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SUMÁRIO
P erante as alterações climáticas e outros desafios

SEMENTE É VIDA
A vida da humanidade e a vida das sementes estão

do de assegurar que os agricultores possam cultivar

gerações de agricultores em todo o globo têm obser-

alimentos resilientes e nutritivos para todos nós. Essa

vado, selecionado, criado, reproduzido e conservado

atuação deve centrar-se na criação e implementação

sementes, de modo que, com cada geração, a diversi-

de estratégias para restabelecer a diversidade perdida

dade agrícola foi aumentada. Com criatividade, os agri-

das sementes utilizadas a nível mundial e no apoio

cultores experimentaram cada vez mais variedades de

ao conhecimento e à preservação da diversidade que

culturas para enfrentar os diversos desafios colocados

ainda resta. Tanto ao nível das políticas como das

a nível de solos, clima, nutrição, sabor, armazenamen-

práticas, é imperioso reconhecer e proteger a pro-

to, pragas e doenças. Todos nós – como descendentes

funda sabedoria agrícola dos agricultores, bem como

dos nossos antepassados selecionadores de sementes

o seu direito de conservar, adaptar, trocar e vender

– somos a prova viva do sucesso dos conhecimentos e

sementes. Tais estratégias são cruciais, não só para to-

da diversidade que os agricultores foram melhorando

dos nós no presente, como também para as gerações

e transmitindo à geração seguinte.

da atualidade é de vital importância atuar no senti-

intrinsecamente ligadas. Durante milhares de anos,

futuras..
No mundo inteiro, as práticas culturais desempenharam um papel importante no que respeita ao reconhecimento e à transmissão de grande diversidade de
sementes, bem como ao conhecimento a elas associado. Em África, por exemplo, as mulheres sempre
desempenharam um importante papel nas comunidades, como guardiãs das sementes. Os sistemas de
conhecimento ecológico tradicionais fundamentam-se
no fato de as sementes serem o nosso alimento, as
sementes serem sagradas, as sementes serem vida.
.
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ESTAMOS DESPERDIÇANDO
NOSSA HERANÇA?
P orém, pela primeira vez na história da humani-

diversidade agrícola prossegue atualmente. Na

dade, o século passado assistiu a uma redução

maior parte do mundo industrializado e, cada vez

dramática da diversidade global de sementes. Os

mais, também no Sul globalizado, a diversidade

agentes neurotóxicos e os explosivos que tinham

de sementes tradicionais e o conhecimento a elas

sido desenvolvidos durante a primeira e a segun-

associado deixaram de ser transmitidos, na medida

da guerra mundial, foram reformulados para, em

em que os agricultores são encorajados ou pressio-

tempo de paz, servirem de pesticidas químicos e fer-

nados para comprarem as sementes. Tragicamente,

tilizantes das culturas; de seguida, as corporações

a nossa geração está a desperdiçar esta herança de

passaram a atuar na indústria de agroquímicos e

incalculável valor que é a diversidade das sementes

de sementes, procurando criar novos clientes entre

e o conhecimento sobre elas.

os bilhões de agricultores do mundo inteiro. Com
a chamada “Revolução Verde” ocorrida nos anos
60, foram introduzidas novas variedades de arroz
e trigo, criadas para terem alta produtividade, mas
requerendo elevadas quantidades de fertilizantes e
pesticidas. Estas variedades híbridas produziram – e
continuam produzindo – todos os anos um mercado
cativo para o agronegócio, já que os agricultores
constataram que as sementes de híbridos guardadas não são viáveis quando replantadas. Além disso,
os direitos dos agricultores em matéria de con-

“

Eu costumava ver
no mercado 30 tipos
diferentes de feijão,
mas agora vejo apenas 2.
– Agricultor ugandês

servação, reprodução, troca e venda de sementes
foram reduzidos na sequência da alteração da
legislação em numerosos países, que passou a favorecer as corporações e a criminalizar as atividades
tradicionais dos agricultores.

