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01. Notas finais do 2º Colóquio sobre o uso sustentável dos
      pesticidas 

Fonte: COTHN

Sobre os 4 painéis temáticos que, sequencialmente, trataram aspetos fulcrais para o melhor 
uso dos pesticidas, podemos sintetizar aspetos, alguns positivos, outros negativos e outros 
ainda a melhorar que poderão contribuir para as agendas e planos de ação dos vários atores 
numa perspetiva integradora e de ajuste dos objetivos que em ultima análise nos são comuns: 
atividade agrícola sustentável com meios viáveis, proteção da saúde de todos e garantia da 
conservação dos recursos naturais.

Assim podemos dizer que:

A proteção integrada é uma inovação que reúne soluções para os caminhos mais adequados na 
proteção das culturas, mas só com o verdadeiro e sério cumprimentos das suas componentes. 
As soluções que integra, desde as mais antigas e conhecidas até às, ainda, promissoras, 
constituem o que poderá ser uma proteção das culturas com uma forte diminuição da 
dependência dos produtos fitofarmacêuticos. Muito é o conhecimento existente a ser 
explorado: o recurso à engenharia genética e à engenharia dos materiais, a modelação do risco 
de ocorrência de pragas, doenças e infestantes e outras áreas que de forma multidisciplinar 
podem contribuir para a desejável proteção das culturas;
O reforço de investimento atribuído, no presente, a melhoria das práticas agrícolas e a proteção 
das culturas materializadas em dezenas de projetos, carece de uma complementar cultura de 
partilha do conhecimento com os setores produtivos e de uma maior relação institucional dos 
agentes, desde a investigação ao uso das soluções encontradas.
O incremento de mais e melhores incentivos à capacitação dos agentes no que aos pesticidas 
diz respeito é, continuadamente, uma necessidade que não pode ser descurada;
A exposição, a partir da alimentação, a resíduos de pesticidas, mesmo que em "microdoses", 
pode ter efeitos negativos na saúde ao nível do sistema endócrino. As ciências médicas reúnem, 
hoje, um conhecimento sobre o efeito crónico de exposição a poluentes e outros produtos que
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01. Notas finais do 2º Colóquio sobre o uso sustentável dos
      pesticidas (continuação) 

nos "obriga" a, cada vez, reunir melhor informação no ato da tomada de decisão em proteção 
das plantas;
A Lei 26 deve ser fiscalizada, monitorizada e até melhorada para que possamos ir ao encontro 
de praticas agrícolas mais próximo do desejável;
A grande distribuição está alerta e assiste-se a uma regulação mais exigente no que se refere ao 
estabelecimento de níveis de resíduos que vão além dos LMR estabelecidos por Lei. Ficou o 
registo de que saibamos nós comunicar bem estes aspetos ao consumidor que nem sempre são 
de fácil compreensão por parte da sociedade em geral;
A minimização dos riscos que decorrem do uso de pesticidas passa pela capacitação e pela 
mudança continuada dos sistemas agrícolas. Foi dado grande enfoque à resiliência dos 
ecossistemas agrícolas. Há que trabalhar ao nível da paisagem agrícola e de redescobrir a 
melhor gestão ao nível das infraestruturas e da biodiversidade funcional;
As abordagens na análise de risco deverão ser mais abrangentes e ter em conta os hábitos 
agrícolas no que respeita ao uso de misturas para combater inimigos diferentes.
É necessário saber mais sobre os efeitos a longo prazo e há que instituir uma prática de 
"vigilância" permanente pós-registo de pesticidas;
O mercado de pesticidas na Europa tem sido exigente e suporta-se no principio da precaução, 
mesmo no que respeita aos biopesticidas. É assim desejável que continue, todavia é também 
desejável que sejam usados os mecanismos previstos na UE para colocar, no mercado nacional, 
as soluções com perfis toxicológicos e ecotoxicológicos mais favoráveis já existentes no 
mercado europeu;

A produção não viu, ainda, em pratica o "reconhecimento mutuo" como instrumento europeu 
para colocação de novos produtos no mercado nacional, sendo que ficou claro que poderá ser a 
produção a solicitar o início dos processos.

