira
Fonte: (2), (3)

A densidade depende do tipo de
ambiente e das espécies utilizadas, mas

é recomendada entre 80 e 200 kg/ha

Início da primavera ou
outono (pelo menos três

semanas antes da primeira
geada)

Se a semente for
selecionada:

hidrossemeador, semeador
agrícola. Se sementes não

selecionadas: à mão

Transferência
de feno

Fonte: (2), (3)

Pastagens ligeiramente pastadas nos 3
meses seguintes ao corte da relva.

Mobilizar o solo do local a semear,
cobrir ou regar para evitar que o feno

voe para longe. Procuramos cerca de 20
kg de sementes/ha (a proteção da

cobertura morta permite diminuir a
dose)

Corte 4-5 dias antes do
amadurecimento da erva

principal.

Ancinho, pá ou trator,
equipamento com cortador
de relva, forquilha ou carro

porta-ventos para recolha de
feno, equipamento para

cultivo do vento (opcional),
equipamento para

espalhamento (por exemplo,
espalhador de palha).

Transplantação
de placas de

plantas
Fonte: (3)

Antes do trabalho, remover manchas
de vegetação com cerca de 20 cm de

terra. Reposicionamento após
terraplenagem sobre um substrato

solto.

Pense nisto desde o início do
trabalho. Possibilidade de

armazenar os tufos em
cursos de água durante até 4

semanas com rega regular

Escavadora e baldes,
escavadora com pá frontal
para apanhar tufos, camião
para transporte; pá, alviões,

forquilhas e carrinho de mão
(manualmente)

Trabalho muito
demorado, custo

estimado de
40.000 euros/ha

De preferência em
pequenas áreas

suscetíveis à
erosão ou de

interesse
paisagístico

40



fim de poderem responder rapidamente aos pe‐
didos num determinado território. Isto levanta a
questão do armazenamento, que é problemático
tanto porque é dispendioso como porque não
pode ser prolongado para além de dois anos, pelo
risco da diminuição de poder germinativo das se‐
mentes.

FATORES LIMITANTES

A procura de locais de recolha adequados é muito
demorada, e depois os agricultores têm de ser
convencidos, o que pode ser demorado e exigir

"Os melhores projetos são aqueles
em que a interação é a montante"

Georges Dantin, AMIDEV

DIFICULDADES ENCONTRADAS

DIFICULDADES SOLUÇÕES OU PONTOS FORTES

Foi decidido confiar a pré-multiplicação a um projeto de
integração.

Isto não foi fácil porque a associação teve de identificar
entre os seus empregados pessoas motivadas para esta
produção que exigiam muita atenção: monitorização cui-
dadosa do ciclo vegetativo, presença 7 dias por semana
durante o período de colheita para não perder a matura-
ção, monda manual demorada, etc.

Um esforço generalizado permitiu o sucesso desta fase,
com o apoio central do CBN PMP e a vontade de todos de
envolver a economia social e solidária no circuito.

«Estávamos a tentar conjugar considerações ambientais,
sociais e económicas» (François Esnault, CDPA)

A marca Pyrégraines de nèou, embora inovadora na altura,
já não estava adaptada ao contexto. As suas regras de uti-
lização muito restritivas tornaram-na relevante apenas
num «mercado relativamente estreito» (Manuel Dela-
foulhouze, CBN PMP) (pequena área geográfica, sem cu-
lturas mistas, etc.). Era gerido pelo CBN PMP, o que era
dispendioso para eles mas também podia gerar conflitos
de interesse para esta estrutura, que tinha tanto um papel
consultivo junto dos promotores como um papel de con-
trolo junto dos produtores da marca.

Os produtores da região estão agora a produzir sementes
com o rótulo Végétal Local, que começam a ser conheci-
dos pelos utilizadores, e que são geridas pelo Office Fran-
çais de la Biodiversité. As sementes podem, portanto, ser
utilizadas em toda a região biogeográfica dos Pirenéus. A
marca Pyrégraines de nèou tem sido mantida como uma
marca diferenciadora para separar as produções da área
geográfica centro-oeste das dos Pirenéus orientais e para
manter uma denominação à qual os intervenientes estão
ligados.

O estudo de mercado produzido pela CBN PMP no início
das experiências previu uma procura significativa, mas a
partir de 2015, o mercado foi restringido com uma redução
do trabalho em altitude e dificuldades com a cobertura de
neve. A situação sanitária desde 2020 também não tem
ajudado as finanças das estâncias de esqui. Esta verdadeira
«crise de procura» (François Esnault, CDPA) está agora a
pôr em perigo os multiplicadores locais que têm dificul-
dade em vender os seus stocks de sementes.

«Durante anos, foi-nos dito que havia procura, criámos
uma economia baseada na oferta, mas assim que pude-
mos ter oferta, encontrámo-nos numa crise de procu-ra».
(François Esnault, CDPA)

O mercado está agora a abrir-se à planície e ao resto da
região dos Pirenéus, com a ajuda do rótulo Végétal Local.

Esta abertura do mercado é o resultado de um desejo por
parte do CBN PMP, mas também torna possível satisfazer
uma necessidade dos agricultores da Indigraines.

ANTECIPAÇÃO DA PROCURA

A falta de antecipação e visibilidade a pedido é
uma das principais preocupações dos produtores
de sementes. Existe uma certa inércia da oferta
em relação à procura, porque a produção de plan‐
tas leva tempo. Brice Dupin da Eco-Altitude ex‐
pressou o desejo de intervir a montante do trabal‐
ho de recuperação, com os promotores para inte‐
grar a dimensão ambiental nos projetos o mais
cedo possível.

Existem várias soluções à disposição dos produ‐
tores de sementes para superar esta falta de ante‐
cipação. Os multiplicadores podem escolher,
como no caso da Indigraines, por produzir ape-
nas um pequeno número de espécies muito
versáteis, em grandes quantidades. Outros, tais
como Semence Nature, podem optar por colher
misturas de sementes em múltiplas pastagens a

OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
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saídas precisas, que limita a produção. Embora
existam muitas áreas de recolha nos Pirenéus, in‐
tervenientes como a Eco-Altitude são limitados
pelo tempo necessário para organizar a colheita e
pela falta de rentabilidade das vendas diretas de-
ste tipo de mistura, cujas qualidades são insufi‐
cientemente conhecidas. Mais uma vez, o proble‐
ma é que a procura não está assegurada e os
produtores estariam a correr um grande risco de
investir sem um contrato.

várias deslocações o local. As empresas de se‐
mentes que optam pela multiplicação enfrentam
dificuldades semelhantes na mobilização de agri‐
cultores-multiplicadores. Encontrar multiplicado-
res motivados, prontos para começar em grande
escala (500 kg/ano) requer muita motivação. A
procura de produtores e o desenvolvimento de
contratos exigiria quase uma pessoa a tempo in‐
teiro para gerir vários setores geográficos.

Para além do desenvolvimento destas colabora‐
ções, é o tempo disponível, bem como a falta de

COMO CONVENCER OS UTILIZADORES?

Atualmente, um dos estrangulamentos do setor
está no desenvolvimento da procura. A exigência
de sementes autóctones em documentos técni‐
cos, especificações ou concursos que definam a
procura é uma forma de aumentar a sua utiliza‐
ção. No entanto, isto pressupõe que os clientes e
empreiteiros estejam conscientes e sensíveis à
problemática das espécies autóctones. Os utiliza‐
dores podem ter uma certa cultura de revegeta‐
ção. Para eles, esta atividade só pode ter como
objetivo tornar verde e cobrir o terreno descober‐
to o mais rapidamente possível. É portanto ne‐
cessário poder destacar outros objetivos de reve‐
getação, tais como a restauração de um ecossiste‐
ma e da sua funcionalidade.

Uma das ferramentas apresentadas para sensibili‐
zar os criadores é a demonstração. O princípio é
convidar futuros compradores de sementes a tes-
tar parcelas ou a trocar ideias, a fim de fornecer
provas da eficácia das sementes. Estes eventos
são organizados pelo CBN PMP (correspondente
local do rótulo Végétal Local) ou empresas em
parceria com centros de investigação, tais como a
Eco-Altitude e o INRAE.

PROCURA POTENCIAL VS PROCURA

A sensibilização dos utilizadores é apenas um
passo no sentido de estruturar a procura. Existe
uma certa desconexão entre os consultores/plani‐
ficadores e a realidade dos produtores de semen-
tes, o que leva à elaboração de concursos públicos
mal adaptados ou pouco precisos, aos quais as
empresas têm dificuldade em responder local‐
mente. Quer se trate de exigências contraditórias

(exigindo, por exemplo, um ecótipo silvestre de
panasco) ou de prazos demasiado curtos. Estes
problemas, podem ser encontrados mesmo nos
concursos públicos realizados sob boas intenções.
Esta lacuna entre a produção e a utilização deve
ser colmatada para que a potencial procura local
possa ser efetivamente convertida em procura
real.

OBSTÁCULOS À UTILIZAÇÃO
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«A utilização de sementes autóctones é
ainda bastante tímida na região».

Manuel Delafoulhouze, CBN PMP

«Mesmo que os consultores/
planificadores tenham aderido

totalmente à abordagem de um ponto
de vista ético, têm dificuldade em
identificar-se com todas as tarefas

relacionadas a produção da semente».
Georges Dantin, AMIDEV



TER UM OBJETIVO COMUM

Para que um setor seja bem sucedido, é impor‐
tante que os intervenientes se conheçam uns aos
outros. Nos Pirenéus, é o CBN PMP que desem‐
penha este papel de facilitador, pondo-os em con-
tacto uns com os outros e ajudando-os a reunir-se
em torno de um objetivo comum. Esta função é
essencial, pois a recuperação ecológica é um am‐
biente segmentado: cada pessoa tem as suas pró‐
prias competências e visão de um projeto bem
sucedido.

IR ATÉ AO FIM

Quando se começa a produzir sementes, é um
processo a longo prazo. São necessários pelo me-
nos três anos para completar um ciclo de pro-
dução. Para Brice Dupin (Eco-Altitude), é essencial
ir «passo a passo», sem tentar abordar todas as
questões locais e todos os ambientes desde o iní-
cio.

É importante estar ciente de que a produção é
apenas um passo na cadeia, e fazer todos os esfor‐
ços para assegurar que a semente possa ser se‐
meada. Para que isto aconteça, os produtores de-
vem estar conscientes das necessidades e expec‐
tativas dos utilizadores. As escolhas que fazem
sentido no campo devem ser implementadas pa-
ra garantir que a semente produzida encontrará
compradores.

GESTÃO EFICAZ DOS SÍTIOS

Em sítios com muitos interlocutores diferentes (5
ou 6), é difícil trabalhar de forma eficiente e con-
seguir fazer as coisas. Há sempre um bloqueio

(falta de disponibilidade, por exemplo). Por conse‐
guinte, é importante ter uma ou duas pessoas
responsáveis que irão gerir e monitorizar todo o
site. Este pode ser o proprietário do projeto ou um
gestor de projeto, dependendo do contexto.

PRIVADO VS PÚBLICO

Um ponto questão que não deve ser negligencia‐
da é a orientação dos processos de negócios.
O mercado deve ser colocado em mãos privadas?
Esta é a escolha que foi feita nos Pirenéus, com o
fim dos subsídios diretos e a entrada de empresas
no campo competitivo. Claro que, se a procura
não estiver presente, todos os esforços podem
não dar em nada, pelo que este é um risco a ser
considerado. Portanto, é necessário assegurar que
os intervenientes públicos encorajem a coopera‐
ção entre intervenientes a montante e a jusante e
numa fase precoce em que as atividades econó‐
micas criadas sejam capazes de encontrar o seu
lugar no mercado.

ACONSELHAMENTO E ENSINO

EXTENSÃO DAS ATIVIDADES
À PLANÍCIE OCCITANA

Este é um verdadeiro desafio porque nas planí‐
cies, a vantagem de utilizar sementes autóctones
em vez de sementes comerciais é menos óbvia,
devido a condições climáticas menos extremas.
Para ilustrar esta diferença, Manuel Delafoulhouze
utiliza uma metáfora que compara as sementes
autóctones a alimentos orgânicos e as sementes
exógenas a alimentos convencionais. «Nas mon‐
tanhas, era como se as pessoas se engasgassem
com os alimentos convencionais, porque nota‐
vam a presença de pesticidas. Foi fácil dizer-lhes

para se tornarem ecológicos». Nas planícies, as
pessoas não vêem a diferença. Por conseguinte,
terão de ser apresentados argumentos diferentes
para convencer os utilizadores nas planícies.

DINAMIZAR OS PIRENÉUS ESPANHÓIS

As estâncias de esqui espanholas estão, portanto,
a ter grande dificuldade em tornar as suas áreas
verdes. O CBN PMP está envolvido em projetos
destinados a desenvolver boas práticas de revege‐
tação a grandes altitudes no âmbito do POCTEFA
Interreg (França, Espanha, Andorra).

PERSPETIVAS DE DESENVOLVIMENTO

Podem ser identificadas três vias para o desenvolvimento da produção local de sementes e de práticas
culturais:

43

«Mesmo que os consultores/
planificadores tenham aderido

totalmente à abordagem de um ponto
de vista ético, têm dificuldade em
identificar-se com todas as tarefas

relacionadas a produção da semente».
Georges Dantin, AMIDEV

«O cliente quer que seja fresco e barato,
o gestor do projeto quer garantias, o
empreiteiro quer que seja simples, o

fornecedor de sementes quer ganhar
dinheiro. Nem sempre falamos a mesma

língua».
Manuel Delafoulhouze, CBN PMP

Casos de estudo n°4 / Sementes pirenaicas para a recuperação de espaços naturais de altitude



A utilização de sementes autóctones está a de‐
senvolver-se nos Pirenéus e nas regiões da Occitâ‐
nia e Nouvelle-Aquitaine. Cada vez
mais organizações são chamadas à
restauração e engenharia ecológica,
e os regulamentos e atitudes estão
a mudar... «Penso que isto faz parte
de uma visão mais global da biodi‐
versidade e do ambiente» (Isabelle
Kaczmar, Imérys).

No entanto, esta tendência não é
sentida por todos os produtores.
Como mencionado acima, a associação Indigrai-
nes tem dificuldade em encontrar clientes. Isto
pode ser explicado pela sua oferta, que só se
adapta às zonas de grande altitude dos Pirenéus,

onde a procura está a enfraquecer. Também po‐
deria ser explicado pelo facto de a associação

apenas fornecer sementes de dife‐
rentes espécies e não de misturas
destas ou realizar trabalhos de se‐
menteira, serviços que são muito
procurados pelos utilizadores. A In‐
digraines deve encontrar compra‐
dores para continuar a sua ativida-
de, especialmente porque é o único
multiplicador de sementes autóc‐
tones nos Pirenéus. Se a associação
cessar a sua atividade, tornar-se-á

complexo semear grandes áreas nesta região, já
que nenhuma outra estrutura parece atualmente
capaz de fornecer sementes em grandes quanti‐
dades.

DESAFIOS ESPECÍFICOS

«Os planetas
estão a

alinhar-se hoje»
François Esnault, CDPA

NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO

Para estruturas que fornecem conhecimentos es‐
pecializados sobre a composição de misturas de
sementes, a elaboração de novas listas de espé‐
cies para cada novo ambiente a ser recuperado é
desinteressante. Seria vantajoso estabelecer mis‐
turas padrão para um dado contexto ecológico.
Haveria também necessidade de homogeneizar
os métodos de monitorização das operações de
revegetação, de modo a poder comparar os resul‐
tados de forma mais eficaz e melhorar as práti‐
cas.

