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RESUMO 

A importância da agricultura biológica em Portugal tem vindo a aumentar de forma 
sustentada nos últimos anos. A vitalidade demonstrada pelo setor produtivo da 
agricultura biológica e também, de alguma forma, pela distribuição alimentar, não tem 
sido acompanhada a montante pelo setor de produção e comercialização de fatores de 
produção, dos quais se destacam as sementes. 

Neste trabalho faz-se o estudo do mercado das sementes utilizadas em agricultura 
biológica em Portugal, usando como principal fonte de informação a Base de Dados de 
Semente Biológica (BDSB) da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR). Embora legislado pela regulação europeia (EC 889/2008) a utilização de 
sementes biológicas e a sua disponibilidade é muitas vezes limitada devido ao parco 
investimento na cadeia de sementes biológicas e na sua produção. Para ultrapassar a 
dificuldade na obtenção de sementes produzidas em modo de produção biológico, o 
Regulamento (CE) nº 834/2007 prevê a possibilidade de, nas explorações de agricultura 
biológica, serem utilizadas sementes e material de propagação vegetativa não 
provenientes da produção biológica desde que respeitem determinados critérios 
legalmente consignados. Este recurso tem sido amplamente utilizado pelos agricultores 
biológicos portugueses, o que é demonstrado pelo elevado número de autorizações para 
o uso de sementes não provenientes de agricultura biológica que têm sido anualmente 
concedidas e pela grande diversidade de espécies e variedades que têm sido alvo desses 
pedidos. As principais justificações são a inexistência de sementes biológicas da espécie 
pretendida e a inadequação das variedades disponíveis. 

Palavras-chave: Agricultura biológica; Sementes; Derrogações 
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1. Introdução 

Nos últimos 30 anos, o consumo de produtos biológicos a nível mundial tem vindo a 

aumentar de forma sustentada, passando de um valor quase insignificante para 80mil 

milhões de dólares em 2014 (Sahota, 2016). No caso da Europa, diversas fontes 

estatísticas mostram que o interesse por parte dos consumidores por produtos biológicos 

tem também vindo a aumentar de forma consistente em quase todos os países nas duas 

últimas décadas, embora nos últimos dez anos se observem tendências diferentes 

consoante os países e o impacto que neles teve a crise financeira. Enquanto em países 

como a Alemanha, França, Holanda e Finlândia, se tem mantido um crescimento 

significativo, na maioria dos restantes tem havido estagnação ou mesmo decréscimo. As 

vendas de produtos biológicos verificam-se sobretudo no Norte da Europa, enquanto os 

países do Sul, tais como Espanha, Portugal e Grécia, são sobretudo produtores e 

exportadores (Willer e Schaak, 2016). 

Os principais produtos biológicos transacionados no mercado europeu são as frutas e os 

legumes que representam, na maioria dos países, quotas de mercado entre 1/5 e 1/3 dos 

mercados de produtos biológicos nacionais. O leite e os produtos lácteos têm também 

uma importância significativa, em particular nos países do norte da Europa. Outros 

produtos relevantes no mercado europeu de produtos biológicos são as bebidas, os 

produtos de panificação e os ovos (Willer e Schaak, 2016). 

Os países europeus com maior consumo anual per capita de produtos biológicos eram, 

em 2014, a Suíça, o Luxemburgo e a Dinamarca com, respetivamente, 221 €, 164 € e 

162 €. Em Portugal, este valor era bastante mais baixo, estimando-se em 2 €. Na 

Dinamarca, Áustria e Suíça, a quota dos produtos biológicos no mercado retalhista, 

ultrapassava já os 6% em 2014, enquanto em Portugal se ficava pelos 0,2% 

(Crisóstomo, 2014).  

O desenvolvimento do mercado português de produtos biológicos encontra-se ainda 

numa fase inicial, embora o crescimento acentuado do número de lojas especializadas e 

de pequenos mercados de produtores biológicos, bem como a crescente presença destes 
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produtos nas prateleiras da grande distribuição, revele uma tendência de crescimento da 

procura (Crisóstomo, 2014). Quanto à oferta, a área cultivada em modo de produção 

biológico mostra um crescimento acentuado que foi superior a 120% entre os anos de 

2002 e 2011. No entanto, a maior parte da área é constituída por pastagens naturais, 

tendo a produção de produtos frescos, como as hortícolas, uma expressão bastante 

reduzida. A dificuldade, por parte dos agricultores, em comercializar os seus produtos a 

preços justos e beneficiarem da diferença que os consumidores estão dispostos a pagar, 

é um dos obstáculos ao desenvolvimento deste tipo de produção. Outro é a dificuldade 

na obtenção de fatores de produção adequados à agricultura biológica, de entre os quais 

se destacam as sementes. 