Neste fórum foi ainda possível fomentar as relações institucionais e melhorar o diálogo que se 
quer construtivo com destaque para a presença atenta dos representantes das entidades 
reguladoras e de outros agentes de decisão.

A documentação, certificados e imagens do colóquio na página do mesmo em:
https://2-cuspest.webnode.pt/

https://2-cuspest.webnode.pt/
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02. Regime Escolar - Ano Letivo 2019/2020 - Pedido De Aprovação

Fonte: IFAP

As entidades que pretendam beneficiar das ajudas à distribuição de fruta e leite ao abrigo do 
Regime Escolar, com referência ao Ano Letivo 2019/2020, devem apresentar um pedido de 
aprovação até 31 de julho de 2019, para efeitos de aprovação prévia junto do IFAP, de acordo 
com o previsto no n.º 1 do art.º 16.º da Portaria n.º 113/2018, de 30 de abril.

Para mais informações consulte o link.

https://www.ifap.pt/noticia?assetId=11756622


Fonte: Rede Rural Nacional

03. "As Alterações Climáticas e o Futuro do Setor Agroflorestal" 
      Como se adapta o setor a esta nova realidade!
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Conversas de Agricultura 

"As Alterações Climáticas e o Futuro do Setor Agroflorestal" 
Como se adapta o setor a esta nova realidade!

 
Realiza-se no dia 12 de junho, na Feira Nacional de Agricultura, Sala Ribatejo, CNEMA, 
Conversas de Agricultura - "As Alterações Climáticas e o Futuro do Setor Agroflorestal".
O evento é organizado pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) e Gabinete de Planeamento, 
Políticas e Administração Geral (GPP).

Consulte o programa  AQUI

http://www.rederural.gov.pt/images/Noticias/2019/WS_AlteracoesClimaticas_Santarem_VersaoPublico_28.05.2019_rev-2-2.pdf


Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma bolsa de investigação (BI) licenciado, no 
âmbito do projeto de I&D PDR2020-101-031881 – PodaCitrus - "PodaCitrus: Optimização da 
poda em citrinos", financiado pelo PDR 2020 nas seguintes condições:

Área Científica: Agronomia

Requisitos de admissão: Licenciatura na área de Agronomia, Biologia ou áreas afins, carta de 
condução de veículos ligeiros e disponibilidade de viatura própria para deslocações ao campo, 
sendo condições de preferência a formação em Agronomia e em Hortofruticultura, assim como 
a experiência comprovada em trabalho técnico de campo.

Consulte o edital em anexo no final deste boletim

04. Atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do 
      Projeto Podacitrus
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Fonte: FCT
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05. Balanço dos Citrinos, inscrições abertas

Fonte: COTHN

O COTHN-CC, e a ALGARORANGE vão organizar no dia 26 de junho em Loulé o Balanço dos 
Citrinos. O mesmo terá lugar no auditório do Nera entre as 14:30 e as 18:00.

Consulte o programa em anexo no final deste boletim.
As inscrições são gratuitas mas obrigatórias
Pode inscrever-se neste .link

https://docs.google.com/forms/d/11WRmWnLOhxYLekJRHcDZD9UsErYyWaGoUrtL776GI-8/viewform?edit_requested=true


06. Formação: Poda em verde em Figueiras
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Fonte: Rosagro

Vai ter lugar no dia 15 de Junho de 2019 (Sábado) entre as 9h00 e as 12h30, a formação Poda 
verde em Figueiras, na Rosagro – Sociedade Agrícola, Lda, localizada em Adofreire – Torres 
Novas, Casal da Raposa; GPS: 39.524,-8.568364

A ação estará a cargo do formador Eng.º Rui Maia de Sousa (INIAV/ENFVN).

Programa:
Noções gerais de poda em verde
Demonstração de poda em verde em figueiras formadas em:
- eixo central revestido baixo
- vaso clássico baixo

Inscrições:
rosagrodoceterra@gmail.com ou através do contacto 919627226

Custo:
25€ (IVA incluído)

mailto:rosagrodoceterra@gmail.com


07. FENAREG propõe medidas de mitigação dos efeitos seca na 
     agricultura 
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A FENAREG propôs na Audição da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, a 29 de Maio, 
medidas imediatas que compensem os agricultores regantes pelos efeitos da seca prolongada.