NECESSIDADE DE EXPERIÊNCIA

Necessidade de experiência na composição de
misturas e na engenharia de projetos: os gabine-
tes de conceção e os trabalhadores de terraplana‐
gem não têm conhecimentos suficientes para
proporcionar uma gestão de projetos adaptada à
utilização de sementes autóctones. Nos Pirenéus,

parece que a Eco-Altitude e a AMIDEV estão entre
as únicas estruturas capazes de prestar este servi‐
ço.

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO PARA
INTERVENIENTES NO TERRENO

«Não devemos esquecer os intervenientes no ter‐
reno» (Georges Dantin, AMIDEV). As pessoas que
realizam o trabalho de desenvolvimento (prepara‐
ção do solo) e sementeira também fazem parte
do setor e o seu papel no sucesso ou fracasso das
operações de revegetação não deve ser negligen‐
ciado. Mas como podem ser treinados?

EXISTE A NECESSIDADE DE COORDENAÇÃO

Existe a necessidade de coordenação entre a ciên‐
cia e os intervenientes no terreno, mas também
entre o mundo agrícola e os consultores/planfica‐
dores.

CARÊNCIAS E NECESSIDADES

Fontes :
Dupin, B., Malaval, S., Couëron, G., Cambecèdes, J., & Largier, G. (2014). Comment multiplier des semences sauvages pyrénéennes—
Guide technique. Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. http://www.ecovars.fr/images/guides_pdf/
guide_multiplication/Guide_multiplication_WEB.pdf
Malaval, S., Dupin, B., & Dantin, G. (2015). Conservation et restauration de la flore dans un contexte anthropisé, quelles solutions ?
Sciences Eaux & Territoires, Numéro 16(1), 70. https://doi.org/10.3917/set.016.0070
Dupin, B., Couëron, G., Cambecèdes, J., Largier, G., & Malaval, S. (2019). Restauration écologique de prairies et de pelouses
pyrénéennes—Guide technique. CBN Pyrénées et Midi-Pyrénées. http://doctech.cbnpmp.fr/restauration-ecologique-
revegetalisation_pyrenees.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_information_Vgtal_local_juin_2020&utm_
medium=email
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DESENVOLVIMENTO DE UMA CADEIA DE PRODUÇÃO DE FLORES SILVESTRES ORNAMENTAIS

O CBN PMP procura estabelecer uma cadeia de produção de flores ornamentais para as comunidades.



Foi identificado em França um quarto estudo de
caso, mas não analisado: o do Maciço Central,
mais precisamente um projeto nascido no cora‐
ção da Auvergne.

Este projeto está enraizado no contexto agrícola
bastante único da região, consistindo em grandes
áreas de pastagem para animais. A combinação
de um regime de pastagem ou corte cada vez
mais precoce com as alterações climáticas está a
danificar as pastagens, que já não podem regene‐
rar-se. Por vezes os agricultores podem procurar
converter uma cultura em pastagens naturais ou
temporárias. Nestes casos, os agricultores podem
precisar de semear uma mistura de sementes au-
tóctones para fazer forragens.

O Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) Au‐
vergne procurou fornecer uma solução de baixo
custo a estes agricultores para evitar a poluição
genética gerada pelas sementes exóticas. Foi
lançado um projeto experimental com a comuni‐
dade de comunidades de Saint-Flour, com o obje‐
tivo de desenvolver competências e conhecimen‐
tos técnicos sobre a produção de sementes au-
tóctonese.

Estas experiências produziram um grande nú-
mero de referências técnicas e económicas
sobre os diferentes métodos de colheita mista
(ceifeira, transferência de feno, etc.), que foram
publicadas online e representam agora uma fonte
de conhecimento valiosa e acessível.

ZOOM

O caso interessante do:
Maciço Central em França

No entanto, este caso não foi analisado porque
nenhuma atividade económica, emergiu deste
projeto. As colheitas experimentais não motiva‐
ram os agricultores que participaram no projeto.
Uma possível explicação foi dada por um membro
do CEN de Auvergne, que sublinhou o envolvi‐
mento muito importante da estrutura de coorde‐
nação no projeto. É possível que a falta de auto‐
nomia dos agricultores não lhes tenha permitido
compreender a produção de sementes como
uma atividade por direito próprio, pelo que não
viram qualquer interesse em se empenharem e
investirem nesta atividade.

Este exemplo também ilustra muito bem a ideia
levantada em vários dos casos analisados neste
documento, que é a importância central do en‐
contro entre a oferta e a procura. Os agricultores
não tiveram a oportunidade de identificar uma
procura clara de sementes autóctones, embora
esta procura exista na região e o CEN de Auver-
gne seja regularmente questionado sobre a mes-
ma. No entanto, enquanto esta procura não for
claramente identificada pelo lado da oferta,
não poderá desenvolver-se nenhuma atividade
económica.
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APRESENTAÇÃO

Para responder à necessidade de revegetação nos Alpes do Norte, foram lançados vários projetos de in‐
vestigação e desenvolvimento. Estes projetos tornaram possível a exportação de know-how desenvolvido
na Suíça sobre a produção de sementes locais para a restauração da biodiversidade.

Foram escolhidas estruturas de economia social para conduzir as experiências, mas desde o fim dos pro‐
jetos (e o financiamento associado), tem sido difícil para estas estruturas continuarem a produzir se‐
mentes.

NECESSIDADES E MOTIVAÇÕES

A necessidade de revegetação nos Alpes do Norte
pode ser diretamente ligada a dois tipos de inter‐
venientes:

 Os promotores ou estações de esqui precisam
de restaurar os seus elevadores ou pistas de es-
qui, isto é «restauração para fins de paisagem e
biodiversidade» (Patrice Prunier, HEPIA)

 Os agricultores precisam de produzir forragens
ou ter pastagens para pastar, isto é «restauração
para fins agrícolas». (Patrice Prunier, HEPIA)

Em resposta a estas necessidades e à perda signi‐
ficativa de biodiversidade na região, vários proje‐
tos foram lançados nadécada anos 2010, tais co-
mo Semences du Mont Blanc. Estes projetos er-
am transfronteiriços, liderados tanto por interve‐
nientes franceses como suíços, em particular Sté‐
phane Tremblet, então representante das semen-
tes de Otto Hauenstein (OHS). Estes projetos ofe‐
receram-lhes a oportunidade de transferir para
França os conhecimentos desenvolvidos na Suíça,
que está muito à frente na produção e utilização
de gramíneas autóctones.

Estas cooperações conduziram ao nascimento de
um ambicioso projeto «Dites-le avec des Fleurs
Locales», com o objetivo de ter um impacto na

erosão da biodiversidade através da regeneração
de espaços em grande escala, combinando:

 Testes de produção, protocolos, espécies

 Testar a viabilidade do modelo económico de
produção dentro das estruturas envolvidas

 Animação do território, acompanhamento de in‐
tervenientes e sensibilização do maior número
possível de pessoas, nomeadamente com a utili‐
zação de sítios-piloto.

Casos de estudo n°5

Recuperar a biodiversidade
em grande escala
nos Alpes do Norte

«Criámos o primeiro programa, que tinha como objetivo a construção de uma rede
e de mecanismos de educação popular para mobilizar intervenientes (políticos,

económicos, agricultores) em grande escala a fim de recuperar espaços em grande
escala».

Philippe Fossat, Pôle Transition46

Semoir semi-automatique



ETAPAS DA CONSTRUÇÃO
DO SETOR

1990 Desenvolvimento da produção local e indígena de flores na Suíça na década de 1990, quando a política agrí-
cola suíça fez dela uma condição de ajuda para encorajar os agricultores a terem zonas de compensação
ecológica

2013-2015 Projeto Semences du mont blanc (2013-2015) : projeto de inovação social e ambiental para a recolha,
multiplicação e reintrodução de sementes de epécies autóctones alpinas, com o objetivo de propoespécies
vegetaisautócotnes para recuperação de áreas pastoris, naturais e semi-naturais. Líder do projeto: HEPIA.
Parceiros: OHS (Suíça), Ferme de Chosal, Société d'Economie Alpestre de la Haute-Savoie.

2015-2019 Projet Fleurs locales Alpes du Nord (2015-2019). A parceria do projeto anterior foi modificada para envolver
intervenientes mais em linha com os objetivos do projeto. Do lado suíço: HEPIA, OHS, dois cantões
(proprietários do projeto). Do lado francês: três estruturas de economia social para a experimentação de
protocolos de produção e utilização de sementes (Champs des cimes, Ferme de Chosal, Alvéole), FNE Haute-
Savoie, bem como MEAC (filial francesa de uma multinacional suíça, Omya, à qual pertence a OHS) para
desenvolver a produção e comercialização de sementes em grande escala.

• Identificação de espécies-alvo para o projeto, definição de indicadores para caracterizar lotes de sementes
(HEPIA, a partir de 2015)

•Criação de locais de ensaio para prados urbanos e espaços verdes (municípios), superfícies estabilizadas
(cemitérios), ambientes degradados (CEN ou sindicatos fluviais), infraestruturas rodoviárias (ATMB),
instalações de armazenamento de resíduos inertes (pedreira). Mobilização dos utilizadores, sensibilização e
monitorização pela FNE, fornecimento de sementes pela Suíça no início, depois por Alvéole e Phytosem,
trabalho de sementeira por Champ des Cimes e Alvéole (2015-2017)

•Saída do MEAC da parceria (ver inserção acima)

•Produção de 195.000 plantas locais por Alvéole, Ferme de Chosal e Champ des Cimes (2016-2019)

•Swarming: Controlo de auxiliares invasores(2017-2021), SUDOE Fleurs Locales (2020-2023)

2019 Fim do projeto (e subvenções)

2020 Construir parcerias entre Alvéole e ATMB/SM3A para continuar a desenvolver o setor

2021 Marginalização de atividades de propagação para Champ des Cimes e Ferme de Chosal

A MEAC é uma empresa especializada na venda de produtos agrícolas, pertencente ao
mesmo grupo que OHS, Omya, mas não ao mesmo ramo (Europa Ocidental e Europa Cen‐
tral, respetivamente). A MEAC está envolvida no projeto Fleurs Locales para financiar a
compra de instrumentos de produção, para assumir a produção de sementes em grande
escala através de contratos com agricultores da região, e para ajudar na comercialização das
sementes através da mobilização dos seus instrumentos de aconselhamento e esquemas de
venda pré-existentes.

Contudo, após o lançamento do projeto, surgiu uma «guerra
interna» entre os ramos suíço e francês do grupo, com o
receio da OHS de que o desenvolvimento de uma produção
com o rótulo Végétal Local (mais rigorosa do que a regula‐
mentação suíça) à porta da Suíça, na mesma zona biogeográ‐
fica, pudesse competir com o mercado suíço. Este receio
levou à retirada da MEAC durante o decorrer do projeto, com
a França a perder um importante apoio financeiro e de
parceria.

A PARTIDA DA MEAC

«É um enorme
desperdício ter parado
nessa altura, por razões

de guerra interna".
"Tínhamos tudo o que
precisávamos para ter
sucesso, e o mercado

era exigente».
Olivier Rochat, antigo membro da MEAC
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QUEM? O QUÊ? TIPO DE INTERVENIENTE

Escola Superior de Paisagem,
Engenharia e Arquitectura de

Genebra (HEPIA)

Investigação e ensino sobre
restauração e conservação ecológica

Universidade de Ciências Aplicadas
da Suíça Ocidental

Pôle transition
Engenharia de projetos europeus,
assistência pública e de gestão de

projetos de cidadãos

Sociedade cooperativa que opera
como sociedade de responsabilidade

limitada

Olivier Rochat Venda de misturas de rações Ex-membro do MEAC

France Nature Environnement Haute-
Savoie (FNE 74)

Defesa e salvaguarda do ambiente Associação

La Ferme de Chosal
Promover o emprego de pessoas com

deficiência, respeitando e
melhorando o ambiente

Estabelecimento ou serviço de
assistência através do trabalho (ESAT)

Alvéole

Vários projetos: trabalhos de
acabamento e construção; costura;

espaços verdes e naturais e produção
de sementes de flores silvestres;

gestão social urbana...

Associação que apoia um campo de
trabalho para a integração através da

atividade económica (ACI)

Champ des Cimes Trabalhos de paisagismo e alvenaria
Sociedade cooperativa de interesse

coletivo (SCIC)

Phytosem Empresa de sementes Sociedade anónima simplificada

Syndicat Mixte d’Aménagement de
l’Avre et de ses Affluents (SM3A)

Gestão dos cursos de água, proteção
contra inundações, gestão ambiental

Estabelecimento de uma bacia
territorial pública

INTERVENIENTES ENTREVISTADOS
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ORGANIZAÇÃO DO SETOR

Sensibilização e dinamização
territorial

Engenharia de projeto

Especialização em misturas

Processamento: triagem,
limpeza e armazenamento

Prestadores de
serviços de

cultivo

Gestão de
projetos, obras,
monitorização

Partilha de
atividades

Modalidade:
Acordo entre

parceiros para
partilha de
atividades

HEPIA

Recolha,
investigação,

gestão de bases
de dados

Alvéole

Propagação,
tratamento,

trabalho,
monitorização

CBN Alpin

Colheita,
investigação

Serviços de
revegetação

Modalidade:
concursos
públicos,
contratos
públicos,

encomendas

Sementes

Modalidade:
compra direta

Serviços de
revegetação

Modalidade:
Acordos,

encomendas,
concursos
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Ferme de Chosal

Pré-propagação,
propagação

Champ des cimes

Propagação,
trabalhos,

monitorização

Agricultores

Pré-propagação,
propagação

Conselho
Departamental,

FNE Haute-
Savoie

ATMB, SM3A,
Comunidades de

comunas

Gestão de áreas
de recolha,
gestão de

projetos, gestão
de áreas a serem
renaturalizadas

Outros criadores

Gestão de áreas
de recolha,
gestão de

projetos, gestão
de áreas a serem
renaturalizadas

Subcontratação
da gestão do

projeto

Modalidade:
Concurso público

Gabinete de
design

Gestão de projetos,
obras,

monitorização

Produçaõ de
semente em

extreme

Modalidade:
contratos de

cultura

Quantidade: 15 a
20 agricultores >
80 a 100 ha/ano

Phytosem

Colheita, recolha,
processamento,

trabalho,
monitorização,
investigação

Fornecimento de
sementes ou
serviços de
plantação

Modalidade:
Concurso público

Quantidade ≈
1000 toneladas/

ano

Casos de estudo n°5 / Recuperar a biodiversidade em grande escala nos Alpes do Norte

MODALIDADES DE COOPERAÇÃO

Tal como durante o projeto Fleurs Locales, Alvéole
trata da logística da produção de sementes (for-
necimento de sementes-mãe, triagem, estabele-
cimento de contratos com utilizadores, etc.). As
sementes-mãe são as recolhidas pela HEPIA du-
rante o projeto.

A MONTANTE

Atualmente, La ferme de Chosal está principal‐
mente envolvida na fase de multiplicação de se‐

mentes. As sementes-mãe, fornecidas por Al‐
véoles, são semeadas em tabuleirosem estufa du‐
rante alguns meses antes de serem enviadas para
Alvéole e Champ des Cimes para plantação.

