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PARTICIPE EM:
inquéritos, entrevistas, workshops, eventos

MANTENHA-SE A PAR DAS NOSSAS ATIVIDADES 
E CONTACTE-NOS EM:

ENVOLVA-SE!

Projeto fi nanciado no âmbito do programa-quadro de investigação e inovação da União Europeia 
Horizon 2020 - subvenção n.º 727230 e pela Secretaria de Estado da Educação, Investigação e Ino-
vação da Suíça (SERI) - contrato n.º 17.00090. As informações contidas neste documento refl etem 
apenas a opinião do autor. Nem a Agência de Execução para a Investigação nem a SERI podem ser 
responsabilizadas por qualquer uso potencial das informações fornecidas.
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O objetivo da LIVESEED é promover a 
transparência e a competitividade do 

setor da produção de sementes e do melhora-
mento vegetal biológicos, e encorajar a utiliza-
ção de sementes biológicas.

A LIVESEED irá:

Incentivar a implementação harmonizada 
do regulamento europeu sobre sementes 
biológicas

Reforçar as bases de dados sobre semen-
tes biológicas em toda a UE

Estudar os aspetos socioeconómicos 
relacionados com a produção e utilização 
de sementes biológicas

Melhorar a disponibilidade e a qualidade 
das sementes biológicas

Desenvolver orientações relativas a testes 
e registo de cultivares biológicas

Desenvolver abordagens inovadoras de 
melhoramento vegetal como forma de 
alargar a escolha de cultivares biológicas

A investigação abrangerá leguminosas, legu-
mes, árvores de fruto, cereais e culturas for-
rageiras; e terá em consideração os diversos 
sistemas agrícolas da Europa.

    «Espero que, no final, possamos sugerir 
recomendações às autoridades nacionais e à 
UE sobre como harmonizar a implementação 
do regulamento europeu sobre sementes 
biológicas»  Monika Messmer,  

coordenadora científica do FiBL-CH

«O networking entre as diversas iniciati-
vas europeias é importante para a promo-
ção da produção de sementes biológicas, 
da sua utilização, e também para impul-
sionar o melhoramento vegetal» 
Gebhard Rossmanith, Bingenheimer Saatgut

  «A LIVESEED representa uma excelente 
oportunidade para aumentar o volume e 
a qualidade das sementes biológicas na 
Europa Central e Oriental»  

Dóra Drexler, ÖMKi

A   LIVESEED conta com 49 parceiros de 18 
países da Europa. O consórcio inclui 

múltiplos e diversos intervenientes, desde ins-
titutos de investigação, empresas de melhora-
mento vegetal, produtores de sementes, asso-
ciações de agricultura biológica (agricultores, 
transformadores e retalhistas), bem como 
autoridades nacionais.

A s sementes são a base da agricultura. 
Por conseguinte, a produção biológica 

deve começar pelo uso de sementes biológicas. 
A utilização de sementes biológicas é obriga-
tória nos termos da legislação europeia de 
agricultura biológica, apesar de, em diversos 
países, ainda ser comum o recurso a sementes 
convencionais não tratadas. Cultivares adapta-
das a sistemas biológicos são a chave para rea-
lizar o pleno potencial da agricultura biológica 
na Europa. Estas devem possuir características 
específicas: tolerância ou resistência a doenças, 
pragas e ervas daninhas, utilização eficiente 
dos nutrientes. No entanto, poucas organiza-
ções investem em programas de melhoramento 
vegetal biológico, principalmente devido ao 
fraco retorno financeiro.

Para que se possa atingir os 100% de utilização 
de sementes biológicas de cultivares adaptadas, 
é necessário superar vários desafios:

Dificuldades técnicas na produção de 
sementes biológicas 

Número limitado de programas de melho-
ramento vegetal biológico 

Escassez de informações sobre a oferta e 
procura de sementes biológicas

Implementação inconsistente dos regu-
lamentos europeus sobre agricultura 
biológica

«O estabelecimento de um setor de 
melhoramento vegetal e produção de 
sementes biológicas forte e eficaz é a 
chave para a promoção da agricultura 
biológica na Europa»

Riccardo Bocci, Rete Semi Rurali

PROMOÇÃO DAS 
SEMENTES BIOLÓGICAS DE 
CULTIVARES ADAPTADAS

O QUE A LIVESEED  
SE PROPÕE A FAZER

TRABALHANDO  
JUNTOS
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