AGRICULTORES COM FOME
A transformação da agricultura global teve muitos
impactos visíveis. O uso de água e de combustível

Desta forma, em apenas algumas décadas ocorreu

na agricultura aumentou dramaticamente, en-

uma profunda mudança na relação dos agricul-

quanto enormes quantidades de alimentos são

tores com as sementes. Enquanto anteriormente a

desperdiçados em cada etapa da cadeia global de

agricultura era baseada na diversidade genética e

produção e de transporte. Culturas de produtos

no conhecimento dos agricultores, estes passaram

globais substituíram largamente aqueles que são

cada vez mais a ser vistos como clientes, sendo a

apreciados e comidos localmente e mais de metade

sua criatividade substituída pelas corporações de

das calorias globais consumidas atualmente provêm

sementes e de produtos químicos. O que antiga-

de apenas três espécies de plantas2. A passagem de

mente era agri-cultura está cada vez mais a tor-

culturas locais indígenas cultivadas em função do

nar-se um agro-negócio.

seu valor nutritivo, para apenas algumas culturas
básicas cultivadas em função do seu rendimento

Estima-se que já se perdeu 75% da diversidade de

contribuiu para uma perda de nutrientes nas dietas

culturas a nível mundial e a erosão da bio

e para a mal nutrição generalizada. Além disso, os

1

1
Relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO): “State of the world’s plant genetic resources for
food and agriculture” (Situação dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura a nível mundial), 2010.
2
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO): “Dimensions of need: an atlas of food and agriculture”, (A amplitude das necessidades: Atlas dos produtos alimentares e da agricultura), 1995.
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RESILIÊNCIA ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
baixos preços obtidos num mercado global com-

A través do cultivo e da conservação de sementes

petitivo podem significar que os agricultores são

de diferentes variedades, os agricultores conse-

forçados a endividar-se cada vez mais para pagarem

guiram distribuir o seu risco e garantir as safras –

as sementes e os insumos químicos. No Sul global,

mesmo no caso de ocorrência de chuvas atrasadas

milhões de pessoas foram forçadas a vender suas

ou precoces, secas, inundações, pragas e doenças.

terras e a tornarem-se trabalhadores em grandes

Além disso, ao assegurarem a diversidade genéti-

plantações.

ca – ao invés da homogeneidade – dentro de uma
variedade, os agricultores também aumentam a

Apesar destas pressões e do mito de que a agricul-

probabilidade de pelo menos uma parte das se-

tura industrial em grande escala é mais eficiente, a

mentes germinarem, mesmo sob condições difíceis.

“rede alimentar camponesa” alimenta atualmente

O seu profundo conhecimento e compreensão

70% da população mundial , usando apenas 30% do

das culturas, sementes, seleção e das condições

solo.

locais significava que eles tinham criado uma vasta

3

gama de germoplasmas, a partir dos quais podiam

“

produzir e adaptar novas variedades resilientes e

Quando eu era criança,
o milho era doce e tinha
cores. Agora a cor desapareceu, o milho não é
doce e sua casca é dura.
Para onde foi o nosso
milho?
– Agricultor ugandês

nutritivas.
Porém, quando os impactos das alterações climáticas começaram a atingir a agricultura, os problemas
resultantes da agricultura das corporações tornaram-se bem evidentes. Cada vez mais, os agricultores constatam que as suas culturas de suposto
alto rendimento não já não têm um desempenho
tão bom, face à imprevisibilidade das chuvas e temperaturas, às inundações e às secas. Entretanto, o
uso extensivo de fertilizantes mina a saúde natural,
a capacidade de retenção de água e a resiliência do
solo às alterações climáticas. Por outro lado, estima-se que o sistema alimentar industrial contribui
com 44% a 57% das emissões totais de gases com
efeito de estufa4.
Sem a sua tradicional diversidade de sementes, os
agricultores estão perdendo as ferramentas e a
resiliência para lidarem com estes desafios. Assim,
os agricultores, as comunidades e todo o sistema
alimentar global tornaram-se altamente vulneráveis
às alterações climáticas, devido à erosão da biodiversidade agrícola mundial.

3

Relatório do Grupo ETC “Who will feed us?“ („Quem nos alimentará?“), 2009.