A sementeirano campo na exploração agrícola
tem diminuido desde o fim do projeto, devido à
falta de mão-de-obra causada pela crise sanitária,
mas também devido à falta de rentabilidade da
atividade. O volume de trabalho envolvido na se‐
menteira, colheita e seleção das plantas é signifi‐
cativo, pelo que estas atividades são postas de
lado em favor de atividades mais rentáveis para a
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ESAT, tais como a produção de baldes herbáceos
para os municípios vizinhos..

A Alvéole multiplica as sementes autóctones em
aproximadamente 6000 m2, disponibiliza-as gra‐
tuitamente por vários intervenientes (ATMB,
SM3A, Thyez, Haute-Savoie-Habitat), coordena as
missões de colheita e processamento da semen‐
teefunação financiado do projeto (cadeia de seca‐
gem, cadeia de triagem). A associação fornece um
serviço de renaturalização, incluindo o forneci-
mento de sementes, serviços de sementeira e
aconselhamento sobre misturas de sementes. A
associação não tem um hidrossemeador mas efe-
tua a sementeira à mão, muitas vezes em zonas
de difícil acesso.

A Alvéole assegura aprodução de smente através
de contrato com produtores de sementes, tendo
em vista a construção de um setor económico
territorial. A associação estabeleceu acordos anu-
ais com as comunidades das comunas dos Pays
Rochois e Quatre Rivières, comprometendo-se a
realizar o seu trabalho a pedido, em função do
planeamento prévio das necessidades definidas
em comités técnicos. Do mesmo modo, Alvéole
estabeleceu acordos de 3 anos com ATMB e
SM3A, cujo conteúdo será explicado na secção se‐
guinte.

A Phytosem é uma empresa de sementes que co‐
meçou a produzir sementes silvestres para a recu‐
peração de área degradadas há muito tempo.
Estas sementes são produzidas por agricultores
do sudeste de França sob contrato, que se com‐
prometem a semear, multiplicar e colher uma de‐
terminada espécie numa das suas parcelas.
Phytosem tem cerca de trinta espécies diferentes
em produção, mas 70% do volume produzido é
constituído por um pequeno número de espécies
«multiusos», fáceis de produzir sob o rótulo Végé‐
tal Local, que será utilizado em muitas misturas. A
Phytosem também realiza recolhas em misturas
com ceifeiras. Os produtos das várias colheitas são
selecionados, limpos e embalados pela empresa
utilizando uma linha de calibragem (originalmen-
te concebida para cereais mas adaptada às se‐
mentes de espécies silvestres). A Phytosem co‐
mercializa sementes de espécies silvestres, obten-
do-as da Alemanha para completar as suas mis-
turas.

90% das suas vendas correspondem ao forneci‐
mento de sementes para distribuidores, paisagis‐
tas ou outras empresas de sementes. As restantes
vendas são para «serviços chave na mão», onde a
empresa fornece monitorização e aconseljhamen‐
to no local, sobre a composição de misturas, mo‐
nitorização de trabalhos, etc. Este tipo de serviço é
cada vez mais procurado, especialmente para a
recuperação de ambientes degradados.

AJUSANTE

A Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc (ATMB)
foi o primeiro parceiro financeiro a comprometer-
se com a Alvéole para apoiar o projeto Fleurs Lo‐
cales. A ATMB aderiu ao programa em 2016, dis‐
ponibilizando gratuitamente 11.000 m2 de terreno
(terreno baldio à beira da estrada) para que Al‐
véole e Champ des Cimes pudessem cultivar e
semear plantas locais. A partir de 2020, a Alvéole e
ATMB assinaram um acordo de 3 anos, no qual a
associação se compromete a produzir sementes
Végétal Local e a apoiar a ATMB nos seus projetos
ecológicos. Em troca, a ATMB prestará apoio fi-
nanceiro ao desenvolvimento do setor (pagamen‐
to anual de 50.000 euros) e dará prioridade à utili‐
zação de sementes autóctones durante as suas
obras.

Outro utilizador que escolheu trabalhar com a Al‐
véole foi o Syndicat Mixte d’Aménagement de
l’Avre et de ses Affluents, que intervém no am‐
biente natural para realizar trabalhos que vão
desde a simples restauração de bancos (proteção
de bens e pessoas ao longo dos bancos) até à re‐
naturação de um curso de água artificial. O SM3A
expressou a dificuldade de encontrar plantas ade‐
quadas e de boa qualidade para estas operações
de engenharia de plantas. O sindicato decidiu de‐
senvolver, de forma autónoma, a sua própria pro‐
dução, bem como apoiar o surgimento de canais
locais de produção vegetal.

Tal como a ATMB, o sindicato assinou um acordo
de 3 anos com a Alvéole, que se comprometeu a
fornecer todas as sementes necessárias (produção
e comércio interno). A SM3A também uniu forças
com a Alvéole para gerir um viveiro de halófitas
baseado num antigo local abandonado pelo sin‐
dicato. Finalmente, o SM3A está em processo de
criação de viveiros para espécies raras de salguei‐
ro.

Há uma variedade de outros utilizadores de se‐
mentes na região: EDF, SNCF, RTE, CNR, autori‐

Ferme de Chosal



51

dades locais, estações de esqui, etc. Estas estrutu‐
ras não têm necessariamente um contacto privi‐
legiado com os produtores locais de sementes,
mas contactam gestores de projeto ou concursos
públicos.

INTERMEDIÁRIO

A HEPIA foi o apoio científico e botânico central
para o projeto Fleurs Locales. Hoje em dia, a orga‐
nização ainda fornece conselhos sobre o desen‐
volvimento de misturas para utilizadores como os
SM3A e continua a monitorizar as parcelas de tes-
te. Uma das suas missões fundamentais é a ma‐
nutenção da base de dados de sementes que
criaram para assegurar a rastreabilidade das se‐
mentes ao longo de toda a cadeia de produção.

O papel da France Nature Environnement (FNE)
da Haute-Savoie era «pôr em marcha o maior
número possível de intervenientes» (Christine Gur,
FNE), identificando-os e mobilizando-os para as
fases experimentais do projeto, mas também co‐
municando e sensibilizando os intervenientes pa-
ra as espécies autóctnes. A associação estabele‐
ceu várias parcerias com intervenientes mobili-
zados durante o projeto (ATMB, pedreiras, etc.)
para continuar a apoiá-los na utilização de se‐
mentes autóctones, no desenvolvimento de mis‐
turas, na manutenção e gestão de ambientes re-
cuperados, etc.

A Champ des cimes, embora tenha participado
na multiplicação de sementes, está agora a
concentrar-se na sua atividade paisagística. A
SCIC oferece um serviço de sementeira (e planta‐
ção de estacas), obtendo as suas sementes da
Phytosem ou da Alvéole. As misturas semeadas
não são constituídas por 100% de sementes autó-
ctones, uma vez que estas crescem mais lenta‐
mente e a produção local é demasiado baixa para
satisfazer a procura.

O fornecimento de sementes representa cerca de
0,5% do custo de um projeto. A Champ des Cimes
não possui um semeador mas aluga um; não há
procura suficiente para tornar rentável a sua com-
pra e cada contexto requer uma máquina espe-
cífic.

FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

A France Nature Environnement continua a reali‐
zar operações de comunicação para informar o
público em geral (escolas) e profissionais sobre as
sementes autóctones, por exemplo, organizando
eventos nos locais dos ensaios.

O SM3A organiza formação iniacial em engenha‐
ria vegetal e comunica com os profissionais elei‐
tos para os convencer do interesse das sementes
locais, tal como o Champ des Cimes. «Os profis‐
sionais eleitos estão prontos para começar»
(Myriam Hollard, Champ des Cimes).

INTERESSE DE UMA INDÚSTRIA PARA TODOS

Para muitos, este setor de atividade é uma forma
de reunir vários intervenientes e fornecer os meios
para recuperar áreas em grande escala.

«Entre a declaração de intenção e a fase opera‐
cional, apercebemo-nos de que não há oferta»,
diz Christine Gur da FNE Haute-Savoie. A existên‐
cia de uma indústria permitiria a estruturação da
oferta, tal como o estabelecimento de parcerias
entre produtores para agrupar a sua produção.
Isto poderia também encorajar o intercâmbio,
permitindo aos intervenientes «utilizar os pontos
fortes já existentes nas proximidades para se de‐
senvolverem» (Romain Pitra, SM3A).

Finalmente, este setor pode ajudar a sensibilizar
os proprietários e gestores de projetos para o valor
das espécies autóctones para a reabilitação de
ambientes degradados, uma vez que atualmente
não são necessariamente competentes nestas
questões.

CONCORRÊNCIA

Hoje em dia, o fornecimento de sementes autó‐
ctones é bastante limitado nos Alpes do Norte, es‐
tando reduzido à Alvéole e Phytosem. A Alvéole
está aberta à partilha de conhecimentos e procu‐
ra «complementaridade e não concorrência» (Cé-
line Lecoeur, Alvéole).

Por outro lado, a Phytosem está consciente de
que cada vez mais empresas de sementes estão a
começar a produzir sementes autóctones. Embo-
ra as regiões estabelecidas pela marca Végétal
Local limitem a concorrência neste mercado, a
empresa não está interessada em divulgar os seus
métodos (itinerários técnicos, métodos de calibra‐
gem, densidades de sementeira, escolha de espé‐
cies, etc.). A melhoria dos seus métodos é uma ati‐
vidade morosa que lhes permite manter-se à
frente dos seus concorrentes e distingui-los no
mercado.

Casos de estudo n°5 / Recuperar a biodiversidade em grande escala nos Alpes do Norte
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INVESTIMENTOS

 La Ferme de Chosal: semeador semi-automático
de 2018 (cerca de 3 000 euros), financiado pela
União Europeia e pelo Departamento

 Alvéole :

 Um carrinho de plantação mais ergonómico, o
Toutilo (aprox. 20.000 euros)

 Linha de classificação (aproximadamente
50.000 euros, financiados pelo MEAC como par-
te do projeto)

 Phytosem :

 Duas ceifeiras-debulhadoras (100.000 euros, co-
financiadas pela região de Rhône-Alpes a 50%)

 Escova eléctrica (20.000 euros) para a colheita
em declives

 Ceifeira-debulhadora pequena (aprox. 13.000
euros)

SUBSÍDIOS MOBILIZADOS PARA APOIAR O
FUNCIONAMENTO DO SETOR

 Fundos privados MEAC de 400.000 euros ou
500.000 euros

 FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional) do Interreg Franco-Suiço, até 1,6 ou 1,7
milhões de euros.

 A região Rhône-Alpes e o departamento de
Haute-Savoie, até 300.000 euros ou 400.000
euros

 No âmbito do Contrato Territorial Aluvial da ENS,
o SM3A recebeu financiamento do departamen‐
to Haute-Savoie que lhe permitiu ajudar a finan‐
ciar os seus projetos, tal como a Agência da
Água - «Se não tivéssemos hoje um subsídio pa-
ra a engenharia de instalações, penso que não
teríamos começado a produzir vegetais» (Ro-
main Pitra, SM3A)

PRINCIPAIS DESPESAS A TER EM CONTA

Para os produtores, parece que a maior despesa é
a mão-de-obra, especialmente para estruturas de
economia social e solidária com pouca mecaniza‐
ção. O controlo de ervas daninhas é também um
dos problemas mais frequentemente menciona‐
dos, e a sua otimização é uma forma de reduzir os
custos de produção.

FINANCIAMENTO

FORNECIMENTO DE ESPÉCIES HERBÁCEAS

A escolha das espécies a produzir no âmbito do projecto Fleurs Locales é feita pela Alvéole, La Ferme de
Chosal, Champ des Cimes e Conservatoire Botanique National Alpinique de acordo com critérios simples
de sementeira, plantação e colheita. Semearam-se 14 espécies pratenses em sequeiro nos primeiros anos
e 7 em 2021. A lista destas 7 espécies pode ser encontrada na tabela seguinte. Todos elas são rotulados
como espécies Végétal Local.

Para além do projecto Fleurs Locales, a Alvéole tem quase trinta espécies em cultivo para satisfazer as ne‐
cessidades das parcerias como a ATMB e a SM3A.

.
CLASSE ESPÉCIE

Dicotiledónea

Alquimila com folhas em forma de mão
Alchemilla alpigena

Cerastium droit
Cerastium alpinum subsp. Strictum

Miosótis dos Alpes
Myosotis alpestris

Dente-de-Leão de Outono
Scarzoneroides automnalis

Monocotiledónea

Junça Perene
Carex sempervirens

Erva de Febra Alpina
Poa alpina

Arbusto de mirtilo
Sesleria caerulea



ÉTAPA ELEMENTOS TÉCNICOS PERÍODO EQUIPAMENTO CUSTOS

RECOLHA DE
ESPÉCIES

DIFERENCIADAS
Fornecidas pela HEPIA durante as experiências

PRÉ-
MULTIPLICAÇÃO

Em tabuleiros de germinação,
com 96 alvéolos, preenchidos à
mão (substrato de germinação
com fertilizante de libertação

lenta)

Sementeira coberta de
vermiculite para proteger as

sementes

Primeira
sementeira em

abril, última
sementeira em

junho

Semeador semi-
automático,

bandejas, solo,
estufas

MULTIPLICAÇÃO

Sementeira manual em
tabuleiros no solo ou sobre uma

lona (para evitar a monda mas
pode limitar o

desenvolvimento)

Trabalho de
campo no final do
verão. Cultivo no

campo no outono.
Colheita: no verão

seguinte à
plantação.

Empilhador
autopropulsado,

ceifeira-
debulhadora, lonas

TRATAMENTO
Pré-seleção à mão para a ESAT,

depois classificação por máquin
O mais depressa

possível

Linha de triagem,
baldes, sacos

grandes, linha de
secagem ou barracã

TESTES DE
GERMINAÇÃO

Semear em estufas nas
melhores condiçõe No inverno

Folhas de parede
dupla, estufa

SEMENTEIRA

A densidade depende do tipo
de ambiente e das espécies

utilizadas, mas é recomendada
entre 80 e 200 kg/h

Início da
primavera ou

outono

Hidrossemeador,
sementeira manual
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No projeto «Fleurs Locales Alpes du Nord», o método de produção de sementes testado foi a multiplica‐
ção de sementes em extreme. No entanto, os métodos de recolha em mistura está a emergir através da
escovagem.

DADOS TÉCNICOS

DIFICULDADES ENCONTRADAS

DIFICULDADES SOLUÇÕES OU PONTOS FORTES

Certos aspetos do projeto Fleurs Locales tornaram o surgi-
mento de um setor mais complexo. Os atrasos na obtenção
de financiamento europeu foram significativos, o que limi-
tou a capacidade de investimento das pequenas estru-
turas.

A diversidade dos intervenientes envolvidos tem sido um
ponto forte. Por exemplo, a força de investimento da MEAC
permitiu o financiamento de ferramentas de produção, tais
como a linha de triagem.

As terras agrícolas em Haute-Savoie são caras e escassas, o
que dificultou a procura de terras para a multiplicação de
sementes.

A ATMB disponibilizou áreas à beira da estrada gratui-
tamente para que a Alvéole e a Champ des Cimes possam
propagar sementes.

