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CÍRCULOS DE SEMENTES 

 

Um Círculo de Sementes é uma ideia muito simples: 

Consiste em reunir um grupo de Amigos ou Vizinhos, 

em que cada um se inscreve para multiplicar e guardar Sementes de uma ou mais Culturas. 

  

Cada elemento escolhe uma espécie, semeia, cuida, colhe, limpa, seca e armazena as Sementes. 

Nos encontros partilhará as suas Sementes e a informação que tem sobre a planta que escolheu. 

Imaginem só…. 

Se o Circulo tiver 12 elementos 

E cada elemento escolher uma cultura 

Ao fim de um ano o Circulo terá no seu Banco de Sementes 12 variedades. 

  

No ano seguinte cada pessoa escolherá outra cultura 

e aí já serão 24 variedades 

  

Ao fim de 5 anos… 
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OBJECTIVO DESTE PROJECTO 

Criar uma Rede de Círculos de Sementes por todo o País  

Redescobrindo, Recolhendo e Partilhando  

Variedades Antigas e Tradicionais deste Valioso Património que são as Sementes 

 

O QUE É NECESSÁRIO PARA COMEÇAR UM CÍRCULO ? 

-Uma pessoa que coordene o Círculo  
-Vários elementos( mínimo 2, máximo 12)  interessados em multiplicar Sementes  
-Disponibilidade para se encontrarem trimestralmente   
-Alguns objectos básicos ( frascos, passadores, ...) 
-Sementes de boa qualidade, se possivel locais e Rústicas 
-Horta 
-Diário de Campo da Cultura ( fornecido pela Rede) 
-Inscrição do Círculo na Rede de Círculos de Sementes 
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LINHAS ORIENTADORAS: 

 Os elementos deverão saber como Colher, Limpar e Armazenar as suas Sementes 
 Se existirem elementos que não saibam como o fazer deverá ser realizada uma Oficina de 

Sementes (que poderá ser realizada    gratuitamente pela Equipa de apoio da Rede) 

 Deverá ser dada prioridade a Sementes Tradicionais e Rústicas, mas se algum elemento 
desejar poderá se inscrever com  Culturas que não sejam Tradicionais na sua Zona  (por exemplo 
Stevia)  
 Não são permitidas Sementes Híbridas ou Trangénicas 

 Todas as Sementes são Partilhadas, Nenhuma Semente poderá ser Vendida. 
 O nº máximo de participantes aconselhado é 13   
 Sendo considerado o Nº13 o Banco de Sementes da Rede. 
 Cada elemento escolhe livremente uma cultura que goste e que deseje cuidar, mas se o desejar 

poderá  inscrever-se com mais  do  que uma cultura 

 Cada elemento deverá registar o máximo de informação possível sobre a Cultura, tirando fotos, 
observando e registando toda a  informação no Diário de Campo da Cultura (fornecido pela 
Rede de Círculos) 

 Cada elemento compromete-se a Partilhar as Sementes que tem com os outros elementos do 
Circulo incluindo o Banco de  Sementes da Rede 

 Cada Circulo deve organizar os seus Encontros e Oficinas de Partilha de Sementes e Informação 
 A Rede de Círculos aconselhada um encontro em cada trimestre (Por exemplo nos Solstícios e 

Equinócios) 

 Haverá pelo menos um Encontro Anual de Partilha de Sementes entre todos os Círculos de 
Sementes 

 Os Encontros da Rede serão realizados de forma a percorrer os vários Círculos, sendo 
organizados pela Rede em Parceria com o  Círculo Anfitrião. 

 A Rede dispõe de uma Equipa de Apoio gratuita que poderá ser solicitada via email ou telefone 
 Esta equipa está disponivel para esclarecer quaisquer questões e para realizar Visitas e 

Oficinas de Sementes 

 As Visitas da Equipa de Apoio aos Círculos são gratuitas porém, o Círculo que solicitar a 
visita terá que assegurar as  despesas de deslocações, alojamento e alimentação da Equipa 
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O Banco de Sementes da Rede  

Servirá para: 

 Ajudar a manter o maior nº possível de Diversidade de Sementes  

 Partilhar entre todos os Círculos 

 Ajudar a iniciar novos Círculos 

 

Funcionamento do Banco de Sementes 

 Os Círculos enviam as suas Sementes  para o Banco 

 É feito o registo de entrada e saída de todas as Sementes (quantidade, origem, 

variedade…) 

 Todos os Círculos têm acesso á lista de Sementes existentes no Banco de Sementes 

 Os Círculos sempre que precisarem solicitam as variedades que desejarem  

 Elementos de não pertençam aos Círculos poderão solicitar Sementes do Banco tendo em 
troca de devolver no ano seguinte o dobro de sementes solicitadas  
 

 

 

                E não se Esqueçam… 

 
 

 

Circulos de Sementes circulosdesementes@gmail.com  ou  962658017 

mailto:circulosdesementes@gmail.com