Considerando que o problema da seca se prolonga pelo quinto ano consecutivo, com restrições 
de disponibilidade hídrica em várias bacias hidrográficas, a FENAREG apela à implementação de 
medidas mitigadoras que compensem a redução de rentabilidade dos agricultores, e de 
medidas de fundo que antecipem e evitem perdas económicas, sociais e ambientais. 

Aceda ao comunicado, em anexo no final deste boletim.

Fonte: FENAREG



08. Dia Mundial da Segurança Alimentar
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Resolução adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de dezembro de 2018:

Reafirmando a resolução 70/1, de 25 de setembro de 2015, intitulada “Transformando o 
mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, na qual adotou um conjunto 
abrangente, amplo e centrado em metas e objetivos de desenvolvimento sustentável, 
universais e transformadores; seu compromisso de trabalhar incansavelmente pela plena 
implementação da Agenda até 2030, seu reconhecimento de que erradicar a pobreza em todas 
as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, seu compromisso com o 
desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões - económica, social e ambiental - de 
maneira equilibrada e integrada, e com base nas conquistas dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milénio, procurando abordar assuntos inacabados.

Leia a resolução na integra, em anexo, no final deste boletim.

Fonte: Nações Unidas



09. Centros de Competência marcam presença na Feira Nacional 
      de Agricultura 2019
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Nota de imprensa:

A Inovação constitui, reconhecidamente, um dos principais desafios da agricultura portuguesa 
para as próximas décadas.
Ciente desta realidade, 10 Centros de Competências decidiram marcar presença na próxima 
edição da Feira Nacional de Agricultura, promovendo um stand conjunto que constitui um claro 
sinal de unidade em torno de uma temática que se revela determinante para a competitividade 
do sector agro-florestal nacional “A Investigação e a Inovação”.

Numa altura em que o Ministério da Agricultura está a ultimar uma Agenda de Inovação para o 
nosso sector, a concertação de estratégias entre o Ministério e os agricultores nacionais, 
representados nos diversos Centros de Competências existentes, afigura-se-nos fundamental 
para incrementarmos a necessária competitividade da agricultura nacional.

Atendendo à relevância desta iniciativa, vimos por este meio convidar todos os interessados a 
visitarem este stand, que se pretende que constitua não só um espaço de convívio, como uma 
montra de alguns dos produtos que são produzidos no âmbito das culturas representadas por 
estes dez Centros.

Fonte: ANPROMIS
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Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma bolsa de investigação (BI) licenciado, no âmbito do projeto de 
I&D PDR2020-101-031881 – PodaCitrus - "PodaCitrus: Optimização da poda em citrinos", financiado pelo PDR 2020
nas seguintes condições: 

Área Científica: Agronomia 

Requisitos de admissão: Licenciatura na área de Agronomia, Biologia ou áreas afins, carta de condução de veículos 
ligeiros e disponibilidade de viatura própria para deslocações ao campo, sendo condições de preferência a formação 
em Agronomia e em Hortofruticultura, assim como a experiência comprovada em trabalho técnico de campo. 

Condições de preferência: Formação em Agronomia; conhecimentos em Hortofruticultura; conhecimentos em 
Citricultura; experiência comprovada em trabalho técnico de campo; rigor científico, organização e boa capacidade de 
trabalho em equipa; vontade expressa de prosseguir formação na área da Hortofruticultura; disponibilidade imediata. 

Plano de trabalhos: A atividade a desenvolver no âmbito da bolsa consiste na execução das tarefas previstas no 
projeto “PodaCitrus“, incluindo ensaios de campo e trabalho laboratorial (https://inovacao.rederural.gov.pt/2/119-
podacitrus-otimizacao-da-poda-em-citrinos). 

Legislação e regulamentação aplicável: Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei nº 
40/2004, de 18 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 202/2012, de 27 de agosto e alterado pelo 
Decreto-Lei nº 233/2012, de 29 de outubro e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, 
de 9 de julho e o Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade do Algarve. 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro para os Recursos Biológicos e Alimentos Mediterrânicos 
(MeditBio) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, sob a orientação científica do Professor 
Amílcar Duarte. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em julho de 2019. O contrato de 
bolsa poderá eventualmente ser renovado até ao máximo da duração do projeto, com términus previsto em 
31/12/2021. 