Casos de estudo n°5 / Recuperar a biodiversidade em grande escala nos Alpes do Norte



54

A COMPLEXIDADE DA TRANSFERÊNCIA
DA SUÍÇA PARA FRANÇA

A ideia do Fleurs Locales era capitalizar a expe‐
riência suíça, mas «percebemos que havia alguns
segredos bem guardados» e «a transferência de
competências não era tão boa como tínhamos
imaginado no início», como se pode ver pelo facto
de a MEAC ter deixado a parceria antes do fim do
projeto. (Christine Gur, FNE Haute-Savoie)

Os intercâmbios também foram dificultados pelo
que Olivier Rochat chama de «falta de pragmatis‐
mo» por parte dos parceiros franceses, que rapi‐
damente desconfiaram da MEAC, um «grande
grupo». Estavam «relutantes ou incapazes de
acreditar» que a MEAC só estava interessada em
desenvolver-se a par da economia local, o que tor‐
nava difícil trabalhar com certos intervenientes
locais.

Finalmente, a regulamentação francesa proibiu a
transferência de sementes entre a França e a Suí-
ça, mesmo para as fases experimentais em que a
França ainda não tinha nenhum stock para tes-
tar.

OS CONSTRANGIMENTOS DAS ESTRUTURAS
DA ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA

Não foi fácil para as estruturas de integração com‐
prometerem-se financeiramente com uma gran-
de produção. Para a Alvéole, os vários campos de
trabalho são sobretudo oficinas cujo objetivo é
apoiar e melhorar as competências dos trabalha‐
dores. A associação não tem os mesmos objetivos
que as empresas de sementes, não procura parti‐
cularmente aumentar o seu nível de produção.

Este sentimento é partilhado pela Champ des
Cimes, para quem o seu modelo económico não é
compatível com a produção de sementes, bem
como pela La Ferme de Chosal. «Penso que não
fomos a estrutura certa para isto» diz Isabelle
Philippe (La Ferme de Chosal) sobre o desenvolvi‐
mento de um setor económico. Como a produção
não é rentável hoje em dia, estas estruturas não
se vêem a investir mais tempo e dinheiro nestas
produções.

Myriam Hollard (Champ des Cimes) salienta que a
produção de sementes é realmente «uma pro‐
fissão diferente», que funcionaria mais com o mo-
delo económico de um agricultor, para quem a
mão-de-obra não tem o mesmo custo.

OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

DIFERENÇAS CULTURAIS

As espécies autóctones não têm as mesmas ca‐
racterísticas que as espécies convencionais. Por
exemplo, crescem mais lentamente. No entanto,
as expectativas dos compradores continuam as
mesmas. É difícil fazer com que os compradores
compreendam porque é que certas espécies não
estão disponíveis em certos anos. Os arquitetos
estão habituados a trabalhar com madeira ou be-
tão, materiais onde a disponibilidade não é uma
preocupação, o que não é o caso das espécies sil‐
vestres autóctones.

Assim, há necessidade de educar os utilizadores
para que compreendam a lógica da recuperação
de um ambiente (e não apenas da ecologia) que
visa recriar um ecossistema, o que leva tempo;
para Myriam Hollard (Champ des Cimes), requer
uma mudança de cultura, porque o interesse da
área local reside na sua contribuição para a biodi‐
versidade. Segundo ela, os decisores estão hoje
dispostos a aceitar este tipo de argumento.

A AMBIGUIDADE DO LOCAL

Pode ser complexo para os utilizadores com‐
preender as nuances entre «origem local», «natu‐
ral», «indígena», «selvagem»... Daí a importância
de um rótulo como o Végétal Local, que assegura
a rastreabilidade e a qualidade dos produtos.
«Nada se assemelha mais a uma semente local do
que uma semente não local» (Myriam Hollard,
Champ des Cimes)

No entanto, os utilizadores devem permanecer vi‐
gilantes. Algumas empresas de sementes «jogam
com as palavras» (Julien Planche, Phytosem), pro‐
duzindo uma pequena quantidade de sementes
locais a fim de aparecerem no website Végétal
Local e beneficiarem da visibilidade da marca, ao
mesmo tempo que importam 80% das sementes
que utilizam nas suas misturas.

OBSTÁCULOS À UTILIZAÇÃO

«As pessoas desenvolveram um hábito
de imediatismo que não é de todo

compatível com as espécies silvestres»
Christine Gur, FNE Haute-Savoie
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«As pessoas desenvolveram um hábito
de imediatismo que não é de todo

compatível com as espécies silvestres»
Christine Gur, FNE Haute-Savoie

Continuar a utilizar técnicas diferentes. É im‐
portante não ficar preso a um único método de
produção de sementes, mas sim escolher o seu
método de acordo com o contexto, expectativas
dos clientes, obrigações legais, estações do ano,
etc.

«É preciso paciência e vontade» (Patrice Prunier,
HEPIA). Necessidade de acompanhamento para
aprender, para aproveitar ao máximo as experiên‐
cias, mas frequentemente não há tempo para o
fazerpor longos períodos de tempo. A monitoriza‐
ção regular, especialmente após os primeiros an-
os de sementeira, é também importante para
adaptar a manutenção do ambiente.

Construir parcerias. É necessário partilhar com‐
petências onde elas existem e tirar partido do
know-how um do outro. Esta é «uma das chaves
do sucesso» (Olivier Rochat). Também pode ser in‐
teressante desenvolver a colaboração com os se‐

tores existentes, tais como o setor florestal, para
aprender com eles.

«As estruturas da economia social e solidária
prestam-se bem às fases de teste». Estes inter‐
venientes são interessantes para se mobilizarem
para trabalhar em experiências de pequena esca‐
la, bem como para a disseminação do conheci‐
mento.

Encorajar os utilizadores a envolverem-se na
produção. «Penso que temos tudo a ganhar com
o desenvolvimento da nossa autonomia, mas
não devemos fechar-nos em nós próprios» (Ro‐
main Pitra, SM3A) Para encorajar a produção local,
devemos aceitar os custos adicionais e investir
nesta garantia de qualidade.

CONSELHOS E ENSINAMENTOS

Os compromissos de produção iniciados no
âmbito do projeto Fleurs Locales terminam no
outono de 2021 para o Ferme de Chosal. A ESAT
permanece muito indecisa sobre o futuro da sua
atividade de produção de sementes. Por seu lado,
a Alvéole parece determinada a manter-se neste
setor. Para satisfazer a sua ne‐
cessidade de antecipação, a as‐
sociação procura desenvolver
uma estrutura baseada no
modelo AMAP, onde produtores
e utilizadores estariam associa‐
dos à contratualização da pro‐
dução. Assim, em vez de tentar
satisfazer a necessidade especí‐
fica dos utilizadores, seria possí‐
vel antecipar as suas necessi‐
dades (volumes, espécies, etc.)
com 3 ou 4 anos de antecedên‐
cia. A Alvéole encontra-se atual‐
mente na capacidade máxima
de produção, mas espera incluir
outros produtores na estrutura.

A Champ des Cimes e a Alvéole
estão a considerar envolver-se na recolha de se‐
mentes com ceifeira ou transferência de feno.
Para a Alvéole, é também importante considerar a
recolha de sementes-mãe. A associação queria in‐
tegrar esta atividade no seu campo de trabalho,
mas está a enfrentar uma falta de pessoal. Aproxi‐
ma-se, portanto, de um grupo de recoletores que
estão atualmente a ser formados na região.

Os Alpes do Norte encontram-se atualmente
numa fase de transição, onde a produção é dema‐
siado baixa para semear com sementes 100%
autóctones. Esta fase não é a ideal, mas permite
lançar o setor e também integrar progressiva‐
mente espécies que não foram encontradas nas

misturas de sementes (princi‐
palmente dicotiledóneas).

É também de notar a possível
evolução da regulamentação
francesa sobre a produção e co‐
mercialização de espécies forra‐
geiras. Parece que um certo nú-
mero de espécies forrageiras
atualmente sujeitas a certifica‐
ção obrigatória poderiam, no
futuro, ser produzidas e comer‐
cializadas na forma silvestre.
Isto é interessante porque estas
espécies têm um bom potencial
de produção de grãos, tais co-
mo a erva-de-pomar. É claro
que será difícil encontrar panas‐
co silvestre para recolher, mas

existem referências técnicas sobre a sua utiliza‐
ção, densidades de sementeira, ambientes ade‐
quados, etc. Especialmente porque estas são fre‐
quentemente espécies para todos os fins (mon‐
tanhas, zonas húmidas), que são bastante «co-
smopolitas», o que «traria mais flexibilidade» aos
produtores de sementes (Julien Planche, Phyto‐
sem).

PERSPETIVAS DE DESENVOLVIMENTO

«Se for esse o caso, no
próximo ano

poderemos dizer que
não há mercado para
ele e que não é nada
rentável. Um golpe do

«triturador» e não
falaremos mais sobre

isso».
Isabelle Philippe, La Ferme de Chosal

Casos de estudo n°5 / Recuperar a biodiversidade em grande escala nos Alpes do Norte
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Melhorar a rentabilidade. A produção de se‐
mentes autóctones é pouco rentável para as es‐
truturas da economia social e solidária. Os utiliza‐
dores que estabeleceram acor‐
dos estão dispostos a pagar um
pouco mais nos primeiros anos,
mas isto não vai durar. Uma for-
ma de melhorar a rentabilidade
seria reduzir a quantidade de tra‐
balho com o controlo de infes‐
tantes, preparando a terra de
forma diferente.

A transição para a produção em
grande escala. A produção não
se desenvolveu devido à falta de
técnica, mas devido à falta de en‐
volvimento dos proprietários dos projetos prontos
para assegurar uma procura a longo prazo, permi‐
tindo assim a mobilização dos agricultores locais
para a produção de sementes.

Quais os agricultores a mobilizar? Será necessá‐
rio recorrer aos agricultores que já são profissio‐
nais de multiplicação de sementes, que estariam

então melhor equipados para
começar rapidamente? Ou, pelo
contrário, devemos mobilizar os
agricultores que não têm neces‐
sariamente as competências ou
o equipamento necessários, mas
que estão motivados para se en‐
volverem numa cadeia de recu‐
peração da biodiversidade? É
possível prever uma situação in‐
termédia, em que multiplica‐
dores profissionais produziriam
algumas espécies autóctones

versáteis em grandes volumes, enquanto agricul‐
tores apaixonados com meios mais modestos
produziriam pequenas quantidades de espécies
mais raras de forma convencional.

DESAFIOS ESPECÍFICOS

«Há um limite a ser
transmitido ao nível
da produção para

satisfazer as
expectativas».
Patrice Prunier, HEPIA

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO

 Para proprietários de edifícios, para estarem
mais informados sobre o local e a importância
da certificação

 Para os empreiteiros, para definir especificações
mais adaptadas ao mercado local

 Para profissionais de empresas de paisagismo

 Para serviços do Estado, tais como o DDTM, para
que possam recomendar espsécies autóctones
em casos relevantes.

Os profissionais poderiam contar com a interpro‐
fissão para se formarem a si próprios, enquanto o
Conselho Departamental de Haute-Savoie, que
está bem investido na dinâmica local, poderia
ajudar a formar os outros intervenientes.

NECESSIDADE DE CONTROLO

As misturas de sementes a utilizar em projetos de
desenvolvimento são validadas durante uma fase
de estudo dos processos pelos serviços instrutores
do Estado. No entanto, uma vez validados os fi-
cheiros, não há controlo sobre a fase de constru‐
ção. Pode acontecer que, no campo, as sementes
utilizadas não sejam as mesmas que as sementes
autorizadas.

FALTAS E NECESSIDADES
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APRESENTAÇÃO

O Ministério Regional da Agricultura de Valência tem vindo a promover a utilização de variedades hortí‐
colas tradicionais há 30 anos. O seu objetivo é o reconhecimento e utilização pelos agricultores destas va‐
riedades, que não são tradicionalemente comercializadas, e permitir que os agricultores se tornem os
seus próprios recolectores e multiplicadores de sementes.

Casos de estudo n°6

Promoção das variedades
hortícolas tradicionais
pela Generalitat Valenciana

Ao longo dos anos, a utilização de variedades tra‐
dicionais tem diminuído a favor de variedades
mais comerciais. O objetivo desta iniciativa é a
conservação e introdução de variedades hortíco‐
las tradicionais no mercado, otimizando a cadeia
de valor (Linked to a Strategy for Agrarian Diversi‐
ty, 2016). A intenção é aumentar não só o stock de
sementes, mas também a sua diversidade (região,
características do solo, etc.). As sementes são os
materiais básicos desta cadeia de valor, mas os
produtos finais são as variedades hortícolas culti‐
vadas a partir delas para venda ou uso privado.

A iniciativa partiu do Ministério Regional, em cola‐
boração com outras organizações sociais finan‐
ciadas por fundos públicos. Em primeiro lugar, foi
necessário criar um sistema de recolha, um catá‐
logo chamado «Catálogo valenciano de varie‐
dades tradicionales de interés agrario», um serviço
de troca, etc.. Teve de ser desenvolvido em peque‐
na escala, com a intenção de o alargar gradual‐
mente ao longo dos anos, divulgando-o junto dos
utilizadores finais. Para um bom funcionamento,

esta cadeia de valor combina a abordagem clássi‐
ca de conservação de sementes (banco de ger‐
moplasma, protocolos de recolha de sementes,
armazenamento, controlo de qualidade...) com
um banco de troca (que partilha abertamente os
recursos, incluindo os atores com e sem fins lu‐
crativos).

NECESSIDADES E MOTIVAÇÕES

ETAPAS DE CONSTRUÇÃO
DO SETOR

Começo Criação do programa «Sharing Technology» pelo Ministério Regional da Agricultura e o início da sensibilização
para as variedades tradicionais.

1990 As iniciativas sociais motivam a administração da Generalitat Valenciana para preservar a biodiversidade e
conservar as variedades tradicionais, mas também para promover a sua utilização.

2016 Criação da iniciativa em estações experimentais na região.

2016 As autoridades locais partilham conhecimentos com os agricultores para que estes se tornem os seus próprios
multiplicadores e se tornem conscientes da importância da conservação.

2016 Criação da Comissão das Variedades Tradicionais, composta por todo o setor agrícola (produtores biológicos,
consumidores, cooperativas, sindicatos agrícolas, universidades, etc.) para que possam criar conjuntamente um
catálogo de variedades tradicionais a colocar no mercado.

Atual Os produtos atingem um mercado diferenciado, o dos agricultores profissionais e amadores, e o dos consumi-
dores interessados.



«A viabilidade das sementes indígenas dependerá da compreensão pública da
sua importância (e custo) e, por conseguinte, da sua procura».

COOPERATIVA AGRÍCOLA

 Santiago Castillo

MOTIVAÇÕES

Agricultura biológica, recuperação de variedades
tradicionais.

BENEFÍCIO

Variedades locais melhor adaptadas ao terreno e
às condições climáticas.

«A situação atual é boa, e as variedades tradicionais estão a obter o
reconhecimento que merecem».
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INTERVENIENTES DA CADEIA

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL AGRÍCOLA
CARCAIXENT (ADMINISTRAÇÃO DA
GENERALITAT VALENCIANA)

 Coordenador, controlo de qualidade,
apoio técnico, científico.

MOTIVAÇÕES

Preservação e restauração de variedades tradi‐
cionais.

