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Ficha de Projeto

Resumo

Actualmente, os consumidores europeus têm uma maior preocupação com a qualidade dos alimentos e em como
a dieta pode influenciar o seu bem-estar. O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é a leguminosa mundial mais importante
a nível alimentar, sendo uma importante fonte de proteínas, vitaminas e minerais. Em Portugal, representa 80%
do consumo de leguminosas grão (www.ine.pt). Tem ganho recentemente atenção como alimento funcional devido
aos seus benefícios para a saúde e na prevenção de doenças crónicas. Mesmo assim esta cultura nutritiva e amiga
do ambiente está sub-utilizada na Europa. Com este projecto pretendemos entender a base genética subjacente a
diferentes características de qualidade e às interacções destas características de qualidade com outras
características, como um passo preliminar para o desenvolvimento de abordagens inovadoras de melhoramento
genético da qualidade do feijão. Para atingir este objectivo, desenvolveremos um trabalho de investigação
multidisciplinar, integrado e participativo. Os nossos resultados preliminares antecipam um grande potencial de
melhoramento dentro do germoplasma nacional de feijão. Novas ferramentas moleculares e materiais de pré-
melhoramento de alta qualidade serão desenvolvidos. Isto será fundamental para explorar plenamente o
actualmente ameaçado germoplasma nacional de feijão no desenvolvimento de variedades modernas de
qualidade. Estas novas variedades de feijão nutritivas e benéficos para a saúde serão atraentes para os
consumidores, indústria de transformação e agricultores, respondendo ás preocupações públicas ambientais e de
saúde. A nossa equipa internacional e multidisciplinar apresenta elevadas competências em diferentes áreas
antevendo uma realização bem sucedida das tarefas do projecto. Nesse sentido contamos ainda com a
participação activa dos consultores do projecto, investigadores eminentes e representantes da indústria nacional
de transformação de leguminosas. Os resultados do nosso projecto irão definir a base para o melhoramento do
feijão nos próximos anos não só em Portugal, mas também em países como Angola, onde feijão é uma das
principais culturas alimentares, e que partilha com Portugal antepassados de feijão e importantes stresses
culturais. Desta forma, o projecto proposto irá contribuir para melhorar a produtividade e, finalmente, o
rendimento agrícola e das actividades dependentes, com particular relevância para as regiões mediterrânicas e
tropicais.

Pag. 2