4

GRAIN “Food and climate change: the forgotten link” (Alimentos e Alterações Climáticas: o elo esquecido“), 2011.
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POLÍTICAS DESTRUIDORAS DA
DIVERSIDADE DE SEMENTES

E m muitos países, as corporações conseguem que

o controle por parte das corporações sobre todo o

sejam adotadas políticas que lhes permitem reclamar

mercado de sementes. São relativamente poucos os

“propriedade intelectual” ou patentes sobre as sementes

países em desenvolvimento que são signatários da

que desenvolveram, restringindo simultaneamente os

UPOV (que foi acordada primeiramente em 1961 e

direitos dos agricultores de conservar, trocar e reutilizar

revisada em ’68, ’78 e ’91). Contudo, muitos desses

as sementes. Alguns agricultores acusam estas políti-

países estão limitados pelos padrões UPOV, devido

cas de, efetivamente, permitirem a “biopirataria” – ou o

a acordos comerciais bilaterais ou a legislações

roubo. As corporações só podem desenvolver novas se-

nacionais. Atualmente está a ser exercida uma forte

mentes reproduzindo-as a partir de uma herança comum

pressão para estimular os países em desenvolvi-

de variedades que foram desenvolvidas e livremente

mento a assinar a versão mais restritiva da UPOV,

compartilhadas por agricultores, ao longo de gerações.

nomeadamente, a UPOV’ 91.

Muito longe de serem os inventores das sementes, as
corporações aproveitam a criatividade dos agricultores,
minando aqueles perante os quais estão em dívida.
Como resultado de tais políticas, em alguns lugares
do mundo os agricultores apenas têm já acesso às
sementes das corporações privadas. Atualmente, um
pequeno número de variedades de sementes é cultivado
em enormes superfícies de monoculturas, ao longo de
continentes inteiros. A dramática erosão da diversidade
de sementes a nível mundial está sendo causada pelas
seguintes iniciativas:

Direitos de Obtenção Vegetal/UPOV (União
Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais)

Organismos Geneticamente Modificados
(OGM)
◊◊

Apenas um pequeno punhado de corporações
vende sementes geneticamente modificadas com
genes transferidos de diferentes espécies. A lei
de patentes norte-americana permite-lhes reclamar patentes sobre estas sementes e até mesmo
reclamar a propriedade sobre qualquer semente
que contenha o seu gene geneticamente modificado. É vergonhoso que processem agricultores que,
inadvertidamente, guardaram sementes que foram
casualmente sujeitas a uma polinização cruzada com
outras geneticamente modificadas. Embora apenas
duas linhas tenham sido comercializadas com sucesso (conferindo resistência a pragas e herbicidas), o

◊◊

Esta convenção internacional determina como
requisito para a venda de sementes, que elas sejam
“distintas, homogéneas e estáveis” (DUS, sigla em
inglês). Já que os testes de DUS são longos e dispendiosos, os agricultores geralmente não têm os meios
necessários para conseguirem que as suas próprias

sistema de patentes e a ameaça de ação legal permitiram à Monsanto ganhar uma percentagem de
93% do mercado de feijão-soja nos Estados Unidos.
De modo idêntico, as culturas geneticamente modificadas no Canadá, na Argentina e na Índia conduziram a uma dramática perda da diversidade agrícola.

sementes sejam aprovadas para venda. Assim, os
requisitos DUS contribuem para aumentar

4

Jason Taylor/ Gaia Foundation

Enfoque na Agricultura Africana

RECUPERAÇÃO DA RESILIÊNCIA

◊◊

P ara assegurar que os agricultores e os nossos siste-

Vários desenvolvimentos novos e simultâneos estão
sendo direcionados para África, com o objetivo de
criminalizar a conservação e a troca de sementes e
de criar novos mercados para as sementes e os produtos químicos das corporações. As suas estratégias
são, entre outras:

mas alimentares têm capacidade para se adaptarem

às alterações climáticas, necessitamos urgentemente
de estratégias e políticas que os ajudem a recuperar
a diversidade das sementes e o conhecimento a elas
associado. Estas estratégias não favorecem apenas
a resiliência às condições climáticas; ao aumentarem

i)

ii)