Valor do subsídio mensal de manutenção: O montante do subsídio mensal de manutenção corresponde a € 752,38 
(https://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores). O subsídio de manutenção será pago mensalmente por transferência 
bancária. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: Avaliação curricular com a valoração 
máxima de 10 valores. Numa primeira fase, os candidatos serão selecionados em função da área científica de formação 
(20%), da média final do curso (Licenciatura) ponderada pelos ECTS (50%) e pela formação específica, experiência 
de trabalho na área do concurso e restantes critérios de preferência (30%). Caso se justifique, os candidatos poderão 
ser selecionados para entrevista individual. Na situação de se fazer a entrevista, a ponderação para cálculo da 
classificação final será: avaliação curricular 50%; entrevista 50%. 

Composição do Júri de Seleção: O júri responsável pela seleção é constituído por três membros efetivos e 1 
suplente (todos Doutorados): 

- Amílcar Manuel Marreiros Duarte (Presidente do Júri); 
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- Isabel Maria Alves Barrote (Vogal efectivo); 

- Luís Miguel Mascarenhas Neto (Vogal efectivo); 

- Lídia Adelina Pó Catalão Dionísio (Vogal Suplente). 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados através 
de lista ordenada por nota final obtida, afixada em local visível e público da Universidade do Algarve (FCT, edif. 8), 
sendo o(a) candidato(a) aprovado(a) notificado(a) através de e-mail. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período 
de 03/06/2019 a 17/06/2019. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada 
dos seguintes documentos:  

- Documento de Identificação oficial (cópia simples ou equivalente legal). Caso tenha nacionalidade diversa da 
portuguesa deverá apresentar (titulo de residência, certificado de residência permanente ou estatuto de residente 
de longa duração); 

- Documento comprovativo de que o candidato reúne as condições exigíveis para o respetivo tipo de bolsa, 
nomeadamente o certificado de habilitações de todos os graus académicos obtidos, com média final e com as 
classificações em todas as disciplinas realizadas; 

 
- Caso o grau académico tenha sido conferido por instituição de ensino superior estrangeira, o mesmo 
deve conformar as regras estabelecidas no Decreto-Lei n.º 66/2018 de 16 de agosto, devendo o(a) 
candidato(a) ordenado(a) em lugar elegível cumprir as formalidades exigidas até à data do 
termo do prazo concedido para a celebração do contrato, sob pena de exclusão do 
procedimento concursal. 

- Curriculum Vitae; 

- Certificado de Habilitações; 

- Número de Identificação Fiscal; 

- Outros documentos que sejam considerados pertinentes em razão do tipo e modalidade da bolsa. 

- O Requerimento de candidatura ao concurso, datado e assinado, obrigatoriamente, deve ser dirigido ao Reitor 
da Universidade do Algarve 
(https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/gcp/requerimento_bolseiro_revisto_23.01.2018_002.pdf) e remetido para o 
endereço: Universidade do Algarve / a/c Amílcar Duarte, FCT – Edif. 8, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª 
(Edital 058/2019, Projeto “PodaCitrus”) ou por email para aduarte@ualg.pt. Ainda no referido requerimento, e caso 
o candidato apresente a sua candidatura através de correio eletrónico, deve expressamente consentir que todas 
as notificações relativas ao procedimento concursal sejam enviadas para o endereço eletrónico indicado. 

A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de bolsa, no âmbito 
do Projeto em referência, sempre que o financiamento não se venha a efetivar. 

Universidade do Algarve, 30 de maio de 2019.  

