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Contexto 
Ao deliberar se uma espécie selvagem pode ser colhida num determinado contexto, deve ser feita uma 
avaliação global dessa espécie, incluindo: a adequação da origem do material vegetal (recolha ou cultivo) e 
quais as implicações (ambientais, económicas, técnicas e sociais) que ambas as opções implicam, a situação 
atual dessa espécie e a vulnerabilidade de ser recolhida. As respostas obtidas ajudarão a definir um objetivo 
de gestão mais ou menos restritivo e conservacionista ou outro orientado para uma utilização sustentável que 
inclua a regeneração e a conservação. 

 

Objetivo 
Um grande número de plantas arómaticas e medicinais (PAMs) no mercado provêm de recolha silvestre e 
algumas delas estão a ser sobreexploradas ou exploradas sem seguir práticas adequadas. O estabelecimento 
de uma gestão adequada poderia manter a utilização de algumas espécies sem comprometer a sua 
conservação e obter um benefício para a comunidade rural.  
Para a recolha, é necessário avaliar a situação dessa espécie no local onde vai ser recolhida para estimar se 
pode ou não ser considerada um "recurso", e para o fazer seguindo uma metodologia adequada. 

 

Resultados 
No projecto europeu ValuePAM, é apresentada uma "Metodologia para avaliar uma espécie medicinal ou 
aromática como um recurso selvagem para implementar uma colheita sustentável".  Este guia expõe um 
procedimento a seguir para realizar a análise de uma espécie vegetal selvagem num determinado momento e 
numa determinada área e a sua avaliação quantitativa e qualitativa. Se a espécie for valorizada como um 
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recurso, é apresentado um protocolo para conceber uma gestão sustentável da colecção e a concepção de 
acompanhamento e controlo da actividade de extracção ao longo do tempo. Se, por outro lado, a espécie não 
estiver em condições de ser recolhida, um plano de regeneração deve ser proposto e monitorizado ao longo do 
tempo. 

 

Recomendações 
A fim de avaliar se uma espécie pode ser um recurso e como deve ser utilizada, o procedimento a seguir é:  

1. Análise da situação atual das espécies vegetais a explorar. 
2. Avaliação do recurso: aproximação da área geográfica a explorar. 
3. Avaliação quantitativa do recurso: abundância, distribuição e estrutura da população 
4. Avaliação qualitativa do recurso: prospeção e caracterização química do recurso natural. 
5. Proposta do plano de exploração. 
6. Conceção da monitorização e controlo da atividade de extração ao longo do tempo. Monitorização. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Para qualquer espécie submetida a recolha comercial é necessário aplicar um plano de gestão para a colheita 
e estabelecer uma metodologia de monitorização periódica para avaliar o impacto que esta atividade tem nas 
populações e ecossistemas selvagens.  
A partir da análise da informação de monitorização recolhida ao longo do tempo, seriam determinados os 
ajustamentos que deveriam ser implementados ao protocolo de recolha inicial, a fim de minimizar o impacto 
negativo, garantindo a regeneração das populações selvagens para manter um rendimento sustentável. 

 

Desenvolvimentos futuros 
A monitorização da atividade de colheita para analisar o seu impacto nas populações selvagens e ambientes
naturais é a única forma de obter informações para corrigir ou modificar os planos de gestão implementados.  
O método mais apropriado de monitorização dependerá do objetivo, da espécie, do tipo de colheita e da
disponibilidade de recursos económicos. As variáveis a determinar, as unidades de amostragem e o desenho
experimental devem ser definidos para estabelecer o procedimento. Para algumas espécies e em alguns habitats, 
a monitorização com drones pode oferecer vantagens. 

 
 Monitorização de uma população selvagem de Gentiana lutea nos Pirenéus com recurso a drone. Fonte: GPAM-

CTFC 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