A harmonização da Legislação sobre Se-

a diversidade, elas também conferem resistência

mentes em África: Atuando por intermédio de

a pragas e doenças e proporcionam uma fonte de

organizações políticas regionais africanas, tais

nutrição acessível para as comunidades rurais. Investir

como a COMESA, SADC e ARIPO5 para promov-

na troca de conhecimento também pode capacitar os

er a “harmonização” regional de leis relativas

agricultores para entenderem e darem resposta aos

à comercialização de sementes e à proteção

seus ecossistemas locais. Guardando, selecionando e

de cultivares (PVP) com base na UPOV de ’91,

trocando sementes que apenas necessitam de dádivas

mas não levando a cabo consultas sobre estas

da natureza como a água, luz solar e solo para crescer-

questões críticas, a nível nacional em cada país.

em, os agricultores não precisam de comprar sementes

A Aliança para uma Revolução Verde em
África (AGRA): Estimulando os agricultores a
pedir empréstimos para comprarem marcas
específicas de sementes e fertilizantes..

iii) A Nova Aliança G8 para a segurança alimen-

caras, fertilizantes e pesticidas em cada nova época.
Pelo contrário, as práticas de agricultura agroecológica
melhoram a saúde, a ecologia e a fertilidade natural do
solo. A acumulação de carbono no solo daí resultante
poderia reduzir as atuais emissões globais de gases
com efeito de estufa em 24% a 30%6. Solos mais sãos

tar e nutricional: Requerendo que os países

também beneficiam de maior capacidade de retenção

africanos modifiquem suas leis sobre o uso do

de água e maior resiliência às secas e às inundações.

solo, leis comerciais e leis sobre as sementes, a

Assim, qualquer resposta séria às alterações climáticas

fim de facilitar o acesso e o controle por parte

terá de apoiar as práticas agroecológicas, a diversidade

das corporações. A Nova Aliança também afirma

de sementes e o saber dos agricultores. Finalmente, a

querer combater a mal nutrição em África.

reivindicação da diversidade de sementes providencia

Porém, em vez de para isso, melhorar as dietas

apoio a um sistema de alimentos ecologicamente são,

trabalhando com as mulheres e outros agricul-

que coloca os agricultores, o seu conhecimento e a sua

tores de pequena escala, a fim de reavivar a di-

dignidade no cerne da agricultura7.

versidade das culturas nutritivas e das espécies
selvagens, ela está promovendo estratégias
empresariais “de fortificação” dos alimentos e
das culturas.

Mercado Comum da África Austral e Oriental (COMESA), Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e a Organização Regional Africana da Propriedade
Intelectual (ARIPO).
6
GRAIN “Food and Climate Change: the forgotten link”, 2011 („Alimentos e Alterações
Climáticas: o elo esquecido“).
7
Para ver um mapa interativo de estudos de caso, estórias e recursos consulte seedmap.org, lançado em outubro de 2013.
5

Jason Taylor/ Gaia Foundation
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ESTUDOS DE CASO: ESTRATÉGIAS PARA PROMOVER A
DIVERSIDADE E O CONHECIMENTO SOBRE SEMENTES

1

BRASIL: O governo brasileiro providenciou um apoio inovador aos agricultores agro-

APOIO
POLÍTICO A
SISTEMAS
LOCAIS DE
SEMENTES

ecológicos e à agrobiodiversidade, pagando preços justos e dando incentivos na compra de alimentos para o seu programa de aquisição de alimentos “Fome Zero”. Visando
apoiar organizações de agricultores locais e a sociedade civil, a Companhia Nacional
de Abastecimento do Brasil (CONAB) assegurou a distribuição de variedades locais de
sementes aos agricultores, fortalecendo sistemas locais de sementes e empoderando
as organizações de base comunitária com quem trabalhou. A CONAB trabalha com
comunidades agrícolas locais para comprar e redistribuir sementes agroecológicas. O
apoio que a Companhia prestou às organizações locais da sociedade civil para procederem à reprodução de sementes resultou na produção das primeiras sementes
vegetais orgânicas certificadas.

