
Lançamento de plataforma de apoio ao melhoramento de plantas assistido por 
marcadores moleculares, direccionado para países em desenvolvimento 
 

Uma plataforma que visa apoiar o melhoramento de plantas com recurso a 
ferramentas de biologia molecular – The Molecular Breeding Platform (MBP) – 
foi oficialmente  lançada no passado mês de Fevereiro de 2010 em Hyderabad 
na India. A MBP é uma iniciativa pública conjunta doGeneration Challenge 
Program e o Consultative Group on International Agricultural 
Research (CGIAR). Esta plataforma pretende proporcionar soluções e apoiar a 
inovação no melhoramento de plantas para países em desenvolvimento, 
fornecendo metodologias analíticas (biologia molecular), serviços e apoio na 
concepção e delineamento de projectos de investigação científica. O 
melhoramento de plantas assistido por marcadores moleculares (Molecular 
breeding ou Molecular Assisted Selection) emprega marcadores moleculares 
para a selecção de plantas com característica desejáveis. Esta abordagem da 
biotecnologia vegetal apresenta com vantagem o facto de ser considerada uma 
abordagem de melhoramento mais precisa, rápida e eficaz que a sua contra 
parte denominada de melhoramento convencional. O MBP tem como objectivo 
assegurar que as mais-valias dos investimentos efectuados no 
desenvolvimento das ferramentas de biologia molecular direccionadas para o 
melhoramento estão também disponíveis para países em desenvolvimento. Em 
situações particulares, o  MBP poderá disponibilizar apoio especializado a 
Institutos de Investigação para assegurar a implementação e exploração destas 
tecnologias de forma a cumprir as metas de desenvolvimento para garantir a 
segurança alimentar. Numa primeira abordagem, a plataforma vai apoiar 14 
projectos pré-existentes em melhoramento assistido por marcadores 
moleculares, abrangendo 16 países (Angola, Burkina Faso,  Etiópia, Gana, 
Quénia, Malawi, Mali, Moçambique, Senegal, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, 
Zimbabué, China, Índia e Tailândia) na África sub-Sahariana e Ásia. O MBP é 
financiado pela Fundação Bill & Melinda Gates, com apoio financeiro adicional 
do Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID) 
e da Comissão Europeia. 
 

Fonte: Comunicado de imprensa do Generation Challenge Program. 
 