A produção e abastecimento de sementes em geral e, em particular, as destinadas à 

agricultura biológica, constitui uma oportunidade para a agricultura portuguesa. Em 

2013 o comércio de sementes e plantas representou 129,4 milhões de euros, 

correspondendo a 1,9% do PIB agrícola português, tendo-se verificado um desequilíbrio 

na balança comercial de sementes com 8,43 milhões de euros de exportações e 

84,91 milhões de euros de importações. Este desequilíbrio é ainda maior no caso das 

hortícolas, com exportações com um valor próximo de 1 milhão de euros e importações 

30 vezes superiores. Quanto às sementes para agricultura biológica, a sua produção em 

Portugal é praticamente inexistente. Embora legislada pela regulamentação europeia 

(EC 889/2008) a utilização de sementes biológicas e a sua disponibilidade é muitas 

vezes limitada devido ao parco investimento na cadeia de sementes biológicas e sua 

produção (Doring et al., 2012).  

O presente trabalho resultou de uma parceria entre a Escola Superior Agrária de 

Coimbra e a empresa “Sementes Vivas”, tendo como objetivo caracterizar o mercado 

português de sementes e propágulos utilizados em agricultura biológica, em particular 

de produtos hortícolas. A metodologia usada para o efeito foi a pesquisa documental, 

usando como principal fonte a Base de Dados de Semente Biológica (BDSB) da 

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a qual disponibiliza 

informação relativa a diversos itens que permitem caracterizar com algum pormenor o 

setor das sementes de agricultura biológica entre 2010 e 2014. Será dado especial 

destaque às espécies e variedades registadas, à sua origem geográfica e à região para a 
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qual são recomendadas, bem como aos produtores e fornecedores (distribuidores) que 

operam em Portugal. 

Começar-se-á pela contextualização legal da produção de sementes biológicas no 

âmbito da legislação e normas europeias, serão depois apresentados os resultados da 

pesquisa documental efetuada em torno da disponibilidade de sementes utilizáveis em 

modo de produção biológica e terminar-se-á com algumas considerações finais.  

2. Enquadramento legal da produção de sementes para agricultura biológica 

 A Base de Dados de Semente Biológica (BDSB) da Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR) disponibiliza informação relativa a diversos itens 

relacionados com a produção e consumo de sementes de agricultura biológica em 

Portugal (Figura 1). Esta base de dados foi constituída como resultado da aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 889/2008, da Comissão, de 5 de Setembro de 2008, que 

estabelece as normas de execução do Regulamento (CE) n.º 834/2007, no que respeita 

ao modo de produção biológica, à rotulagem e ao controlo. 

Figura 1 – Informação disponibilizada pela Base de Dados de Semente Biológica 

 

O registo das variedades para as quais existem sementes ou batata de semente 

produzidas segundo o método de produção biológica é efetuado pelos fornecedores, 

Semente 
Agricultura 
Biológica

Variedade
Espécie nome 

cientifico

Espécie nome 
comum

Disponibilidade

Categoria

Zona

Data

Produtor 
Acondicionador

Código 
Organismo de 

Certificação

Região 
Recomendada

Região da 
Variedade

Fornecedor



Atas  Proceedings    |    683

 Agricultura familiar e Agricultura biológica – multifuncionalidade e sustentabilidade  C05

5 
 

cabendo à DGADR a validação desses registos, mediante a verificação da satisfação de 

um conjunto de condições, entre as quais a inspeção por um Organismo de Controlo 

reconhecido (DGADR, 2010). Os agricultores certificados que pretendam utilizar 

sementes não provenientes de Agricultura Biológica necessitam de uma autorização de 

utilização concedida pelos Organismos de Controlo. Esta autorização só pode ser 

concedida, se devidamente justificada, a operadores individuais e apenas por uma época 

de produção de cada vez, como adiante se verá.  

