Lista de verificação para o Programa de Intercâmbio de
Sementes
Quem organiza o Programa de Intercâmbio?
Caso tu/vocês não sejam pessoas em quantidade suficiente para a organização, poderão arranjar
colaborador@s através da afixação de cartazes em sítios estratégicos (centros culturais, lojas de
produtos biológicos, hortas, etc) ou falando directamente com pessoas e grupos potencialmente
interessados (amig@s que se interessem pelo assunto, que colaborem com hortas comunitárias,
grupos anti-produtos geneticamente modificados, organizações ecológicas e grupos ambientais
locais...)
De onde provêm as sementes para o Intercâmbio de Sementes?
@s plantador@s locais são convidados a trazer consigo sementes férteis (e não variedades híbridas
= Variedades F1). Convidar iniciativas pela conservação para fornecerem apoio e aconselhar-se
junto destas. Exactamente porque a produção própria de sementes ainda não é tão habitual, pode ser
muito gratificante o trabalho conjunto com uma iniciativa pela conservação ou com pequen@s
produtor@s biológic@s que vos forneçam sementes.
Outra possibilidade de tudo poder funcionar é trocar não apenas sementes, mas também plântulas
que possam crescer nas vossas hortas.
Qual vai ser o espaço do Programa de Intercâmbio de Sementes?
Seria melhor no exterior, mas estar-se-á dependente das condições climáticas. Fora isso, dependerá
de: com quem (pessoas de uma horta comunitária ou de uma cooperativa biológica, sítio mais
apropriado) e com que tamanho (com que actividades paralelas) contará o planeamento do encontro.
Também se pode pensar no mercado local ou num centro cultural.
Qual vai ser o período em que vai decorrer o Programa de Intercâmbio de Sementes?
De preferência no início do ano, antes do começo da época mais atarefada nas hortas. Mas outras
variedades poderão igualmente ser semeadas mais tarde, podendo também usar-se as sementes no
ano seguinte.
Seria fantástico conseguir que o Programa de Intercâmbio de Sementes se realizasse entre Fevereiro
e Abril de 2011, de preferência por volta do dia 17 de Abril, em correlação com a Campanha pelas
Sementes, e para trazer mais apoio para os dias de acção que decorrerão em Bruxelas a 17 e 18 do
mesmo mês. Mas claro que poderão igulamente demonstrar a vossa solidariedade noutras alturas.
Seria bom, de qualquer forma, que nos pudessem informar sobre os vossos eventos (solidários).
Onde e como fazer propaganda?
É muito importante que isto comece a ser feito tão cedo quanto possível!
Utilizem todas as possibilidades ao vosso alcance: Distribuindo flyers e afixando cartazes em locais
públicos (livrarias, lojas de produtosd biológicos), enviando emails, colocando anúncios no jornal
local, promovendo sessões de esclarecimento na rádio local ou quaisquer outros eventos
informativos.
O que se deve comunicar? O quê, quando, onde (e porquê). O programa paralelo, inlcuindo os
concertos, projecções, refeições, etc, também deve ser referido. É sempre útil mencionar um
endereço através do qual os interessados se possam informar.
Esclarecer as questões sobre o financiamento
De onde poderão, por exemplo, vir os gastos, como se poderá reduzir ao máximo os custos, como
poderá o Intercâmbio de Sementes angariar apenas o dinheiro estritamente necessário (com venda
de comidas e bebidas, contribuições, entradas, etc)

E é preciso tornar claro se, sob determinadas condições, se pode também vender sementes (apesar
de não se querer transformar o evento num do tipo comercial).
O que mais incluir além de sementes e de plântulas?
•
Reforços ao nível culinário (arranjar voluntários que possam organizar as comidas e bebidas) e
•
Cultural (por exemplo, convidando “especialistas” para pequenas palestras, sessões de
esclarecimento, exibição de filmes e exposições.
•
Partilha de conhecimentos: oficinas práticas sobre produção de sementes e outros temas
•
Stands informativos sobre o tema: Banca de livros, flyers, recolha de assinaturas e outros
•
Programação para as crianças? (por exemplo, carimbos de batata, bonecos feitos de grão)
•
Brincadeiras com base na defesa das plantas
Que material é necessário no local aquando do dia do evento?
Elaborar uma lista de material necessário!
−
−
−
−
−
−

Meios para armazenamento e exposição
Cadeiras
Ligações eléctricas e fornecimento de água?
Saquinhos de aromas, ou papel, fita adesiva e tesoura para trabalhar manualmente
Papel, lápis e papel para arranjar placas indicadoras e para troca de contactos
e muito, muito mais...

Factor importante:
Muita diversão, como é nosso apanágio! Considerar também: como poderemos organizar o evento
de forma a que possamos passar um bom bocado caso o tempo fique ruim ou venham poucas
pessoas.
Isto tem que ver também com a construção de redes sociais relacionadas com sementes.
Poderão encontrar uma lista mais detalhada para a organização de um intercâmbio de
sementes e outras informações úteis em: www.seedysunday.org run your own
(Getting started: http://www.seedysunday.org/page_id__5_path__0p3p.aspx)