ETIÓPIA: A Etiópia é reconhecida como um centro global da diversidade de culturas.

2

Cientistas do Instituto da Etiópia para a Conservação de Biodiversidade (IBC) desen-

RESPEITO
PELA CIÊNCIA
DOS AGRICULTORES

volveram um modo colaborativo de trabalhar com os agricultores, respeitando as suas
inovações e o seu conhecimento e desenvolvendo o primeiro banco de genes em África
para preservar a sua diversidade. Contudo, durante a fome devastadora dos anos 80
na Etiópia, os cientistas ficaram frustrados porque as variedades tolerantes à seca
dos próprios agricultores, guardadas no banco de sementes, não estavam disponíveis
numa escala que pudesse ajudar os agricultores durante a crise. Resolveram então
concentrar-se na conservação in situ, mantendo uma ampla gama de diversidade de
sementes em uso constante nos campos. Deste modo, os agricultores podem agora
responder aos múltiplos desafios da agricultura e da nutrição. A abordagem inovadora
do IBC em colaboração com o programa de Sementes de Sobrevivência associa bancos
de sementes locais e os agricultores, como elementos de um complexo de sementes
dinâmico. Ela reconhece que o conhecimento detalhado dos agricultores em matéria
de reprodução, seleção, plantação e uso de sementes está no centro da recuperação
de sementes, da educação e do sistema de conservação de sementes.

FRANÇA: A rede Semences Paysannes é composta por mais de cem organizações que

3

promovem a proteção coletiva e a gestão de sementes tradicionais. Várias iniciativas
estão trabalhando para voltar a desenvolver variedades locais e para adaptar espécies

REDES DE
SEMENTES

novas às condições locais. A rede aspira a reivindicar a independência dos agricultores
na produção de sementes e promove o reconhecimento científico e legal das práticas
dos camponeses relacionadas com as sementes. As casas Semences Paysannes são formas novas de gestão coletiva da diversidade de culturas, onde os agricultores podem
trocar sementes e conhecimentos.

ÍNDIA: Em 2009, a região baixa de Sundarban situada na Baía de Bengala, na Índia,

4

foi devastada pelo Ciclone “Aila”. Vastas áreas de terras agrícolas foram submersas

TROCA DE
SEMENTES
ENTRE
REGIÕES

pela água salina durante quase quatro meses, causando enormes danos nos campos
cultivados. A acumulação de sal nos campos foi tão elevada que os relatórios dos testes
ao solo revelaram que, durante os cinco anos seguintes, só poderiam crescer nele culturas tolerantes ao sal. Em consulta com a comunidade local, a organização Lutheran
World Service India Trust (LWSIT) decidiu promover bancos de sementes com sementes
indígenas tolerantes ao sal. No entanto, devido ao fato de os agricultores locais terem
abandonado as suas variedades indígenas de sementes, em favor de variedades
modernas de alto rendimento, as variedades tolerantes ao sal tinham desaparecido
da região. Em 2011, o LWSIT colaborou com a ENDEV baseada em Calcutá, para obter
pequenas amostras (em média 300 gramas) de oito variedades indígenas de arroz

6

tolerantes ao sal, provenientes de todo o país. Para a multiplicação das sementes,
foram selecionados treze agricultores e, com o acompanhamento estreito do LWSIT,
em 2012 foi colhido um total de cerca de 831 kg dessas variedades de arroz, o qual
foi distribuído aos agricultores, para cultivo. Assim, os agricultores foram encorajados a reavivar as suas práticas de conservação das sementes, a fim de assegurarem
a segurança alimentar e a sua subsistência em condições salinas desafiantes.