BENEFÍCIO

Efeito positivo na biodiversidade, identidade cul-
tural e gastronómica.

Estação Experimental Agrícola Carcaixent
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OFERTA DE SEMENTES: EXTRATO DO CATÁLOGO DE VARIEDADES TRADICIONAIS

FAMÍLIA EXTRATO DE ESPÉCIES EXEMPLOS DE RÓTULOS

Solanáceas

Solanum melongena Albergínia blanca, Albergínia llistada
de Gandia…

Capsicum annuum Pimentó “del cuerno”, Pimentó quatre
morros…

Leguminosas
Phaseolus lunatus Garrofó pintat

Vigna unguiculata Bajoca de careta curta

Cucurbitaceae Cucurbita pepo Carabasseta blanca, Carabasseta
d’Utiel

Umbeliferas Daucus carota Safanòria morada

Cruciferas Brassica oleacea Col de Xàtiva

Liliáceas Allium cepa Ceba bavosa, Ceba de mig gra…

Composites Lactuca sativa
Encisam mantegós d’Ademús,

Encisam morat de Morella…

ORGANIZAÇÃO DO SETOR

Banco de
sementes

Conservação de
sementes, recolha

de referências

Administração
Regional

Recolha,
propagação,

reidentificação,
controlo de
qualidade

Colectivos de
camponeses (com

ou sem fins
lucrativos)

Utilização de
variedades,

propagação, recolha

Sementes
recolhidas

Modalidades:
doações para a
administração

regional

Quantidade: na
medida do possível

ONG

Recolha

Escolas, áreas
urbanas

Utilização de
variedades

Restaurantes

Oferta de produtos
no seu

estabelecimento

Formação

Sensibilização

Controlo, normalização

Comissão das
Variedades
Tradicionais

Escolha de
sementes a serem

multiplicadas

Sementes prontas
a usar

Modalidade:
donativos

Quantidade: na
medida do

possível

Produtos hortículas
tradicionais

Modalidade: venda
direta

Preço fixado pelo
produtor

Retalhistas

Distribuição de
produtos

Casos de estudo n°6 / Promoção das variedades hortícolas tradicionais pela Generalitat Valenciana

Chenopodiaceae Beta vulgaris Bleda d’Eslida
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MODALIDADES DE COOPERAÇÃO

Todas as fases da produção de sementes são tra‐
tadas pela administração. As relações entre os in‐
tervenientes, tais como as estações experimentais
da administração e os utilizadores, são informais e
fluidas, com forte colaboração e sem troca de din‐
heiro.

A recolha é realizada por funcionários do Ministé‐
rio Regional da Agricultura. As sementes são
multiplicadas nas 3 estações experimentais a par-
tir das quais são distribuídas. Os pequenos e mé-
dios agricultores podem ir a estas estações para
pedir as sementes que estão atualmente no catá‐
logo, e que por isso foram multiplicadas. As se‐
mentes são fornecidas gratuitamente aos agri-
cultores, mas a administração local prefere utilizar
o termo «empréstimo» porque é esperado algo
em troca. Os agricultores comprometem-se a in‐
formar a administração sobre o desempenho e a
aceitação das variedades no mercado, bem como
a facultar o acesso ao lote.

As sementes são apenas «em‐
prestadas» a pessoas singulares
e não a pessoas coletivas por
razões jurídicas e para garantir
que não há intenção de selecio‐
nar as sementes. As sementes
são distribuídas em proporção
ao tamanho da produção, o que
garante que as sementes serão
semeadas.

Os agricultores semeiam estas
sementes e colhem os produtos
finais, frutas e legumes conside‐
rados como variedades tradicio‐
nais, para os comercializar atra‐
vés de retalhistas ou diretamente
para restaurantes, com valor
acrescentado e diferenciação. O
número de restaurantes e consu‐
midores finais está a aumentar
gradualmente, e o valor acrescenta‐
do é bem compreen-dido e aceite pelos utili-
zadores finais.

NORMALIZAÇÃO E CONTROLO

Para assegurar a normalização das sementes dis‐
tribuídas, apenas as que são multiplicadas pela
estação experimental são distribuídas para a pro‐
dução hortícola. As sementes recolhidas pela co‐
munidade agrícola ou ONG são recebidas pelas
estações experimentais mas não são colocadas no
mercado; são utilizadas para outros fins (escolas,
lotes piloto, lotes urbanos, etc.).

Até agora, a administração não prevê a externali‐
zação da multiplicação, uma vez que este método
permite um controlo rigoroso, mas os agricultores
são fortemente encorajados a tornarem-se os
seus próprios multiplicadores. O objetivo final é
que o agricultor não precise de reordenar as se‐
mentes, possa guardá-las e mantê-las para as es‐
tações seguintes, e mantenha ele próprio o stock.
Os agricultores são formados pela autoridade re‐
gional.

O novo regulamento da produção biológica acei-
ta, a fim de preservar a diversidade no ambiente
agrícola, que um agricultor possa ter a sua própria
semente e vendê-la. Não serão chamadas se‐
mentes, mas sim "material heterogéneo" e po-
dem ser vendidas a outros agricultores.

FORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E PARTILHA
DE CONHECIMENTOS

O pessoal administrativo das estações experimen‐
tais não são apenas produtores de sementes, mas
também intermediários, catalisadores da iniciati‐

va, responsáveis pela sensibiliza‐
ção para o valor acrescentado do
produto através da informação
do público, ao mesmo tempo
que fornecem a formação ne‐
cessária aos agricultores.

Existe cooperação entre a admi‐
nistração, a comunidade agrícola
e as ONG na promoção e partil‐
ha de conhecimentos.

A administração também é pro‐
prietária do banco de sementes
onde são conservadas as se‐
mentes de 4000 variedades tra‐
dicionais. É a Comissão das Va-
riedades Tradicionais, como ór-
gão consultivo do Ministério, que
decide que variedades estão dis‐
poníveis no catálogo.

CONCURSO

Todas as sementes são gratuitas para os agricul‐
tores, e hoje em dia não há concorrência entre os
produtores de sementes. Não podem ser vendi‐
dos, não é uma atividade comercial, pois devem
ser registados no escritório geral de variedades
vegetais.

«Estou contente por
perceber que os
consumidores

apreciam a
qualidade do
produto e se

informem sobre a
grande diversidade

cultivada e que
sejam exigentes».

Santiago Castillo
Como agricultor. Membro e diretor

de uma cooperativa
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ETAPA PRINCÍPIO
ELEMENTOS
TÉCNICOS

EQUIPAMENTO OUTROS

RECOLHA
Recuperar o maior

número de
variedades possível

Investigação e
entrevistas com

parceiros

Terra para recolha e
multiplicação

Construir confiança
com parceiros,

doações

PRÉ-
MULTIPLICAÇÃO

Caracterização -
Pesquisa de seleção

de variedades

Campos
experimentais em
estações agrícolas

Força de trabalho

Ferramentas
agrícolas básicas

MULTIPLICAÇÃO

Distribuição não-
comercial, orientada

para a gestão de
inventários

Campos
experimentais em
estações agrícolas

Força de trabalho

Ferramentas
agrícolas básicas

SECAGEM,
ARMAZENAMENTO

Garantir o
património genético

e assegurar a
variabilidade

genética

Banco de recolha de
referência e banco de

troca de sementes

Laboratório de
conservação de

sementes

Caixas e câmaras de
secagem

Fornecimento
contínuo de
variedades

VIVEIRO
Pequenos e médios

agricultores
Pequenos lotesetites

parcelles
Ferramentas

agrícolas básicas

 Os lotes de multiplicação estão localizadas
dentro de 3 estações experimentais da adminis‐
tração: Elche, Carcaixent e Vila-real. As se‐
mentes-mãe são recolhidas a partir destes lotes
e de outro local.

 As 3 estações experimentais são normalizadas,
com os mesmos controlos e requisitos em
termos de qualidade, controlo de stocks e os 4
locais são coordenados para otimizar a produ‐
ção das 45 variedades produzidas. Um processo
de caracterização da variedade assegura a segu‐
rança e a rastreabilidade das sementes. No en‐
tanto, este processo não requer normas sani-
tárias tão exaustivas como as das sementes co‐
merciais.

 O catálogo está 'vivo', com diferentes variedades
a poderem entrar e sair dele. As variedades
muito singulares não estão incluídas, por exem‐
plo, porque não é interessante para elas serem

semeadas em todas as áreas. O que está no
catálogo pode ser semeado em qualquer área
da Comunidade Valenciana. As 45 variedades de
interesse atualmente oferecidas foram selecio‐
nadas e caracterizadas pela Comissão das Varie‐
dades Tradicionais ao longo dos anos.

 Na campanha de 2020, foram emprestados
17 kg de sementes, o que pode parecer muito
pouco, mas a quantidade de sementes depende
da variedade em questão (as sementes de
tomate não são o mesmo que as sementes de
feijão). Estas sementes foram distribuídas por
160 produtores relativamente grandes, com
uma média de 20 variedades. Por outro lado, pa-
ra o agricultor amador será mais limitado na
quantidade de sementes (dadas em números
em vez de gramas, por exemplo) e evitará forne‐
cer sementes que, num espaço pequeno, se
podem cruzar.

DADOS TÉCNICOS

Casos de estudo n°6 / Promoção das variedades hortícolas tradicionais pela Generalitat Valenciana

 A criação da cadeia de valor tem sido financiada pela administração como uma das atividades promovi‐
das pelo ministério regional. A administração cria projetos para financiar a promoção da utilização de
sementes de variedades tradicionais, bem como a produção em estações experimentais, a partir do seu
próprio orçamento.

 O Plano de Biodiversidade, que promove a conservação e o consumo destas variedades tradicionais, é
também financiado publicamente.

 Originalmente, as sementes eram fornecidas aos agricultores em troca da devolução da mesma quanti‐
dade de sementes após a multiplicação, para manter um stock na administração e criar uma forma de
compromisso entre as duas partes. Atualmente, as sementes ainda são gratuitas, mas em troca os agri‐
cultores só têm de fornecer informações (desempenho das sementes, acesso aos lotes, etc.).

FINANCIAMENTO
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DIFICULDADES ENCONTRADAS

DIFICULDADE SOLUÇÃO OU PONTE FORTE

Produção em pequena escala. Todas as sementes são
produzidas nas 4 estações; a quantidade de sementes
produzidas não é muito elevada. Há apenas 45 variedades
no «Mercado».

Aumentar o número de variedades e locais de propagação.

Falta de garantias sobre a origem de outras sementes
multiplicadas. As estações aceitam sementes de outros
produtores, mas não verificam a sua rastreabilidade, de
modo a que esta semente não seja colocada no «mercado».

Melhorar os controlos de qualidade das sementes de mul-
tiplicadores externos, para que possam funcionar co-mo
verdadeiros multiplicadores.

Pequeno número de utilizadores finais e consumidores. Há
pequenos e médios agricultores que utilizam estas varie-
dades tradicionais. A produção total é pequena e destina-
se inteiramente ao mercado biológico.

Estratégia de comunicação, sensibilização, testemunhos.

Falta de reconhecimento do património cultural pelos
utilizadores finais.

Mais formação não só para a utilização de sementes, mas
também em métodos agrícolas antigos. Aumentar a con-
sciência sobre a importância destas variedades tradi-
cionais e as consequências da sua perda.

A administração está a promover este tipo de iniciativas,
mas é preciso fazer mais aumentar a produção e distri-
buição.

Mais formação para que os produtores se concentrem nas
variedades tradicionais não só para a produção de vegetais/
frutos, mas também para a produção de sementes..

 O conceito de variedades tradicionais é podero‐
so e aceite por um público específico, e poderia
ser promovido da mesma forma que a semente
local.

 O envolvimento de todos os interessados na se‐
leção de variedades tem sido importante para
esta cadeia de valor: o facto de o catálogo estar
aberto e de diferentes interessados poderem
participar na seleção de variedades que serão
multiplicadas e colocadas no mercado é impor‐
tante.

 Esta via ou organização pode funcionar como
promotora da iniciativa nessa área ou para o ar‐
ranque inicial, mas não para funcionar como
multiplicador devido à diferença entre a quanti‐
dade de sementes agrícolas e de sementes nati‐
vas necessárias para a restauração. Os multipli‐
cadores devem ser antes os agricultores que
consideram o interesse económico da atividade.

 Pode ser interessante alargar a cadeia de valor
com arbustos indígenas, cereais, espécies aro-
máticas, etc.

ACONSELHAMENTO E ENSINO
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 O Ministério Regional da Agricultura gostaria de
ver empresas privadas envolvidas, uma vez
que a administração pública só deveria estar
presente para promover e não para manter o
stock. Mas a administração está consciente de
que uma empresa nunca será tão «imparcial»
como é, e terá outros interesses além de melho‐
rar a variedade e diversidade. É um desafio con-
fiar a produção de variedades tradicionais a ou-
tros agricultores, uma vez que podem ser tenta‐
dos a produzir apenas as variedades mais conve‐
nientes ou com melhor desempenho.

 O Plano de Biodiversidade do Ministério Regio‐
nal continua a ajudar a financiar projetos no
âmbito das estratégias agroecológicas, onde a
intenção é divulgar a produção biológica e a uti‐
lização de variedades tradicionais por ONG, as‐
sociações, cooperativas, etc., no ambiente edu‐
cativo ou na sociedade em geral.

 Aumentar o número de agricultores e ao mes-
mo tempo aumentar o interesse dos consumi‐
dores. Promover o outro ramo de distribuição,
que é a restauração, através de restaurantes e
dos vários intervenientes da indústria hoteleira e
da restauração.

 Caraterizar e trazer para o mercado varie‐
dades mais tradicionais que podem ser de
maior interesse para os produtores e consumi‐
dores. Hoje existem apenas 45 variedades numa
lista de 4000; é um grande desafio desenvolver
progressivamente e poder ampliar o catálogo e
a quantidade de sementes no mercado.

 Um melhor programa de comunicação por
parte da administração, que por vezes tem boas
iniciativas mas não chega a um público amplo,
especialmente aos utilizadores finais que preci‐
sam de estar conscientes dos benefícios reais da
utilização de sementes autóctones em vez de
sementes comerciais.

PERSPETIVAS E DESAFIOS DE DESENVOLVIMENTO

Recursos:
https://ivia.gva.es/es/localizacion-carcaixent

Casos de estudo n°6 / Promoção das variedades hortícolas tradicionais pela Generalitat Valenciana
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BREVE APRESENTAÇÃO

O Feijão Tarreste é um importante e único recurso genético. É um feijão que habita nas serras do Soajo e
da Peneda – Portugal e apresenta uma diversidade genética bem vincada.

Este produto singular é hoje reconhecido como um importante e valioso recurso genético, de valor nutri‐
cional distinto e merece reconhecimento pelo movimento «Slow Food».

Atualmente, a cadeia de valor desta leguminosas-grão tem implementada o seu sistema de produção,
coordenado pela Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, e é um elemento ampla‐
mente comercializado/consumido na região assim como é um elemento valioso dentro do conjunto de
ofertas gastronómicas que o concelho de Arcos de Valdevez oferece

NECESSIDADES E MOTIVAÇÕES

A Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e
Ponte da Barca (CAAVPB) centraliza todas as
ações conducentes ao desenvolvimento do proje‐
to que visa a conservação e valorização relaciona‐
das com o feijão tarreste e contribuir para o forne‐
cimento de uma leguminosa-grão de qualidade.
O motivo desta iniciativa tem a ver com a peque‐
na dimensão da produção deste feijão e que está
dispersa por alguns pequenos produtores que,
habitualmente, apenas produzem para autocon‐
sumo. Além disso, o número de produtores está a
diminuir e a envelhecer.

