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WEBINAR NOVAS TÉCNICAS DE
MELHORAMENTO DE PLANTAS
No passado dia 6 de julho de 2020 foi realizado um webinar
sobre a inovação no melhoramento de plantas na região da
Península Ibérica, promovido pela ASTA (American Seed Trade Association), pela EUROSEEDS (Associação Europeia de
Sementes), pela ANOVE (Associação Espanhola de Obtentores Vegetais) e pela ANSEME.
Este webinar contou com a presença de investigadores e
membros da produção agrícola (nomeadamente a espanhola ASAJA e a CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal), entre outros.
A introdução de resistências à Pyricularia do arroz e ao míldio em variedades de trigo tem sido possível graças ao silenciamento de genes, possibilitada pelas novas técnicas
CRISPR de melhoramento de plantas. Estas técnicas têm permitido ainda a introdução de resistências a vírus em melões
e o aumento da eficiência de utilização de água em 30% em
variedades de girassol.
A existência de novas pragas exclusivas dos territórios português e espanhol, faz do Sul da Europa um laboratório para
o resto do continente europeu, uma vez que os efeitos das
alterações climáticas e o aumento das temperaturas médias se estendem a todo o território europeu. O facto das
novas técnicas de melhoramento de plantas permitirem a

ANSEME - Associação Nacional dos Produtores e Comerciantes de Sementes

obtenção de novas variedades com maior celeridade, constitui uma vantagem num cenário de imprevisibilidade e de
rápidas mudanças.
Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da CAP, resumiu a importância da inovação no melhoramento de plantas a três
níveis:
• Sustentabilidade económica, uma vez que o uso de variedades mais produtivas permite aumentar a rentabilidade do agricultor;
• Segurança alimentar, uma vez que o aumento da produtividade agrícola permite produzir mais com menos,
assegurando uma produção de alimentos suficiente
para todos;
• Defesa do consumidor, uma vez que a utilização de variedades mais resistentes a pragas e doenças permite a
produção de plantas mais sãs.
Com as metas estabelecidas pelo Pacto Ecológico Europeu,
de redução da utilização de Fitofármacos em 50% e de adubos em 20% até 2030, o melhoramento genético ganha uma
importância sem precedentes na busca de soluções mais eficientes para a produção agrícola.
Para ver este webinar na íntegra, por favor contacte a ANSEME
(anseme@anseme.pt)
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22 de julho de 2020

CAEA-AGRI

Caminhos de Adaptação de Espécies Agrícolas
às Alterações Climáticas

CAEA-AGRI REALIZA REUNIÃO
DE GRUPO FOCAL
O CAEA-AGRI é um projeto, criado no âmbito da Ação 20.2 do PDR2020, constituído pelo INIAV,
ANPROMIS, COTHN E ANSEME, com o intuito de identificar variedades regionais de milho e brássicas
com capacidade de adaptação às alterações climáticas.
No dia 22 de julho de 2020 foi realizada uma reunião
do Grupo Focal do Projeto, em formato de webinar, que
contou com a presença de representantes do setor da
produção, das sementes e de todos os elementos que
integram o CAEA-AGRI, para discutir a relevância das
variedades de brássicas utilizadas na produção hortícola
e preocupações em contexto de alterações climáticas.
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Os esforços dos obtentores no desenvolvimento de
variedades adaptadas às alterações climáticas, as necessidades da produção, a importância da conservação
de recursos genéticos vegetais e do uso de variedades
tradicionais em mercados de nicho, foram algumas
questões discutidas ao longo deste webinar, que poderá
ver na íntegra em:
https://www.youtube.com/watch?v=PNoV_mrTlD4
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DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE)
2020/1106
Com início a 1 de agosto de 2020, a experiência temporária implementada pela Decisão de Execução (UE)
2020/1106 de 24 de julho, relativa a controlos oficiais
em inspeções de campo, irá decorrer até 31 de julho de
2027.

gerações anteriores (atualmente de 100%) e passar a
planear a frequência dos controlos oficiais com base em
critérios de risco.
Esta experiência irá incidir ao nível das seguintes espécies: forrageiras, cereais, oleaginosas, fibras e beterraba.

Pretende-se reduzir a proporção da cultura inspecionada em campos de produção de semente base e

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE
SEMENTES – NOVO PRESIDENTE
O australiano Donald Coles é o substituto de Eduardo Fitó como Presidente da Federação Internacional de Sementes que se mantém como membro da Direção.
Donald Coles é natural do estado de Victoria e está ligado há vários anos ao setor das sementes, a nível profissional
e familiar.
Para mais informações: https://www.worldseed.org/about/isf-structure/executive-committee/
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