SRI LANKA: Existem muitas estratégias tradicionais e acessíveis de armazenar
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sementes que são eficazes e economicamente acessíveis e que permitem conservar

ESTRATÉGIAS
DE ARMAZENAMENTO
DE SEMENTES

as sementes durante anos, caso necessário. Uma técnica simples é colocar uma vela
acesa por cima de sementes secas num jarro de vidro, fechar a tampa e deixar que
a vela se extinga para retirar o oxigênio. O jarro é então selado com gel de sílica e a
cor é verificada regularmente. Também podem ser usadas práticas tradicionais para
secar as sementes, antes do seu armazenamento. No Distrito de Badulla, no Sri Lanka, os agricultores utilizam muitas técnicas diferentes de conservação de sementes:
uma delas recorre ao uso de chapas de fumaça tradicionais, chamadas “Dumessas”,
sendo as sementes suspendidas numa bolsa de folha de nozes de areca, por cima
da Dumessa; o uso de um pote de barro, com carvão vegetal e cinza; a conservação
numa cuia feita com uma variedade local de cabaceira e ainda a “Dasa Pathra Kuda”
(dez bolsas de folha), utilizando uma mistura em pó de diferentes espécies de folhas
para melhorar a conservação e a viabilidade das sementes.
QUÉNIA: Em Kamburu, no Quénia, uma aldeia pioniera está modificando o modo

6

como a Rede Africana de Biodiversidade (ABN) entende e trabalha com as sementes.

AS MULHERES
E PESSOAS
IDOSAS
COMO
DETENTORAS
DE SABER

Uma série de diálogos realizados na comunidade criou espaço para as pessoas idosas rememorarem as variedades de sementes e o conhecimento que tinham usado
décadas antes, sem medo de serem considerados “antiquados” pela geração mais
jovem. Ficou claro que, devido à mudança para variedades e abordagens modernas,
a comunidade tinha perdido estratégias valiosas de resiliência e de assegurar a sua
própria segurança alimentar. Afortunadamente, algumas avós na aldeia tinham continuado discretamente a guardar as suas variedades favoritas. Estes nichos escondidos de resiliência foram reanimados e ampliados por uma comunidade que voltou
a prezar o seu próprio espólio de sementes. Num período de 18 meses, apesar de o
Quénia ter enfrentado dois anos de seca, a diversidade de sementes resilientes às
condições climáticas em Kamburu permitiu, pela primeira vez, produzir um excedente. Foi assim recuperado o respeito pelo papel das mulheres como guardiãs das
sementes e a sua posição na comunidade foi restabelecida.

ÁFRICA DO SUL: As comunidades indígenas têm incorporado a transmissão das
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sementes, do saber e da gestão ecológica nas suas práticas culturais, ao longo de

IMPORTÂNCIA
CULTURAL
DAS
SEMENTES
COMO VALOR
SAGRADO

gerações. Vários clãs da região Venda, situada no Nordeste da África do Sul, está
utilizando metodologias inovadoras e participativas para devolver às comunidades
sementes e conhecimentos esquecidos. Através do desenvolvimento conjunto
de “calendários eco-culturais”, a comunidade consegue relembrar coletivamente
e restaurar a diversidade das suas culturas, práticas e rituais, reconhecendo o
caráter sagrado das sementes para marcar cada etapa do crescimento e da vida.
Os “calendários eco-culturais” tornam mais visível para a comunidade a perda de
diversidade, conhecimento e cultura que vem ocorrendo desde o passado até ao
presente. Dessa forma, surge um sentimento de urgência reavivada e apaixonada
de restaurar as práticas culturais que podem assegurar a diversidade das sementes
para as gerações futuras.
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SEMENTES, ESPIRITUALIDADE E VALORES CRISTÃOS
T odas as religiões e espiritualidades, incluindo a religião cristã, reconhecem o papel da