A CAAVPB mantém uma relação próxima com os
associados que aderiram à cadeia de valor. Estes
recebem, regularmente, o apoio especializado dos
técnicos da CAAVPB.

A CAAVPB registou a variedade no Catálogo Na‐
cional de Variedades. Alguns dos agentes da ca-
deia de valor aderiram por valores pessoais e fa‐
miliares. Os agricultores usam as infraestruturas
existentes e beneficiam do apoio da cooperativa.

Várias instituições coordenaram-se para dinami‐
zar a cadeia de valor que conseguiu financiamen‐
to público para a sua implantação.

A cooperativa divulgou o projeto, junto dos seus
associados e contactou diretamente diversos pro‐
dutores no sentido de os motivar a produzir o fei-
jão tarreste, garantindo a aquisição da produção
excedente para comercialização e abastecimento
dos restaurantes, residências hoteleiras e turísti‐
cas, cem como lojas de pequeno comércio.

Casos de estudo n°7

Feijão Tarreste, preservar
uma leguminosa originária
do norte de Portugal

«O registo de variedades nativas é uma garante de origem da semente e da sua
qualidade, o que pode motivar a adesão de novos produtores».



ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DA CADEIA
DE VALOR

1998 Pesquisa de informação sobre a variedade e o seu modo de produção pela Associação Regional de Desenvolvimento
do Alto Lima e pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

1998 Recolha, registo, conservação e caraterização do feijão tarreste pelo Banco Português de Germoplasma Vegetal
(INIAV-Braga).

2015 A CAAVPB organiza-se no sentido planear a produção e comercialização -Estabelecimento/divulgação de regras de
produção e comercialização do feijão tarreste;

2016 Acompanhamento do processo produtivo junto dos produtores que manifestaram interesse em produzir e comer-
cializar o feijão tarreste.

2017 Registo da variedade no Catálogo Nacional de Variedades Português.

2018 Implementação de projetos relacionados com a comercialização.

2018 Criação da marca "Feijão tarreste".

2018 Criação da marca "Pastel de Feijão Tarreste de Arcos de Valdeveze".

2018 Divulgação e promoção dos produtos.

«É fundamental
contribuir para a

valorização da origem
local do produto e

vincar a especificidade
destes».

ATORES DA CADEIA

AMARO AMORIM

 Coordenador, técnico da cooperativa agrícola de Arcos
de Valdevez e monitor de formação profissional agrária

MOTIVAÇÃO

Conhecer e realidade da atividade agrícola da região e contribuir
para a divulgação / informação / formação dos produtores agrícolas,
de forma a orientar a tomada de decisão e a melhoria das condições
de produção e comercialização dos seus produtos

BENEFÍCIO

Satisfação pessoal e profissional

JOSÉ DO LAGO

 Agricultor

MOTIVAÇÃO

Preservar o feijão tarreste e dar o exemplo enquanto associado da
cooperativa.

BENEFÍCIO

Garantia do escoamento do produto.

«importante o
envolvimento pessoal
na dinamização desta

cadeia de valor».

ANA RODRIGUES

 Produtora e vendedora do «Pastel de feijão tarreste»

MOTIVAÇÃO

Qualidade do produto à base de feijão tarreste.

BENEFÍCIO

Bom escoamento dos produtos comercializados (doçaria) e melhoria
da imagem da empresa.

65
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«Os recursos genéticos
vegetais e sua conser‐
vação desempenham

um papel cada vez
mais importante na

segurança alimentar
mundial e no desen‐

volvimento económico
sustentável de cada

país».

BPGV – INIAV-BRAGA

 Responsável pela conservação, caraterização de amostra
de feijão tarreste

MOTIVAÇÃO

Conservar e preservar este recurso genético endémico.

BENEFÍCIO

Valorização do produto.

PEDRO MARTINS

 Proprietário do restaurante «O pote»

MOTIVAÇÃO

Usar produto/matéria prima de excelência e local, como mais valia
para a restauração.

BENEFÍCIO

Satisfazer as expetativas dos clientes; Fidelizar os clientes.

«A perseverança e até
o sacrifício são

ferramentas que
contribuem para o

sucesso».

FORNECIMENTO DE SEMENTES

USO ESPÉCIES VARIEDADE MARCA

Usos culinários por
privados

Phaseolus vulgaris Feijão tarreste Feijão tarreste

Receitas de pratos
regionais em restaurante

locais

Receitas de pratos
regionais em restaurante

de hotéis

Receitas de docces
regionais



67

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CADEIA DE MULTIPLICAÇÃO

Câmara Municipal
de Arcos de

Valdevez

Cooperativa
CAAVPB

Recolha,
embalagem,

armazenamento,
coordenação de

compras

Agricultores
membros

Produção

Sementes

Modalidade:
venda, gerida pela

cooperativa

Sensibilização e
dinamização territorial

Apoio técnico aos agri

Sementes

Modalidade:
doação a novos

membros
Associação de

Desenvolvimento
do Alto Minho

Banco Português
de Germplasma

Vegetal

Sementes

Modalidade: compra
pela cooperativa se‐
gurada por contrato,
preço previamente

definido

Consumidores,
profissionais da

restauração, lojas,
zonas turísticas,

outros agricultores
não-membros

Compra e utilização
de cereais

São vários mas de pequena dimensão os produ‐
tores de feijão tarreste. No sentido de contribuir
para itinerários de produção e comercialização
deste variedade, a Cooperativa Agrícola de Arcos
de Valdevez e Ponte da Barca, e com a colabora‐
ção Município de Arcos de Valdevez, da Associa‐
ção de Desenvolvimento do Alto Minho e do Ban-
co Português de Germoplasma Vegetal, decidiu
centralizar nela esta cadeia de valor. Angaria agri‐
cultores, seus associados aos quais dá apoio técni‐

co e garante a compra de toda a produção a
preço previamente acordado. Aos novos agricul‐
tores garante o fornecimento de semente. Após
receber a semente, conserva-a para depois a em‐
balar e etiquetar com o logótipo da marca.

Promoveu a utilização deste feijão junto de paste‐
laria, restaurante e hotéis e criou um novo produ‐
to certificado «pastel de feijão tarreste de Arcos de
Valdevez».

 A CAAVPB, enquanto organização associativa de
1º grau, lidera os compromissos realizados com
os com os agricultores e decide o preço de ven-
da da semente para os diferentes tipos de uso.

 A comunicação entre a cooperativa e os agricul‐
tores é feita diretamente a de modo regular. A
Cooperativa é responsável pela receção, conser‐
vação, embalamento, rotulagem e distribuição
pelos diferentes agentes da cadeia de valor.

 A cooperativa garante o preço de comprar antes
da sementeira.

 Os produtores recebem apoio técnico regular ao
nível da produção e colheita. Sendo associados
da cooperativa, todo o apoio básico necessário
não implica custos adicionais aos produtore

MODALIDADES DE COOPERAÇÃO

Casos de estudo n°7 / Feijão Tarreste, preservar uma leguminosa originária do norte de Portugal

 A cooperativa apresentou projeto ao Programa
Operacional de Competitividade e Internaciona‐
lização (COMPETE 2020) – componente de refor‐
ço da competitividade das Pequenas e Médias
Empresas, respeitante à criação do novo produ‐
to – pastel de feijão tarreste de Arcos de Valde‐
vez. A candidatura aprovada em 2016 permitiu

desenvolver diversos investimentos no valor de
9880 euros.

 A CAAVPB investe o lucro da venda da semente
na definição do melhor preço de compra da se‐
mente ao agricultor e em campanhas de pro‐
moção dos produtos de feijão tarreste.

FINANCIAMENTO
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 Produção: aproximadamente 1100 kg/ha

 Área: em média 0,5-0,6 ha

 É necessário proceder a melhores planos de fertilização e correção da acidez do solo

DADOS TÉCNICOS

ETAPA PRINCÍPIO
ELEMENTOS
TÉCNICOS

EQUIPA-
MENTO CUSTOS OUTROS

Preparação
Agricultura familiar de sequeiro: as

variás operações são realizadas
manualmente

Equipamento de
cada agricultor e

já existente

Variável
Sementeia

Conservação

Serviço prestado pela cooperativa Equipamento da
cooperativaEmpacotamento

e rotulagem

Preço pago ao
produtor

Venda da
semente

Preço do Pastel
de feijão

2,5 €/kg

2,5€-500g ou
4,2€/kgkg

1€/unidade

Embalagem
especial

Gourmet Lata de
500 gramas –

5,8 €

DIFICULDADES SUPERADAS

PROBLEMA SOLUÇÃO PROPOSTA

Pequena dimensão das áreas de produção Centraliser les différentes tâches dans la coopérative.

Número decrescente de produtores Assurer l'achat de la production totale et promouvoir la
marque ; assurer l'approvisionnement en graines des

agriculteurs qui adhèrent à l'initiative.Envelhecimento dos produtores

Escassez da produção Augmentation du prix des semences versée au
producteur ; Garantie du prix d'achat avant le semis

CONSELHOS E ENSINAMENTOS

 A experiência diária de contacto com diferentes
entidades, organizações e produtores constitui
uma fonte excepcional de conhecimento.

 A conservação e valoriação dos recursos endó‐
genos é um desafio constante.

 É muito importante reunir conhecimento sobre
os recursos genéticos as diferentes dinâmicas
territoriais.

PERSPETIVAS E DESAFIOS

 Conseguir captar novos produtores

 Criar novos produtos

 Implementar estratégia de divulgação mais efi‐
ciente

 Criar medidas de apoio à produção do feijão tar‐
reste

 Conseguir satisfazer o aumento da procura

PAS TRADUIT



Principais conclusões

Neste capítulo, procuramos analisar os estudos de
caso, destacando as suas semelhanças e diferen‐
ças. Mostraremos que as iniciativas por detrás das
experiências do percurso podem assumir muitas
formas, mas são frequentemente lideradas por or‐
ganizações sem fins lucrativos. A forma da inicia‐
tiva terá um impacto tanto na escala de acção da
rede como na dinâmica da parceria que daí resul‐
ta. A organização dos vários actores e os modelos
económicos escolhidos estão directamente liga‐
dos ao tipo de utilizador (e utilização) do produto
final (projectistas, agricultores, etc.). Finalmente,
veremos que o financiamento de investimentos e
a facilitação de parcerias são dois pilares essen‐
ciais do desenvolvimento dos sectores de recupe‐
ração da biodiversidade que podem ser assegura‐
dos pelo sector público ou privado.

1. INICIATIVAS FREQUENTEMENTE
CONDUZIDAS POR ORGANIZAÇÕES SEM
FINS LUCRATIVOS

Entre os casos estudados, podemos distinguir três
origens diferentes deas iniciativas.

Nos Alpes franceses e nos Pirinéus, a actividade
local de produção de sementes tem sido impul‐
sionada por uma sucessão de projectos de inves‐
tigação e desenvolvimento, respectivamente Se‐
mences du Mont Blanc e Fleurs Locales Alpes du
Nord (liderados pela HEPIA) e pelo programa Eco‐
vars (liderados pelo Conservatoire Botanique Na‐
tional Pyrénées Midi-Pyrénées) subsidiado pela
União Europeia (FEDER). É importante notar que
estes projectos surgiram em zonas de montanha,
onde as sementes convencionais não são muito
eficazes devido à altitude e ao clima particular. É,
portanto, nestas regiões que a necessidade de so‐
luções técnicas alternativas, ou seja, de sementes
locais adaptadas, é a mais importante. Estes pro‐
jectos visavam aprofundar o conhecimento cientí‐
fico das espécies nativas nas regiões estudadas,
ao mesmo tempo que satisfaziam as necessi‐
dades locais de recuperação. O interesse geral dos
projectos depende da presença de empresas res‐
ponsáveis por apoiar economicamente o desen‐
volvimento da produção (OH Semences, MEAC).

O desenvolvimento de plantas autóctones tam‐
bém pode ser realizado por um organismo públi‐

co ou uma organização sem fins lucrativos como
parte das suas tarefas regulares. Por exemplo, a
Generalitat de Valencia tem sido encorajada por
iniciativas cidadãs a abordar as questões da con-
servação da biodiversidade e das variedades vege‐
tais tradicionais. Na Alemanha, a Fundação Lake
Constance procurou promover polinizadores atra‐
vés de sementes locais, através da criação do pro‐
jecto Blooming Landscape. No Pays de la Loire, a
federação regional de caçadores e a Afac-Agrofo‐
resteries mobilizaram a interprofissão hor-tícola
no contexto do desenvolvimento da marca Végé‐
tal Local.

Dos casos estudados, apenas os casos portu‐
gueses são de uma iniciativa liderada por um
actor com fins lucrativos. No caso da Sementes
de Portugal, a empresa de sementes mudou a
sua actividade a fim de dinamizar um mercado
inexplorado no seu país, ao mesmo tempo que
apoiava o seu património etnobotânico com ac‐
ções de sensibilização e formação. Por outro lado,
foram os produtores de feijão-tarreste que se jun‐
taram para formar a Cooperativa Agrícola de
Arcos de Valdevez e Ponte da Barca (CAAVPB).

2. UM GRADIENTE DE ESCALAS
DE INTERVENÇÃON

A escala de um sector pode ser avaliada de acordo
com a extensão do seu território de intervenção
(território de produção e utilização de plantas)
mas também de acordo com o número de ac‐
tores envolvidos ou o volume de sementes pro‐
duzidas.

Os casos resultantes de projectos de investigação
e desenvolvimento (Alpes e Pirenéus) são, por
todos os critérios, «de pequena escala». Há ape‐
nas um ou dois produtores de sementes, produ‐
zindo algumas dezenas de quilos de sementes
por ano, em territórios bastante pequenos (num
ou alguns departamentos). Isto pode ser devido
às condições climáticas específicas das zonas de
montanha, reduzindo a dimensão das regiões
biogeográficas. Esta dificuldade de escalonamen‐
to está também ligada à estrutura dos projectos.

Por exemplo, nos Alpes, os produtores parceiros
eram estruturas de economia social e solidária,
seleccionadas para a primeira fase do projecto
(definição de protocolos de produção e utilização
de algumas misturas adaptadas a uma tipologia
de ambientes, disseminando o conhecimento
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produzido). A transição para uma escala maior foi
planeada com a ajuda do MEAC, que iria contratar
agricultores da região para a multiplicação de se‐
mentes. Contudo, por problemas internos, a em‐
presa teve de se retirar da parceria antes do fim
do projecto e a comunidade agrícola nunca foi in‐
tegrada na cadeia. Assim, encontramo-nos hoje
com estruturas de produção que não organiza‐
ram a sua actividade com objectivos de rentabili‐
dade a longo prazo e que estão mal adaptadas à
produção em grande escala.

Por outro lado, a Fundação Lake Constance tra‐
balha apenas com uma empresa de sementes
capaz de suprir as necessidades de toda uma
região e uma vasta gama de utilizadores em
termos de volume e espécies. Isto é possível
porque a Rieger-Hofmann é uma grande empre‐
sa, estabelecida na Alemanha há várias décadas,
com colectores e multiplicadores em todo o país
que lhe permitem ter um elevado nível de produ‐
ção.