Na verdade, o Regulamento (CE) nº 834/2007 prevê a possibilidade de, nas explorações 

de agricultura biológica, serem utilizadas sementes e material de propagação vegetativa 

não provenientes da produção biológica desde que provenham de uma unidade de 

produção em conversão para a agricultura biológica. Em caso de indisponibilidade de 

sementes e propágulos obtidos segundo o método de produção biológica, os Estados-

Membros podem autorizar a utilização de sementes ou material de propagação 

vegetativa não provenientes da produção biológica, mediante a satisfação de certas 

condições. Só podem ser utilizadas sementes e batata-semente que não tenham sido 

tratados com produtos fitofarmacêuticos, exceto os autorizados para tratamento das 

sementes, ou se, por razões fitossanitárias, tiver sido prescrito pela autoridade 

competente do Estado-Membro, em conformidade com a legislação, o tratamento 

químico de todas as variedades de determinada espécie na zona em que as sementes e a 

batata-semente irão ser utilizadas. Além disso, não podem ser objeto de autorizações as 

sementes de espécies com um número significativo de variedades disponíveis, em 

quantidade suficiente, provenientes de produção biológica, em toda a Comunidade, e 

que constam de um anexo ao Regulamento (CE) atrás referido. 

Satisfeitas as condições anteriores, a autorização de utilização de sementes ou de batata-

semente de produção não biológica só pode ser concedida nas seguintes situações: 

a) Não estiver registada na Base de Dados de Semente Biológica nenhuma 

variedade da espécie que o utilizador deseja obter; 

b) Nenhum fornecedor, entendendo-se por «fornecedor» um operador que vende 

sementes ou batata-semente a outros operadores, puder entregar as sementes ou 

a batata-semente antes da sementeira ou plantação, embora o utilizador as tenha 

encomendado com uma antecedência razoável; 



684    |    ESADR 2016

VIII Congresso da APDEA e o II Encontro Lusófono em  Economia, Sociologia, Ambiente  
e Desenvolvimento Rural   

6 
 

c) A variedade que o utilizador deseja obter não estiver registada na base de dados 

e o utilizador puder demonstrar que nenhuma das alternativas registadas da 

mesma espécie é adequada e que a autorização é, por conseguinte, importante 

para a sua produção; 

d) Tal se justificar para atividades de investigação, para ensaios de campo em 

pequena escala ou para fins de conservação varietal aprovados pela autoridade 

competente do Estado-Membro. 

A autorização é concedida, antes da sementeira, apenas a utilizadores individuais e por 

uma época de produção de cada vez, devendo a autoridade ou organismo responsável 

pelas autorizações registar as quantidades de sementes ou de batata-semente 

autorizadas. 

3. Caracterização genérica do mercado de sementes biológicas em Portugal 

 3.1. Sementes obtidas em modo de produção biológico 

A inscrição de sementes na base de dados teve início em 2010 com o registo de 72 

variedades. Este número foi aumentando gradualmente, estando atualmente inscritas 

101 variedades (Tabela 1).   

Tabela 1 – Evolução do número de 
variedades inscritas na BDSB 

Ano     Nº Variedades 
2010 72 
2012 73 
2013 92 
2014 101 

Fonte: DGADR 
 

Das 101 variedades registadas, 79 estavam disponíveis no mercado e 22 indisponíveis à 

data da consulta da base de dados. Na tabela 2 apresenta-se o número de variedades por 

cada uma das 35 espécies presentes na base de dados. Observa-se que mais de 20% dos 

registos dizem respeito a batata de semente. Com uma importância também significativa 

seguem-se as variedades de couve e alface e, embora com menos expressão, as 

variedades de cebola, espinafre e cenoura. As restantes espécies que constam da base de 

dados contam com o registo de apenas 1 ou 2 variedades. 
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A análise dos dados disponíveis permite ainda concluir que, em Portugal, no sector das 

sementes em Modo de Produção Biológico (MPB), estão registadas sementes de 8 

produtores acondicionadores1, os quais têm pesos relativos muito distintos no que 

concerne ao número de variedades registadas (Tabela 3 e Figura 2). De facto, os três 

maiores produtores (Somers, Bejo e Europlant) representam mais de 80% das 

variedades registadas. 

Tabela 2 – Número de variedades registadas em MPB 
Espécie (Nome comum) Número de Variedades 
Batata 21 
Couves 14 
Alface 10 
Cebola 4 
Espinafre 4 
Cenoura 4 
Outras 44 
Total 101 
Fonte: DGADR 

 

Ao nível da distribuição podem identificar-se cinco entidades fornecedoras de semente 

biológica, todas elas estrangeiras, com filiais a atuar em Portugal (Tabela 4 e Figura 3). 

O principal fornecedor de sementes, a Germisem, trabalha com os produtores 

acondicionadores Germisem, Blik e Somers, comercializando 52 variedades de 

sementes ou seja 51% das variedades presentes na base de dados.  

