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NESTE NÚMERO
• REUNIÃO GOCONVIGNA
• REUNIÃO ANUAL DO CATÁLOGO NACIONAL
DE VARIEDADES
• Ano Internacional da Sanidade
Vegetal 2020
• 10º Colóquio Nacional do Milho
• Encontro da Federação
Internacional de Sementes

Braga, 29 de janeiro de 2020

REUNIÃO GOCONVIGNA
Realizou-se no passado mês de janeiro mais uma reunião do Grupo Operacional GoConvigna, integrado pela
ANSEME.
Os tópicos desta reunião foram os seguintes:
• Análise de dados relativos aos ensaios realizados em
2019 e planeamento dos ensaios para este ano.
• Preparação do relatório anual do projeto.
• Delineamento de procedimentos técnicos no âmbito
do projeto, nomeadamente as análises nutricionais a
realizar.
• Calendarização de eventos de divulgação do projeto
durante 2020.

ANSEME - Associação Nacional dos Produtores e Comerciantes de Sementes

O Grupo Operacional CONVIGNA é uma parceria entre
o INIAV, a Living Farms, a ANSEME e a Living Seeds,
constituído com o objetivo de criar uma metodologia de
produção destinada a variedades tradicionais portuguesas de feijão-frade e milho em consociação, passíveis de
adaptação às alterações climáticas.
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29 de janeiro de 2020

REUNIÃO ANUAL DO CATÁLOGO
NACIONAL DE VARIEDADES
A Assembleia Geral da ANSEME teve lugar na ESAC – Escola Superior Agrária de Coimbra, para apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 2020.

Uma vez mais a ANSEME marcou presença na Reunião
Anual do Catálogo Nacional de Variedades que teve
lugar nas Tapada da Ajuda no final do mês de janeiro.
Nesta reunião foram apresentados e analisados os resultados dos ensaios de DHE-Distinção, Homogeneidade
e Estabilidade e de VAU-Valor Agronómico de Utilização
relativos a 2019 e que permitiram a inscrição de variedades de várias espécies.

ANSEME - Associação Nacional dos Produtores e Comerciantes de Sementes

Estes ensaios são obrigatórios para a inscrição de variedades no Catálogo Nacional de Variedades (CNV) e que,
posteriormente serão incluídas no Catálogo Comum
(europeu) de Variedades (CCV).
Os ensaios de Valor Agronómico e de Utilização, da
responsabilidade da DGAV constituem a Rede Nacional de Ensaios das espécies vegetais e são realizados
em parceria com as DRAP- Direções Regionais, Escolas
Superiores Agrárias e outras entidades do setor como é
exemplo a ANSEME.
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17 de fevereiro de 2020

Ano Internacional da
Sanidade Vegetal 2020
A ANSEME esteve presente na Sessão Oficial do Encerramento do Centenário da Direção-Geral dos
Serviços Pecuários e da Abertura do Ano Internacional da Sanidade Vegetal 2020, que se realizou no
passado dia 17 de fevereiro nas instalações do Ministério da Agricultura em Lisboa.
O evento contou com as presenças da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, e do Secretário de
Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Nuno
Russo.
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
(ONU) decidiu indicar 2020 como o Ano Internacional
da Sanidade Vegetal numa iniciativa conjunta com a
Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO) e o Secretariado do International Plant
Protection Convention (IPPC).

alimentares devidas a pragas e doenças que afetam as
plantas: “um número que nos faz pensar e que, hoje,
nos traz aqui. Um número que nos permite perceber
que há muito trabalho pela frente. Trabalho, esse, que
não cabe num ano, bem sabemos. Trabalho, esse, que
há muito é desenvolvido e que, estou certa, ganhará
mais eco neste que será o Ano Internacional da Sanidade Vegetal”.
Portugal junta-se também a esta iniciativa, sendo que,
durante esta sessão foi apresentado o programa nacional do Ano Internacional da Sanidade Vegetal.

Na sua intervenção, a Ministra da Agricultura referiu
que a FAO estima uma perda de até 40% das culturas

ANSEME - Associação Nacional dos Produtores e Comerciantes de Sementes
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19 a 20 de fevereiro de 2020

10º Colóquio Nacional do Milho
A ANSEME marcou presença no 10º Colóquio Nacional do Milho organizado pela ANPROMIS (Associação
Nacional de Produtores de Milho e Sorgo), que teve lugar na cidade de Coimbra, no Convento de São Francisco, nos dias 19 e 20 de fevereiro.

Segundo a ANPROMIS, a escolha da cidade de Coimbra
para a realização do 10º Colóquio Nacional do Milho,
justifica-se pela importância socioeconómica da cultura do milho na região do Vale Mondego, sendo que, a
produção deste cereal, tem sido estável no decorrer dos
últimos anos.
Este 10º Colóquio do Milho foi uma oportunidade para
ouvir agricultores, cientistas e responsáveis políticos
sobre o papel da agricultura em questões tão atuais
como a coesão do território, a neutralidade carbónica e
as megatendências alimentares.
ANSEME - Associação Nacional dos Produtores e Comerciantes de Sementes

Perante uma plateia repleta de agricultores, estudantes
e profissionais ligados ao setor, foram também abordados temas mais específicos da cultura do milho, como a
importância do solo como garante de sustentabilidade e
a problemática da cefalosporiose na Península Ibérica.
A sessão do primeiro dia foi encerrada pela Ministra da
Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, que no decorrer
da sua intervenção salientou: “a cultura do milho nos
sistemas agrícolas e pecuários nacionais assume uma
importância reconhecida pelo país e pelo Governo de
Portugal”.
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24 a 28 fevereiro de 2020

Encontro da Federação Internacional
de Sementes
O Encontro da Federação Internacional de Sementes (ISF) decorreu na cidade do Porto na última semana de fevereiro. Ao longo de uma semana decorreram várias palestras/reuniões e workshops onde
foram debatidas questões que são do interesse da fileira das sementes e transversais a todos os associados.

Estiveram presentes vários associados representando
Associações Nacionais e Regionais das mais variadas
partes do globo, delegações da Austrália, Nova Zelândia,
Estados Unidos, Canadá, India e tantos outros marcaram presença.

A ISF é a voz da indústria global de sementes. Representa os interesses dos seus membros desde 1924 e representa hoje 96% do comércio internacional de sementes.
Com um alcance global estendendo-se a membros de
todo o mundo e status oficial de observador em organizações intergovernamentais e internacionais.

Especial destaque para a reunião das Associações Nacionais e Regionais de Sementes, onde foram delineados
os objetivos estratégicos da Federação para o período
2021-2025.

A Visão da ISF: “Um mundo em que a semente da
melhor qualidade seja acessível a todos, apoiando a
agricultura sustentável e a segurança alimentar.”

Foi também apresentada a agenda do Congresso Anual
ISF que decorrerá em Capetown, África do Sul, de 8-10
de Junho.

Missão da ISF: “Criar o melhor ambiente para o movimento global de sementes e promover o melhoramento
e inovação de plantas”.

A ANSEME esteve presente neste evento como membro
desta Federação, assim como a Engª Teresa Coelho, Chefe de Divisão de Variedades e Sementes da DGAV onde
fez uma apresentação sobre a certificação de semente
em Portugal.

Valores da ISF: Integridade, Inovação, Colaboração,
Sustentabilidade

ANSEME - Associação Nacional dos Produtores e Comerciantes de Sementes
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www.anseme.pt
Rua da Junqueira n.º 39 Edifício Rosa – 1.º Piso
1300 – 307 Lisboa
Telm: +351 93 398 2599
Email: anseme@anseme.pt
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