Em Espanha, o mesmo modelo pode ser encon‐
trado com a Generalitat Valenciana a cuidar da
produção de sementes nas suas estações experi‐

mentais para mais de uma centena de agricul‐
tores no seu território. No entanto, estes volumes
são muito baixos: as estações experimentais têm
uma superfície limitada e os agricultores só pro‐
duzem parte das suas culturas localmente, sendo
o resto biológico.

Pelo contrário, no Pays de la Loire, mesmo que o
sector seja apoiado por uma organização regional,
está integrado na dinâmica Végétal Local na‐
cional. Assim, a rede de produtores, utilizadores e
prescritores estende-se para além dos limites da
região do Pays de la Loire às regiões vizinhas (Bre‐
tanha, Ile de France).

Da mesma forma, os produtores membros da
CAAVBP estão espalhados pela região de Viana
do Castelo e o feijão-tarreste é vendido a restau‐
rantes e lojas locais. A Sementes de Portugal, por
outro lado, tem lojas parceiras (e online) que lhe
permitem vender sementes em todo o país.

Casos em que a dinâmica é tomada em mãos por um único actor (público ou empresário ex‐
periente) atinge uma escala significativa mais rapidamente do que aqueles em que foi de‐
senvolvido um colectivo horizontal de pequenas estruturas sem fins lucrativos com baixa
capacidade de investimento. Um mercado maduro permitirá um desenvolvimento rápido,
enquanto que um mercado nascente ou inexistente exigirá muito esforço em termos de sen‐
sibilização antes de poder sustentar uma actividade economicamente viável.

PARA RECORDAR

3. MISTURAS DE SEMENTES
ARA MÚLTIPLOS UTILIZADORES

Antes de detalhar a organização da parceria de
cada caso e os modelos económicos que dela re‐
sultam, é importante compreender quem é o pú‐
blico-alvo, o utilizador final das sementes.

O mundo agrícola é o primeiro público-alvo. Na
Alemanha, centro de Portugal e Pays de la Loire,
as plantas fornecidas destinam-se a promover a
biodiversidade nas explorações agrícolas. Em Es‐
panha e Portugal, temos o caso particular de uma
estrutura que fornece aos agricultores sementes
para a produção de legumes ou feijão-tarreste.
Em ambas as situações, é importante notar que o
agrícultores têm uma capacidade muito baixa

para pagar (um orçamento atribuído). Isto pode
explicar porque é que as sementes alemãs e es‐
panholas são dadas aos utilizadores.

Os promotores públicos e privados, utilizando
sementes para restauração ecológica, são um
público alvo nos casos francês e português. Têm
uma maior capacidade de pagamento do que os
agricultores, e podem incluir a cobertura do solo
em projectos de desenvolvimento em grande es‐
cala onde a compra de sementes representa ape‐
nas uma fracção do orçamento.

No Pays de la Loire e em Portugal, encontramos
outro tipo de utilizador final: particulares, sim‐
plesmente à procura de plantas locais para o seu
jardim. Estes consumidores compram apenas pe‐
quenas quantidades, mas a sua capacidade de
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pagar depende do tipo de planta fornecida. É difí‐
cil para os particulares financiar a plantação de
uma ou duas árvores locais no seu jardim, mas é
muito fácil comprar um saco de sementes, que
mesmo que caras por quilo são acessíveis em pe‐
quenas quantidades.

4. UMA MULTIPLICIDADE DE MODELOS
ORGANIZACIONAIS PARA A PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

Podemos identificar três tipos de organizações
nos casos estudados.

Em primeiro lugar, podemos mencionar a organi‐
zação da cadeia, com a associação de uma diver‐
sidade de actores que realizam actividades com‐
plementares. O único caso que realmente corres‐
ponde a esta organização é o do Pays de la Loire,
onde os produtores trocam as sementes, reúnem
as suas colheitas de sementes, celebram contra‐
tos com recolectores, etc.

Uma das razões para o aparecimento deste sector
é a forma como os actores foram mobilizados:
foram sensibilizados para a situação e formados
através de redes inter-profissionais pré-existentes,
o que permitiu gerar interesse pelas plantas
autóctones numa altura em que a procura dos
promotores e do mundo agrícola estava em ex‐
panção. Assim, muitos viveiros puderam integrar
uma oferta local no seu catálogo ou novas empre‐
sas puderam lançar-se na produção 100% local.

O caso de Viana do Castelo aproxima-se da orga‐
nização do sector, com um grupo de agricultores
pertencentes a uma cooperativa agrícola que
presta aconselhamento, garante a compra de pro‐
dutos agrupados sob uma marca colectiva e gere
as relações comerciais com os clientes (restau‐
rantes, lojas, etc.). A cooperativa está rodeada de

estruturas que a apoiam. O Banco Português de
Germplasma Vegetal tem vindo a recolher e
conservar variedades locais de feijão-tarreste des-
de o final dos anos 90, enquanto a Associação de
Desenvolvimento Regional de Alto Lima e a Direc‐
ção Regional de Agricultura e Pescas ajudam a
controlar os processos de produção dos agricul‐
tores.

Noutros casos, o sector ainda não existe, apesar
do desejo de o criar. Dentro dos projectos alpinos
e pirenaicos, havia uma diversidade de actores
que não se mobilizaram no final dos projectos
subsidiados, levando assim à desintegração das
parcerias. Actualmente, existe apenas uma estru‐
tura de produção de sementes nos Alpes (um
campo3 de trabalho) e duas nos Pirenéus (uma
associação de agricultores e uma empresa), que
estão a ter dificuldade em satisfazer a procura.
A associação nos Pirenéus é constituída apenas
por agricultores, que não têm nem as competên‐
cias nem o tempo para responder a concursos pú‐
blicos para a obtenção de contratos. Além disso, a
associação apenas oferece sementes (sem qual‐
quer aconselhamento, sementeira ou serviços de
monitorização), o que enfraquece o equilíbrio
económico da sua actividade (ver 5).

Existe pouca ou nenhuma dinâmica de parceria
nos Alpes, apesar do apoio da HEPIA (fornecimen‐
to de ferramentas informáticas, realização de es‐
tudos, etc.). Como mencionado anteriormente, as
estruturas de produção não tinham organizado a
produção de sementes com o objectivo de renta‐
bilidade, sendo a sua prioridade ajudar à integra‐
ção ou ao aumento da competência dos seus em‐
pregados. Quando os subsídios cessaram no final
do projecto, as organizações não conseguiram (ou
não quiseram) adaptar o seu modelo económico
para continuar a produção.

De facto, o modelo económico destas estruturas
não é realmente compatível com a produção de
sementes: o custo da sua mão-de-obra é dema‐
siado elevado para o preço de venda dos produtos
e o tempo de trabalho é difícil de optimizar com
trabalhadores deficientes que podem gastar mui-
to tempo em certas tarefas. Das três organizações
envolvidas, apenas a Alvéole ainda tem a vontade
de desenvolver a produção. Alvéole procura agora
criar uma dinâmica de parceria unindo forças
com outros produtores locais para investir colec‐
tivamente e satisfazer a procura em conjunto. Ao
mesmo tempo, Alvéole está também empenhada
em formalizar as relações comerciais (ver 5).

Para todos os outros casos estudados, ir além da
lógica Business to Business (B-to-B) para racio‐
cinar colectivamente numa abordagem de ca‐
deia de valor multi-actores não é um objectivo,

3. Estrutura destinada a remover as barreiras ao emprego para pessoas com dificuldades de integração e a levar os
empregados em integração ao emprego ou à formação.
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e um único actor é responsável por todas as ac‐
tividades de produção (recolha, multiplicação,
distribuição).

No entanto, uma rede de actores em torno deste
produtor central pode ser encontrada nos casos
alemão e espanhol. A Fundação Lake Constance
coordena as relações entre a Rieger-Hofmann e
os utilizadores, trabalha com a Academia Lake
Constance para formar e sensibilizar, mas tam‐
bém aconselha e promove as sementes locais. A
Blooming Landscape Network, composta por
agricultores, associações de conservação da natu‐
reza e produtores, também fornece uma ligação.
A Generalitat Valenciana gere a produção de se‐
mentes, mas trabalha com agricultores para de‐
senvolver um catálogo de variedades tradicionais
de interesse agronómico.

Contudo, este não é o caso da Sementes de Por‐
tugal, que não tem um parceiro, uma vez que to‐
das as suas relações são puramente de inter-
câmbio fornecedor-cliente.

5. OFERTAS E MODALIDADES DE FINAN‐
CIAMENTO ADAPTADAS ÀS DIFERENTES
CATEGORIAS DE UTILIZADORES

Para todos os casos estudados, a transacção cen‐
tral é o fornecimento de material vegetal de ori‐
gem local. No entanto, os termos desta transac‐
ção podem variar.

Nos casos francês e do centro de Portugal, as
sementes são pagas pelos utilizadores. Na
maioria das vezes, as vendas assumem a forma de
encomendas, na sequência de uma resposta a
um anúncio de concurso ou de uma solicitação
directa. Contudo, podemos sublinhar a possibili‐
dade de celebrar contratos de sementeira entre
produtores e utilizadores a montante da produ‐
ção, mais no âmbito de projectos de desenvolvi‐
mento onde tal antecipação é possível. Nos Alpes
do Norte ou no Pays de la Loire, podemos tam‐
bém encontrar acordos, onde os produtores se
comprometem durante um ou mais anos a forne‐
cer aos utilizadores plantas (e serviços).

Noutros casos, as sementes são postas à dispo‐
sição dos utilizadores gratuitamente. A Funda‐
ção Lake Constance ou os seus parceiros finan‐
ciam a compra de sementes no âmbito de
projectos subsidiados pela União Europeia (LIFE,
Interreg, etc.) ou estruturas privadas (Mercado
REWE), enquanto a Generalitat Valenciana su‐
porta todos os custos de produção, solicitando
apenas informações sobre o desempenho das
sementes fornecidas. A CAAVBP é um caso espe‐
cial interessante, pois as sementes-mãe são dadas
aos novos membros pela cooperativa, mas a co‐
operativa compra-lhes as sementes multiplicadas
para as vender aos seus clientes. No entanto, esta
cooperativa é constituída pelos seus membros,
pelo que se pode dizer que a semente é paga
através da venda dos produtos.

Em França, a oferta de certos produtores não se li‐
mita ao fornecimento de material vegetal, mas é
enriquecida com um serviço completo de reve‐
getação, ou mesmo restauração ecológica, de‐
pendendo do contexto. Este serviço inclui acon‐
selhamento comercial na escolha de sementes e
misturas, aconselhamento técnico para o trabal‐
ho, possivelmente um serviço para a realização do
trabalho e acompanhamento pós-trabalho... Este
serviço vem em resposta às necessidades dos
gestores de áreas a restaurar que não têm o leque
necessário de competências em ecologia.

A mudança do fornecimento de um produto para
um serviço modifica os termos de venda. Os pro‐
dutores são incluídos em projectos de renaturali‐
zação numa fase anterior, a fim de poderem
realizar os vários estudos, e acompanhar o trabal‐
ho ao longo do tempo. Produtores e agricultores
trabalham em conjunto, quase transformando a
relação comercial numa parceria.

Os produtores também o consideram economica‐
mente interessante, uma vez que as actividades
de estudo e aconselhamento são muito rentá‐
veis, enquanto a produção de plantas é muito
dispendiosa, sendo a principal despesa a ser con-
siderada como mão-de-obra (recolha, sementei-
ra, controlo de infestantes, etc).

Um grande desafio para os sectores locais é equilibrar o modelo económico, ou seja, cobrir os
custos da multiplicação de sementes, assegurando uma margem suficientemente elevada
no produto final ou concentrando-se noutros serviços mais rentáveis.

PARA RECORDAR
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6. INVESTIMENTOS APOIADOS POR
FUNDOS PRIVADOS OU PÚBLICOS

Os investimentos necessários para a produção de
misturas de sementes diferem de acordo com o
método de produção. A multiplicação de se‐
mentes monoespecíficas requer mais tempo e in‐
vestimento do que as culturas mistas, pois requer
a compra de fatores de produção (sementes-mãe,
fertilizantes...) mas também a compra ou aluguer
de terrenos e equipamento dispendioso (ceifeira-
debulhadora, sistema de irrigação...).

Estes investimentos podem ser financiados por
fundos privados, como no caso da Sementes de
Portugal, onde o fundador da empresa mobilizou
o seu capital pessoal. Na Alemanha, a Rieger-Hof‐
mann também investiu no seu negócio de produ‐
ção vegetal local, mas este investimento foi pe‐
queno porque a empresa já produzia plantas
antes, tal como os viveiros no Pays de la Loire. Po‐
demos notar que fundos privados podem ser mo‐
bilizados no âmbito de um projecto de investiga‐
ção: nos Alpes, é uma empresa parceira do
projecto (MEAC) que investiu numa linha de tria‐
gem, por exemplo. Daí a minha observação no iní‐
cio de que o sector dos Alpes não era apenas im‐
pulsionado por actores e questões filantrópicas.
Mais tarde retiraram-se porque não parecia ser
suficientemente rentável.

Estes investimentos também podem ser financia‐
dos por fundos públicos. No âmbito dos projec‐
tos é possível mobilizar :

 fundos europeus (FEDER4), através de progra‐
mas Interreg, como nos Alpes e nos Pirinéus;

 Fundos nacionais (FNADT5 em França, PDR6 em
Portugal)

 Fundos dos conselhos regionais, através de
convites à apresentação de projectos, como no
Pays de la Loire, onde a Região financiou as pri‐
meiras colecções de sementes e a formação de
viveiristas

Finalmente, é possível que o financiamento de in‐
vestimentos seja assumido por organismos públi‐
cos como parte das suas tarefas regulares, como
no caso da Generalitat de Valencia.

7. A DINAMIZAÇÃO DE PARCERIAS É
INDISPENSÁVEL

Na maioria dos casos estudados, uma estrutura
pública ou sem fins lucrativos é responsável
pela coordenação da parceria como parte das
suas tarefas actuais. A Generalitat Valenciana é
responsável pela coordenação e controlo de qua‐
lidade das sementes. No Pays de la Loire, a Afac-
Agroforesteries regional e a federação regional de
caçadores formam, aconselham e sensibilizam os
seus parceiros e membros através de seminários,
boletins informativos, desenvolvimento de fer‐
ramentas informáticas, etc. Além disso, a Federa‐
ção coordena o sector como parte do seu papel
de líder do «centro regional de biodiversidade»
sobre o tema da bocage.

A Fundação Lake Constance e a Blooming Land‐
scape Network coordenam vários projectos, orga‐
nizam eventos para educar, sensibilizar e angariar
fundos. Este tempo de animação é financiado
com a ajuda de projectos europeus (projectos
LIFE, Interreg), financiamento regional e, no caso
da Blooming Landscape Network, com as receitas
provenientes da adesão dos seus membros.

Nos Alpes do Norte, porém, há um caso particular
de um actor económico no centro da dinâmica
da parceria local. A Alvéole é um campo de tra‐
balho de integração, o único produtor da região,
que tem estado muito envolvido no projecto
Fleurs locales e que procura agora criar parcerias
com outros produtores a fim de criar um colectivo
que lhes permita satisfazer as necessidades de se‐
mentes dos promotores, ao mesmo tempo que
estabelece acordos com os utilizadores locais.