O Investigador Responsável 

 

 

Prof. Doutor Amílcar Duarte



 

NOTA DE IMPRENSA 
 

3 de junho de 2019 
 

FENAREG propõe medidas de mitigação dos efeitos seca na agricultura  

A FENAREG propôs na Audição da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, a 29 de Maio, 
medidas imediatas que compensem os agricultores regantes pelos efeitos da seca prolongada. 
Considerando que o problema da seca se prolonga pelo quinto ano consecutivo, com restrições de disponibilidade 
hídrica em várias bacias hidrográficas, a FENAREG apela à implementação de medidas mitigadoras que compensem 
a redução de rentabilidade dos agricultores, e de medidas de fundo que antecipem e evitem perdas económicas, 
sociais e ambientais. As principais medidas propostas aos deputados foram: 

• Antecipar o pagamento dos apoios aos agricultores no âmbito da PAC; 

• Facilitar o acesso à água para abeberamento de gado, flexibilizar os processos para a abertura de furos ou 
charcas e ativar linhas de crédito para fazer face à previsível escassez de água e alimento; 

• Implementar instrumento financeiro de gestão de risco, com garantia de Estado, para o caso da seca 
(ex. linha de crédito para não pagamento do investimento nesse ano, semelhante àquela que já foi aplicada 
no setor do leite); 

• Fazer cumprir a função de Alqueva, de mitigar a seca, viabilizando o preço da água para reforço às 
albufeiras dos perímetros de rega confinantes.  

• Implementar regimes de caudal nas bacias hidrográficas, para que não existam períodos de caudal nulo, 
situação que tem sido registada frequentemente no rio Tejo; 

• Isentar com carater excecional o pagamento da Taxa de Recursos Hídricos no setor agrícola e 
implementação da sazonalidade nos contratos de eletricidade; 

• Definir medidas específicas para mitigar as consequências da seca nos apoios ao investimento do PDR2020; 

• Acelerar as ligações de Alqueva às albufeiras já identificadas como urgentes e a ligação direta das ETA’s 
ao sistema de distribuição do EFMA. 

• Modernizar e reabilitar infraestruturas de regadio aproveitando ao máximo as atuais disponibilidades 
financeiras para aumentar eficiência hídrica; 

• Aumentar a eficiência energética e substituir fontes de energia convencionais por renováveis nas 
infraestruturas de regadio. 

Algumas das medidas de fundo apresentadas pela FENAREG no Parlamento integram uma proposta da Federação 
para uma Estratégia de longo prazo para o Regadio em Portugal. Os regantes nacionais dão assim o seu contributo 
para a definição de políticas públicas de regadio até 2050 e apresentam um plano de ação a executar entre 2021-
2027 (período do próximo Quadro Comunitário de Apoio). 
O “Contributo para uma Estratégia Nacional para o Regadio” será formalmente apresentado dia 14 de Junho, às 
10h, na sala Tejo, na Feira Nacional de Agricultura (Santarém).  
O documento da proposta pode ser consultado em fenareg.pt 
 
-------------------------------------- 
NOTA PARA OS EDITORES 
A FENAREG é uma associação de utilidade pública, sem fins lucrativos, de âmbito nacional, fundada em 2005, que agrupa entidades dedicadas à 
gestão da água para rega, tanto superficial como subterrânea, com o objetivo de unir esforços e vontades na defesa dos seus legit́imos interesses 
e na promoção do desenvolvimento sustentável e da competitividade do regadio. Atualmente conta com 27 associados que representam mais de 
25 mil agricultores regantes, que significa mais de 90% do regadio organizado nacional. 

Mais informações: FENAREG Tel.: 962 055 519 / 243 610 355 secretariado@fenareg.pt 

http://www.fenareg.pt/wp-content/uploads/ENR_Relat%C3%B3rio-Final_27Maio2019.pdf
mailto:secretariado@fenareg.pt


14.00 – Receção dos participantes

14.15 – Sessão de boas vindas 

              José Oliveira (Presidente da Direção da AlgarOrange)

              Carmo Martins (Secretária Geral do COTHN-CC)

              Pedro Valadas Monteiro (Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve)*

14.30 – Apresentação da AlgarOrange

              Sílvia Neves (AlgarOrange)

14.50 – Alterações climáticas e clima futuro na região do Algarve. Importância da sua análise 

              para o setor agrícola. (IPMA) 

15.10 – Balanço da Campanha dos Citrinos

              José Oliveira (AlgarOrange)

15.30 – Debate 

16.00 – Coffe-break

16.20 – Rega de precisão

              Ricardo Braga (ISA) 