Relativamente à adequação das sementes registadas em Portugal às condições edafo-

climáticas do país, constata-se que, na maioria dos casos (51%), não é conhecida a 

região recomendada para as sementes de agricultura biológica registadas em 

Portugal.Quando essa informação está disponível, verifica-se que as principais regiões 

de utilização recomendada são a Holanda e a Alemanha. Mesmo para as 31 variedades 
                                                 
1Segundo o disposto no decreto de Lei nº 88/2010 de 20 de Julho, um produtor de sementes é uma 

entidade que procede diretamente ou sob a sua responsabilidade, com recurso a agricultores 

multiplicadores, à produção de semente. Um acondicionador é uma entidade que, dispondo dos meios 

adequados, procede às operações de beneficiação, fracionamento, mistura e embalagem de sementes, quer 

por incumbência de produtores de sementes quer por sua própria iniciativa. 
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que têm Portugal como país de inscrição isto acontece. Do total de variedades registadas 

na Base de Dados, apenas 7 são recomendadas para cultivo em Portugal (Tabela 5). 

Todas elas dizem respeito a batata de semente e nenhuma estava disponível no mercado 

na data de consulta da base de dados. 
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Figura 2 - Importância relativa 
dos produtores acondicionadores 

(% nº variedades)
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Tabela 4 – Importância relativa dos 
fornecedores de sementes biológicas 

em Portugal 

Fornecedores 
Nº de 

variedades 
Germisem 52 
Bejo 22 
Seed 17 
Ibersem 7 
Eurobatata 3 
Total 101 
Fonte: DGADR 
 

Tabela 3 – Importância relativa dos 
produtores/acondicionadores de 
sementes biológicas em Portugal 

Fornecedores 
Nº de 

variedades 
Somers 47 
Bejo 22 
Europlant 16 
SAIS 7 
Germisem 
Agrico 
Blik 
Germicopa 

4 
3 
1 
1 

Total 101 
Fonte: DGADR 
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Tabela 5 – Distribuição do número de variedades 
por regiões de utilização recomendada 

Região Recomendada Variedades 
Não Disponível 52 
Holanda 26 
Alemanha 10 
Portugal 7 
Itália 5 
Espanha 1 
Total 101 
Fonte: DGADR 

  

3.2. Sementes não provenientes de produção biológica 

Analisando os dados referentes ao período de 2009 a 2013, verifica-se que em Portugal 

foram concedidas 2313 autorizações de utilização de sementes de produção não 

biológica (Tabela 6) e que, tendencialmente, o seu número aumentou ao longo do 

tempo. 

Tabela 6 – Evolução do número de 
autorizações concedidas para utilização 

de sementes não biológicas 
Ano        Autorização/ano 
2009 316 
2010 586 
2011 338 
2012 427 
2013 646 
 Total 2313 

Fonte: DGADR 
 

Os dados da Tabela 7 confirmam, pela análise da quantidade de sementes utilizadas, a 

tendência crescente de uso de sementes não provenientes de agricultura biológica ao 

longo do tempo.  

Na Tabela 8 mostra-se a evolução do número de variedades para as quais foi solicitada 

autorização de utilização de sementes ou propágulos não biológicos, sendo também 

evidente uma tendência crescente. As principais justificações para esses pedidos foram a 

inexistência de sementes biológicas da espécie que se pretendia cultivar (alínea a) e a 
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inadequação das variedades disponíveis (alínea c). As espécies para as quais foi 

solicitado um maior número de autorizações de uso de sementes não biológicas são as 

que constam da Tabela 9. 

 

Tabela 7 – Quantidade de 
sementes não biológicas 

utilizadas no período 2009-2013 

Ano 
Quantidade 
(1000 Kg) 

2009 249 
2010 750 
2011 189 
2012 367 
2013 2374 
Total 3928 

Fonte: DGADR 
 

 
 
 

Tabela 9 – Espécies hortícolas com maior número de 
autorizações de uso de sementes não biológicas 

Nome vulgar da 
espécie 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Alface 10 16 21 11 19 77 
Feijão 15 18 11 8 20 72 
Tomate 5 10 14 13 23 65 
Beringela 11 9 7 15 16 58 
Couve-nabo 1 11 16 15 12 55 
Espinafre 10 13 6 4 12 45 
Ervilha 8 8 4 7 16 43 
Cebola 7 3 10 7 14 41 
Couve-flor 3 6 8 5 12 34 
Melão 8 3 12 7 4 34 
Abóbora 7 10 2 5 8 32 
Couve-brócolo 4 6 7 7 7 31 
Couve-portuguesa 2 7 5 5 12 31 
Pimento 4 2 8 4 10 28 
Cenoura 9 5 

