
O DESAFIO
As alterações ambientais 
ameaçam a segurança 
alimentar na Europa

O PROBLEMA
Apenas uma fracção do 
total de recursos genéticos 
disponíveis são utilizados no 
melhoramento de plantas

O OBJECTIVO
Reforço da segurança 
alimentar através do 
aumento da conservação 
de recursos genéticos e da 
diversificação de opções para 
o melhoramento das culturas

O nosso futuro depende da disponibilidade contínua de fontes de novos 
genes para produzir novas variedades de plantas que sejam capazes 
de prosperar nas condições ambientais que enfrentamos agora, como 
resultado das alterações climáticas. Plantas silvestres estreitamente 
relacionadas com culturas (parentes silvestres das plantas cultivadas) 
e, variedades tradicionais adaptadas às condições locais (variedades 
locais) contêm fontes vitais de tais genes, mas esses próprios recursos 
estão ameaçados pelos efeitos das alterações climáticas, bem como 
por uma série de outras pressões induzidas pelo homem e por mudan-
ças sócio-económicas. Além disso, enquanto o valor desses recursos 
para a segurança alimentar é amplamente reconhecido, não há co-
nhecimento suficiente sobre a diversidade que existe e exactamente 
como é que essa diversidade pode ser usada para o melhoramento das 
culturas.

PGR Secure aborda estas questões desenvolvendo:

 » Uma estratégia sistemática, a nível Europeu, para a conservação dos 
parentes silvestres das plantas cultivadas e das variedades locais 
das culturas prioritárias 

 » Abordagens rápidas e económicas para identificar e tornar disponível 
o material genético para o melhoramento de plantas

Adaptação da agricultura às alterações ambientais 
através de uma melhor utilização das espécies silvestres 
e variedades locais na Europa



PARCEIROS DO PROJECTO

 

INOVAÇÃO DO PROJECTO 

O PGR Secure está a identificar e a facilitar o acesso a uma gama 
mais ampla de parentes silvestres de culturas e a diversidade 
genética de variedades locais que pode ser usada para aumentar 
a resistência a novas estirpes de pragas e doenças e tolerância a 
condições ambientais extremas, como secas, inundações e stresses 
térmicos - pressões que estão a provocar aumentos rápidos dos seus 
efeitos negativos sobre a produtividade das culturas.

ABORDAgEM DO PROJETO

O PGR Secure é implementado através de quatro abordagens inter-
relacionadas: 

 » Novas técnicas de caracterização: Utilização de técnicas 
genómicas e ferramentas preditivas para desenvolver novas 
abordagens para agilizar o melhoramento de plantas

 » Conservação de parentes silvestres das plantas cultivadas 
e de variedades locais: Desenvolvimento de uma estratégia 
de conservação a nível Europeu para estes recursos genéticos 
prioritários

 » Maior utilização pelos melhoradores: Promoção da utilização de 
parentes silvestres das plantas cultivadas e de variedades locais 
pelo sector de melhoramento de plantas Europeu

 » Gestão da informação: Realização de um sistema de informação 
com base na internet de forma a promover o acesso a caracteres e 
a dados de conservação sobre estes parentes silvestres das plantas 
cultivadas e variedades locais

IMPACTOS PREVISTOS

 » Melhoria do acesso ao conhecimento sobre parentes silvestres das 
plantas cultivadas e de variedades locais na Europa

 » Maior utilização de recursos genéticos em programas de 
melhoramento de plantas

 » Reforço da cooperação na Europa para a conservação e a utilização 
de parentes silvestres das plantas cultivadas e de variedades locais

 » Aumento da capacidade e opções para o melhoramento de plantas 
apoiar a agricultura Europeia e a segurança alimentar

CONTACTO

Para mais informações, contacte o Gestor do Projecto, Ms Shelagh Kell: 
s.kell@bham.ac.uk ou aceda ao sítio Web do projecto:  
www.pgrsecure.org
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CONTACTS
For further information, contact the Project 
Manager: s.kell@bham.ac.uk or visit the 
project website: www.pgrsecure.org/ 
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