4. O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) faz parte da política de coesão económica, social e territorial. O
seu objectivo é reforçar a coesão económica e social na União Europeia através da correcção dos desequilíbrios entre as suas
regiões.

5. O Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) fornece apoio do Estado, tanto em termos
de investimento como de funcionamento, para acções que contribuam para a implementação de escolhas estratégicas na
política de planeamento regional.

6. O Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal centra-se no apoio a actividades rurais e à produção de bens
transaccionáveis para actores directamente envolvidos na criação de valor a partir de actividades agro-florestais baseadas
numa gestão eficiente dos recursos.

A facilitação da parceria por terceiros
é essencial, mas requer recursos e,
portanto, um modelo económico
que tenha em conta a necessidade
de facilitação.

PARA RECORDAR
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É essencial questionar a transferibilidade dos
elementos identificados nos estudos de caso para
a nossa situação no projecto SUDOE Flores Locais.
Através deste projecto, estamos a procurar desen‐
volver canais de recuperação da biodiversidade
utilizando sementes autóctones. O estudo de
uma cadeia de sementes alimentares (Generalitat
Valenciana, Viana do Castelo) é uma boa fonte de
inspiração? E para o sector lenhoso (Pays de la
Loire)?

O CASO DE UMA INDÚSTRIA ALIMENTAR:
GENERALITAT DE VALENCIA

A produção de sementes de vegetais é tão, se não
mais, restritiva do que a das sementes para vege‐
tação, uma vez que são necessários controlos sa‐
nitários mais minuciosos. No entanto, é compli‐
cado inspirar-se nos modelos económicos identi‐
ficados em Espanha porque o destino das se‐
mentes produzidas tem uma enorme influência
na criação e distribuição de valor entre os ac‐
tores do sector.

De facto, os utilizadores finais de sementes de ve‐
getais são agricultores, mas a cadeia de valor con-
tinua muito além deles: os agricultores produzem
vegetais que são depois vendidos a intermediá‐
rios (lojas, restaurantes) que, por sua vez, os ven‐
dem aos consumidores. Estas etapas adicionais,
que não existem nas cadeias de restauração da
biodiversidade, criam valor acrescentado. Aumen‐
tam claramente o valor final do produto, o que
justifica um custo de produção mais elevado e
torna a actividade rentável.

Além disso, há a diferença de escala em termos
de necessidades em termos de sementes. Os pou‐
cos quilos de sementes produzidos cada ano pela
Generalitat Valenciana são suficientes para satis‐
fazer as necessidades dos agricultores locais. A
restauração ecológica requer uma maior densi‐
dade de sementeira do que a jardinagem de mer‐
cado, em áreas muito maiores.

Mesmo que seja difícil ver como o modelo espan‐
hol poderia ser adaptado ao contexto de SUDOE
Fleurs locales, poderíamos inspirar-nos nos seus
métodos de construção e disseminação de con-
hecimentos. O desempenho das sementes pro‐
duzidas pela Generalitat Valenciana é avaliado a
partir da informação recolhida nas estações expe‐
rimentais, mas também a partir da informação

partilhada pelos agricultores que as utilizam.
Esta colaboração estreita e informal entre os agri‐
cultores e a administração, que é uma condição
para o intercâmbio de sementes, enriquece consi‐
deravelmente a base de dados regional. A Gene‐
ralitat Valenciana partilha então livremente estes
recursos através de um banco de câmbios que
reúne vários actores.

Finalmente, podemos inspirar-nos na Comissão
das Variedades Tradicionais, um organismo in‐
dependente composto por todo o sector agrícola
(produtores biológicos, consumidores, cooperati‐
vas, sindicatos, universidades, etc.) responsável
pela criação de um catálogo de variedades de
interesse a colocar no mercado. Esta comissão
aconselha agora a Generalitat Valenciana sobre
as suas directrizes de produção, concentrando-se
nas variedades de relevância para os profissionais
agrícolas.

O CASO DE UM SECTOR BASEADO NA
MADEIRA: PAYS DE LA LOIRE

A utilização de plantas lenhosas locais é menos
restritiva do que a utilização de sementes locais.
Não há mistura envolvida, pelo que a prescrição é
mais simples. A sementeira de espécies lenhosas
autóctones não é diferente da sementeira de
plantas lenhosas convencionais, enquanto as den‐
sidades e a preparação do solo diferem depen‐
dendo da semente utilizada. Parece também que
a indústria de viveiros é menos secreta do que a
indústria de sementes, e que a informação técni‐
ca está mais prontamente disponível.

No entanto, o sector do Loire enfrenta os mesmos
problemas de antecipação da procura e de pro‐
pagação do risco que os sectores das sementes.
Há também pontes a serem feitas em termos de
recolha, uma vez que os dois tipos de sector en‐
frentam os mesmos constrangimentos. A recolha
requer competências botânicas muito avança‐
das e requer uma mobilização intensa ao longo
de alguns meses, mas não permite um rendimen‐
to anual significativo. Assim, as medidas tomadas
no Pays de la Loire para profissionalizar a recol‐
ha fornecem uma base sólida para o que poderia
ser feito na região mediterrânica.

Transferência das lições
para os nossos contextos mediterrânicos
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Conclusão

A recuperação da biodiversidade com sementes
autóctones é um tema emergente em toda a Eu‐
ropa. No entanto, as experiências analisadas neste
documento mostram que ainda enfrentamos al‐
gumas dificuldades e que o pleno potencial de
utilização de sementes autóctones está longe
de ser alcançado. As condições limitativas estão
relacionadas com diferentes níveis de maturidade
das regiões no que diz respeito aos conhecimen‐
tos das sementes autóctones, regulamentos, en‐
volvimento público e privado ou a existência de
uma cadeia de fornecimento funcional mínima.

As autoridades públicas desempenham um pa-
pel relevante na promoção e utilização das se‐
mentes autóctones. As autoridades nacionais, re‐
gionais e locais são responsáveis pelas organiza‐
ções de investigação, que são absolutamente ne‐
cessárias para a construção de uma base sólida.
Mas também têm uma posição privilegiada para
promover o compromisso social. Este compromis‐
so pode ser abordado através de ações de sensi‐
bilização, tendo as autoridades públicas mais re‐
cursos do que qualquer outro interveniente. Mas
o impacto da sensibilização demonstrou ser
muito mais eficiente quando combinado com um
quadro jurídico claro, que é da sua exclusiva
competência. Na verdade, a falta de regulamen‐
tos, ou a interferência dos regulamentos concebi‐
dos para as sementes com interesse agronómico,
demonstraram ser o estrangulamento mais im‐
portante em todos os países. Os regulamentos de
Espanha e Portugal limitam muito significativa‐
mente o estabelecimento de empresas em torno
de sementes autóctones. França, embora enfren‐
tando limitações semelhantes, abriu uma porta
com a sua marca «Végétal Local» que resultou
num sector socioeconómico crescente (mas ainda
fraco) em torno de sementes nativas, muito mais
dinâmico do que os seus vizinhos do sul. A Ale‐
manha é provavelmente um bom exemplo que
demonstra que os regulamentos são necessários,
mas não apenas tudo o que precisa de ser feito.
Com um dos regulamentos mais avançados na
União Europeia (EU) para sementes autóctones, a
Alemanha enfrenta alguns problemas «avança‐
dos», tais como a falta de uma cadeia de abaste‐
cimento com robustez suficiente para responder
às exigências dos utilizadores de sementes nati‐
vas ou as limitações à comercialização de se‐
mentes impostas por um regulamento muito re‐

stritivo para a determinação de áreas ou origem.

Neste sentido, os intervenientes privados têm
um papel complementar e necessário. As empre‐
sas nativas relacionadas com sementes (produ‐
tores, multiplicadores quando existentes) são
outra pedra angular da cadeia de valor por razões
óbvias, mas as organizações privadas sem fins
lucrativos podem ter um papel central em todas
as experiências avaliadas. A sensibilização, e por‐
tanto um maior envolvimento geral em torno das
sementes nativas, é provavelmente o resultado
mais esperado. Dependendo dos países, as men‐
sagens difundidas por estes grupos podem ser
mais eficientes do que as mensagens transmiti‐
das pelas autoridades públicas. Contudo, algumas
experiências mostram que, para além deste papel,
estas organizações podem também trazer outras
contribuições interessantes: podem ajudar a an‐
gariar fundos através de mecanismos muito dife‐
rentes (doadores privados para projetos, fundos
públicos para fins de restauro, esquemas privados
a serem implementados por empresas, etc.), e
podem também ser um elemento central na co‐
ordenação da cadeia de valor, ajudando assim a
ligar as partes interessadas, a oferta e a procura,
etc. Relativamente a este último ponto, parece
haver um equilíbrio difícil entre as relações Bu‐
siness to Business (B to B) (modelo de relação
comercial onde a troca não comercial é fraca) e
uma interação mais complexa e madura entre as
partes interessadas, que se baseia na cooperação
e que procura benefícios mútuos em maior esca‐
la.

No entanto, se a falta de regulamentos claros foi
antes salientada como um dos estrangulamentos
mais importantes, o nível de envolvimento tanto
dos intervenientes privados como públicos é
provavelmente o segundo. As sementes autóc‐
tones, em quase todos os casos analisados e inde‐
pendentemente do nível de maturidade da ca‐
deia de valor, são produzidas em volumes muito
baixos. Os regulamentos avançados são inúteis se
a procura não puder ser satisfeita. Os produtores
não se podem estabelecer se não houver procura.
O controlo de qualidade e a monitorização devem
ocorrer no interesse de todas as partes interessa‐
das. Embora os regulamentos possam ser aprova‐
dos num tempo relativamente curto sem esforço
ou complexidade significativos, a ativação das
cadeias de valor, com todos os seus interve‐
nientes bem representados, é como uma roda gi‐
gante que requer um enorme esforço para come‐
çar e inércia para continuar a andar.
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Ao identificar outras características e dificuldades
comuns, o aspeto financeiro também entra em
jogo. É interessante compreender para quem são
produzidas as sementes. A agronomia e a res‐
tauração ecológica são, por enquanto, os dois
principais campos de terreno para o desenvolvi‐
mento de sementes autóctones. No entanto, os
projetos de restauração da natureza caem na
maior parte do tempo do lado das autoridades
públicas. Esta situação alimenta o sistema a curto
prazo, pois permite o estabelecimento de negó‐
cios em torno de sementes autóctones, mas pro‐
vavelmente não contribui muito para o estabele‐
cimento de cadeias de valor completas e funcio‐
nais, uma vez que só prevalecem as relações
baseadas em negócios. Na realidade, é assim que
as empresas de sementes nativas são, na sua ma-
ioria, tratadas em países analisados com cadeias
de valor mais pobres e sem regulamentação es‐
pecífica. As cadeias de valor também têm uma
fraca resiliência para enfrentar mudanças ou uma
súbita procura elevada. Curiosamente, nos casos
em que as sementes autóctones são promovidas
através da sensibilização ou apoiadas por um
quadro legal, as cadeias de valor tendem a tornar-
se mais complexas e colaborativas, provavel‐
mente devido à necessidade de uma abordagem
colaborativa para enfrentar uma maior procura. O
estabelecimento de planos de produção para es‐
pécies e origens selecionadas, para utilização a
médio ou longo prazo, poderia levar à criação de
grandes bancos de sementes, essenciais para en‐
frentar projetos à escala da paisagem e estruturar

a cadeia de valor de uma forma orga‐
nizada.

Quando se trata de agro-
ecologia, a falta

de procura e o consequente custo elevado das
sementes, reduz muito significativamente a utili‐
zação de sementes autóctones pelos agricultores.
Mais pedagogia e provas científicas ajudariam
provavelmente a envolver este setor, por mais que
as abordagens de baixo custo possam também
ultrapassar estas limitações (por exemplo, colhei‐
ta de misturas de sementes e transferência com
baixos níveis de manipulação). Esta abordagem
de baixo custo tem sido testada em diferentes
projetos. Requer ainda apoio técnico e monitori‐
zação para ser bem-sucedido, mas pode ser consi‐
derado pelos interessados quando não há forne-
cimento de sementes na quantidade ou quali‐
dade necessária.

Alargar o âmbito dos utilizadores pode ser uma
boa oportunidade para os interessados em se‐
mentes nativas. Algumas experiências, como a
Alemã, mostram que as motivações podem ser
muito diferentes e por vezes saltar para campos
inesperados (a recuperação de ecossistemas, a
agronomia, a jardinagem e usos estéticos, a pro‐
moção de polinizadores, etc.).

Em resumo, as experiências com sementes autóc‐
tones analisadas ajudaram a identificar a com‐
plexidade de estabelecer cadeias de valor, mes‐
mo quando algumas limitações iniciais foram
ultrapassadas. Cadeias de valor com maior diversi‐
dade de intervenientes parecem estar ligadas a
cenários mais maduros e também a interações
mais complexas e colaborativas que vão para
além dos negócios e beneficiam todos os interve‐
nientes no sistema. A organização social parece
ser uma dimensão importante, ao mesmo nível
que outras que eram bem conhecidas, tais como
o quadro legal e os aspetos económicos. Apesar
do longo caminho a percorrer, Portugal, Espanha
e França podem beneficiar a diferentes níveis das
lições aprendidas nos últimos anos e trabalhar em
estratégias inclusivas com intervenientes privados
e públicos para cobrir algumas das lacunas acima
mencionadas.
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A recuperação da biodiversidade através de misturas de sementes autóctone é uma questão
emergente em toda a Europa, mas as iniciativas ainda são poucas e pouco desenvolvidas. As
experiências descritas neste documento mostram como os intervenientes públicos e priva‐
dos em França, Espanha, Alemanha e Portugal se estão a coordenar para produzir e semear
misturas, mas também para sensibilizar os seus utilizadores para os benefícios de tais abor‐
dagens de revegetação. Enquanto as autoridades públicas têm um papel central a desem‐
penhar na promoção, compra (por vezes produção) de misturas indígenas de origem local, e
na definição de um quadro jurídico favorável, os intervenientes privados e os do setor não lu‐
crativo têm um papel completamente complementar, respetivamente na conceção de mis‐
turas de sementes (recolha, multiplicação) e na promoção das relações entre intervenientes
da cadeia de valor (formalização de intercâmbios, mobilização de competências, angariação
de fundos, promoção). Nas cadeias de valor com a maior diversidade de intervenientes, as in‐
terações são complexas. Tendem a ir além das relações Business to Business (B to B) e bene‐
ficiam todos os intervenientes numa lógica de co-construção. Assim, a organização social é
uma dimensão importante deste tipo de dinâmica, ao mesmo nível que o quadro legal e os
aspetos económicos. Enquanto em França, a marca "Végétal Local" permitiu o desenvolvi‐
mento de uma dinâmica socioeconómica em torno de sementes autóctones de origem local,
a regulamentação espanhola e portuguesa limita significativamente o desenvolvimento de
um mercado atrativo para os operadores económicos. Apesar do longo caminho a percorrer,
esperamos que as lições apresentadas possam fornecer pontos de referência para produ‐
tores de sementes, proprietários, planificadores ou gestores de áreas que estejam a pensar
nas estratégias conjuntas de intervenientes públicos e privados e nas possíveis alavancas de
ação.
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