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Filipa Alves (18-05-2015)
 
 Hoje, dia 18 de maio, assinala-se o dia do fascínio das plantas, celebrando-se a investigação sobre
plantas e recordando-se a sua importância. Por todo o mundo realizam-se atividades que promovem a
descoberta do mundo do estudo das plantas, havendo em Portugal eventos agendados em Almada,
Beja, Cantanhede, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Funchal, Lisboa, Oeiras, Olhão, Porto, Setúbal,
Sintra e Viseu.
 
 O dia do fascínio das plantas é uma iniciativa da Organização Europeia de Ciência das Plantas
(European Plant Science Organization, ou EPSO), sendo a coordenação a nível nacional assegurada
pelo Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa.
 
 As plantas constituem o principal produtor de biomassa do planeta, fornecendo alimentos a muitos
animais. No caso do Homem, as plantas disponibilizam ainda papel, medicamentos, químicos, energia
e paisagens agradáveis, pode ler-se no comunicado da EPSO.
 
 Assim, a Investigação sobre plantas é essencial dos pontos de vista social, ambiental e económico,
incidindo sobre ciência básica ou aplicada à agricultura, à horticultura e jardinagem, à silvicultura,
sobre reprodução vegetal, alimentação e nutrição, conservação do ambiente, mitigação das alterações
climáticas, bioprodutos, biodiversidade, sustentabilidade, recursos renováveis, ou educação e arte.
 
 Através do dia do fascínio das plantas, a EPSO pretende semear na mente coletiva do público mundial
sementes virtuais que germinem constantemente relembrando a importância da investigação científica
sobre plantas.
 
 As iniciativas de comemoração do dia do fascínio das plantas em território nacional incluem uma
visita a explorações de plantas aromáticas e medicinais no Alto Alentejo, a abertura ao público e
escolas dos laboratórios e campos de ensaio do BG ISOPlexis da Universidade da Madeira, no Funchal,
oficinas de produção de materiais usando plantas no jardim botânico de Almada e uma visita ao
Herbário do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, entre muitas outras.
 
 A lista completa de eventos comemorativos do dia do fascínio das plantas pode ser consultada online.
 
 Fontes: Fascination of Plants Day - http://plantday.org e http://fascinationofplantsday.org
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 Amazónia: Pouco mais de 1% das espécies de árvore encerra metade do total de carbono
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 Plano global para salvar variedade mais comum de banana pode custar 47 milhões de dólares
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 A Peep into the Plant miRNA World
 
 Caracterização Ampelográfica das castas Arinto, Bical, Castelão, Baga e Marselan
 
 Produtos Sugeridos
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