 
4 9 27 

Fava 3 3 4 5 9 24 
Fonte: DGADR 
 

 

Tabela 8 - Número de variedades autorizadas por 
tipo de justificação no período 2009-2013 

Ano 
Alíneas do Regulamento (CE) nº 834/2007 
a) b) c) d) Diversas n.d Total 

2009 180 122 5 6 0 3 316 
2010 194 363 7 5 17 0 586 
2011 204 1 120 3 9 1 338 
2012 174 37 180 0 35 1 427 
2013 207 50 331 2 38 18 646 
Fonte: DGADR 
n.d – não disponível 
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De forma agregada, apresentam-se na tabelas seguintes (Tabelas 10 e 11) o peso dos 

principais  grupos de culturas, no que diz respeito à quantidade de sementes e de plantas 

que foram alvo de autorização no período 2009-2013.  

Tabela 10 – Quantidade de plantas não biológicas autorizadas para propagação 
em agricultura biológica por tipo de cultura (nº) 

  Ano 
Tipo de culturas 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Hortícolas   27970   865182 495558 1 388710 
Vinha 5000     21368 2355 28723 
Frutícolas       4400   4400 
Forrageiras       605   605 
Oliveira   120       120 
Cereais       95   95 

Total 5000 28090   891650 497913 1 422653 
Fonte: DGADR 
 

 

Tabela 11 – Quantidade de sementes não biológicas autorizadas para 
propagação em agricultura biológica por tipo de cultura (Kg) 

 
Ano 

Tipo de 
Culturas 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Cereais 135275 637165 148337 403304 2811754 4 135835 
Hortícolas 13673 13513 27009 69953 2066439 2 190587 
Forrageiras 94551 96540 13834 63071 45562 313558 
Oleaginosas 1 2100     84 2185 
Frutícolas 35     694   729 
Aromáticas, 
Condimentares 
e Medicinais 35 267 0 37 8 346 
Floricultura 7   0     7 

Total 243576 749585 189181 537059 4923846 6643246 
Fonte: DGADR 
 

 

4. Considerações finais 

Desde 2010 que tem vindo a ser registado na Base de Dados de Semente Biológica, 

gerida pela DGADR, um conjunto de informações relativo a diversos aspetos do 

mercado das sementes utilizadas em modo de produção biológico, estando atualmente 

inscritas sementes obtidas em modo de produção biológico de 101 variedades, incluindo 
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sementes e propágulos. Devido à incapacidade de satisfação das necessidades do 

mercado, a legislação prevê que os agricultores possam, em determinadas condições, 

recorrer à utilização de sementes e material de propagação vegetativa não provenientes 

da produção biológica. Este recurso tem sido amplamente utilizado pelos agricultores 

biológicos portugueses, o que é demonstrado pelo elevado número de autorizações para 

o uso de sementes não provenientes de agricultura biológica que tem sido anualmente 

concedidas e pela grande diversidade de espécies e variedades que têm sido alvo desses 

pedidos.No entanto a Comissão Europeia almeja que em 2020, seja feita a produção de 

sementes biológicas em agricultura biológica e deste modo dispensar as derrogações. 

Assim, a Comissão Europeia através do H2020 e do EIP tem procurado apoiar a 

obtenção de sementes em agricultura biológica. 

Para além do número escasso de variedades disponíveis, outros indicadores vêm 

corroborar a fragilidade do mercado português de sementes biológicas. Por exemplo, 

apenas 7 das variedades registadas, produzidas em modo de produção biológico, 

estavam identificadas como recomendadas para cultivo em Portugal. Todas elas diziam 

respeito a batata de semente e nenhuma estava disponível no mercado na data de 

consulta da base de dados. Por outro lado, verifica-se neste mercado uma grande 

concentração da oferta. Apenas duas empresas são responsáveis pela 

produção/acondicionamento de cerca de 70% das variedades inscritas e uma única 

empresa fornece mais de metade das variedades registadas na base de dados. 

Acresce ainda que as sementes ou propágulos disponíveis para agricultura biológica não 

foram melhorados em agricultura biológica ou foram obtidos a partir de zonas 

ecogeográficas distintas das nacionais, impedindo que o máximo potencial quer 

qualitativo quer quantitativo possa ser atingido. 
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