humanidade como guardiã da criação de Deus e da biodiversidade. As sementes estão no
centro da biodiversidade natural e simbolizam a capacidade da vida de se auto-renovar. Muitas
comunidades indígenas tratam as suas sementes com particular cuidado durante o seu ciclo
de vida, realizando rituais especiais antes de as plantar e depois da colheita. Frequentemente,
as sementes estão no centro de rituais comunitários executados para trazer chuvas e curar a
terra e o território, bem como das ações de graças depois de uma boa safra. As comunidades
indígenas valorizam a sua semente como um meio para se relacionarem e conectarem com sua
esfera espiritual.
Cabe-nos pois a responsabilidade de proteger estas sementes da extinção e de restabelecer a
sua abundante diversidade. Reconhecemos e damos graças às gerações ancestrais de agricultores por melhorarem e transmitirem a herança das suas sementes e do seu saber. Valorizamos
o saber e as capacidades dos agricultores de pequena escala do mundo atual. Recuperar a
diversidade de sementes é uma estratégia no sentido da justiça ecológica, econômica e social
destes agricultores e da nossa própria segurança alimentar. Além disso, temos um dever moral
de lembrar-nos das necessidades das gerações que virão depois de nós e de assegurar que
também eles possam cultivar os campos e alimentar-se.
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RECOMENDAÇÕES-CHAVE PARA AS POLÍTICAS E PRÁTICAS
No nosso trabalho de advocacia e de ações em prol de um sistema alimentar resiliente e da soberania alimentar, devemos:
◊◊

◊◊

Reformar o nosso sistema alimentar com o fim de
diversidade de sementes e os mercados locais.

troca e distribuição livre de sementes agroecológicas.

Rejeitar a introdução e a harmonização de leis de
◊◊

colaboração com os agricultores, proporciona-

restritivos.

ndo-lhes oportunidades de melhorarem mais a
diversidade de sementes e usando conhecimentos

Rejeitar a adoção a nível nacional do acordo COME-

que vão de encontro às suas diversas necessidades.

de comércio de sementes - já que em nenhum país
africano houve qualquer consulta sobre esta questão

◊◊

sementes, conhecimentos e experiências.

Rejeitar patentes sobre sementes e organismos
vivos.

◊◊

mente usadas pelos agricultores, permitindo-lhes
testar, desenvolver e multiplicar muitas variedades

biodiversidade, bem como sobre a vida e a sobre-

diferentes.

vivência dos agricultores e consumidores.
Rejeitar mudanças de políticas ditadas pela Nova

◊◊

relembrar, redescobrir e reanimar as sementes e

G8, as quais minam as terras, as sementes e o suste-

os conhecimentos com elas relacionados.

nto dos agricultores africanos.
Revitalizar o Tratado Internacional de Sementes.

◊◊

Adotar a nível nacional a Lei-Modelo Africana de Direitos dos Agricultores, que garante aos agricultores
o acesso contínuo e o controle sobre a diversidade

◊◊

através de festivais e feiras de sementes.
◊◊

vas que promovam o conhecimento e o respeito
assegurando assim que este legado é transmitido

Acordar estratégias para a agricultura que priorizem
tores e a conservação in situ para adaptação, p. ex.
nas negociações da ONU sobre alterações climáticas.

Apoiar a revitalização de práticas culturais relativas
às sementes, através de metodologias participati-

Africana de Biotecnologia.
o controle da diversidade de sementes pelos agricul-

Celebrar e apoiar a diversidade de sementes comunitárias, bem como a preservação de sementes,

genética das suas culturas, bem como a Lei-Modelo
◊◊

Promover diálogos comunitários com todas as
gerações, incluindo pessoas idosas, destinados a

Aliança sobre Segurança Alimentar e Nutricional do

◊◊

Apoiar bancos de sementes comunitários, assegurando que as sementes estão a ser constante-

Rejeitar tecnologias de culturas geneticamente modificadas que produzem impactos negativos sobre a

◊◊

Apoiar redes de agricultores e guardiões de sementes e processos para poderem compartilhar

a nível nacional.

◊◊

Promover o cultivo participativo de plantas em

padrões de propriedade intelectual ainda mais

SA - recentemente aprovado para harmonizar as leis

◊◊

Adotar a nível nacional políticas que apoiem a
reprodução de sementes baseada no agricultor e a

sementes baseadas nas restrições UPOV ou em

◊◊

◊◊

apoiar a agricultura camponesa, a agroecologia, a

às gerações vindouras.
◊◊

Tornando-se jardineiro você mesmo. Use a herança
e as sementes não-híbridas e/ou torne-se guardião
de sementes com uma organização que promova a
diversidade de sementes.
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