16.40 – A fitossanidade na cultura dos citrinos

              Celestino Soares (DRAPALGARVE)

17.00 – Utilização de produtos fitofarmacêuticos: os constrangimentos sentidos pela produção

              David Ferreira (AlgarOrange)

17.20 – Debate

17.50 – Encerramento

Programa:

Patrocínio:

Inscrições
gratuitas
aqui

https://drive.google.com/open?id=11WRmWnLOhxYLekJRHcDZD9UsErYyWaGoUrtL776GI-8
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General Assembly  
Distr.: General 

11 January 2019 

 

 

18-22631 (E)    150119 

*1822631*  
 

Seventy-third session 

Agenda item 26 
 

 

 

  Resolution adopted by the General Assembly 
on 20 December 2018 
 

 

  [on the report of the Second Committee (A/73/544)] 
 

 

 73/250. World Food Safety Day 
 

 

 The General Assembly, 

 Reaffirming its resolution 70/1 of 25 September 2015, entitled “Transforming 

our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in which it adopted a 

comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative 

Sustainable Development Goals and targets, its commitment to working tirelessly for 

the full implementation of the Agenda by 2030, its recognition that eradicating 

poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest 

global challenge and an indispensable requirement for sustainable development, its 

commitment to achieving sustainable development in its three dimensions — 

economic, social and environmental — in a balanced and integrated manner, and to 

building upon the achievements of the Millennium Development Goals and seeking 

to address their unfinished business, 

 Reaffirming also its resolutions 53/199 of 15 December 1998 and 61/185 of 

20 December 2006 on the proclamation of international years, and Economic and 

Social Council resolution 1980/67 of 25 July 1980 on international years and 

anniversaries, in particular paragraphs 1 to 10 of the annex thereto on the agreed 

criteria for the proclamation of international years, as well as paragraphs 13 and 14, 

in which it is stated that an international day or year should not be proclaimed before 

the basic arrangements for its organization and financing have been made, 

 Noting that there is no food security without food safety and that in a world 

where the food supply chain has become more complex, any adverse food safety 

incident may have global negative effects on public health, trade and the economy,  

 Noting also that improving food safety contributes positively to trade, 

employment and poverty alleviation,  

 Taking into account that the global burden of foodborne diseases is considerable 

and affects individuals of all ages, in particular children under 5 years of age, and 

persons living in low-income regions of the world, 

https://undocs.org/A/73/544
https://undocs.org/A/RES/70/1
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 Cognizant of the urgent need to raise awareness at all levels and to promote and 

facilitate actions for global food safety, on the basis of scientific principles, in line 

with the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures of the 

World Trade Organization, 

 Recalling the leading role of the Codex Alimentarius Commission of the Food 

and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health 

Organization in setting international food standards to protect the health of consumers 

and in ensuring fair practices in the food trade, and the leading role of the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization in 

providing capacity-building to countries to implement food safety systems,  

 Recalling resolution 11/2017 adopted on 7 July 2017 by the Conference of the 

Food and Agriculture Organization of the United Nations at its fortieth session,  

 Acknowledging that promoting sustainable agriculture can contribute to food 

safety, 

 1. Decides to designate 7 June as World Food Safety Day; 

 2. Stresses that the cost of all activities that may arise from the 

implementation of the present resolution should be met from voluntary contributions, 

and invites all Member States, organizations of the United Nations system, other 

international and regional organizations, the private sector and civil society, including 

non-governmental organizations, individuals and other relevant stakeholders, to 

observe World Food Safety Day in an appropriate manner and in accordance with 

national priorities; 

 3. Invites the Food and Agriculture Organization of the United Nations and 

the World Health Organization, the parent organizations of the Codex Alimentarius 

Commission, to jointly facilitate the observance of World Food Safety Day, in 

collaboration with other relevant organizations, mindful of the provisions contained 

in the annex to Economic and Social Council resolution 1980/67; 

 4. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the 

attention of all Member States, the organizations of the United Nations system and 

civil society organizations for appropriate observance.  

 

62nd plenary meeting  

20 December 2018 

 

https://undocs.org/E/RES/1980/67
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