
Elisa Figueiredo - grupo A QualityPlant em parceria com o CISE - Centro de Interpretação 
da Serra da Estrela pretende  implementar e desenvolver uma 
nova tecnologia,  propagação in vitro, que permitirá a valorização 
de espécies com potencial económico, através da garantia das 
qualidades genética e fitossanitária das mesmas. 
A cultura in vitro de plantas refere-se ao cultivo de sementes, 
embriões ou fragmentos de tecido vegetal sob condições 
assépticas, em meios nutritivos adequados, dispondo de luz, 
temperatura e humidade controladas, com o objetivo de obter 
uma rápida multiplicação de plantas, isentas de pragas e doenças. 
Esta metodologia não envolve a manipulação genética das 
plantas. 
 
 
A ideia proposta centra-se em 3 vertentes principais: 
1. COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS CULTIVADAS IN VITRO E 
ACLIMATIZADAS. 
Atualmente a propagação de plantas é feita essencialmente por 
técnicas de cultivo tradicionais como a estacaria, sementeira e 
enxertia. No primeiro caso existem problemas associados à 
qualidade fitossanitária do material (p.e. elevada incidência do 
vírus da tristeza dos citrinos), no segundo caso, as plantas obtidas 
apresentam uma elevada variabilidade genética (p.e. sobreiros 
obtidos por semente) e no terceiro caso, a dificuldade em 
estabelecer determinadas espécies  (p.e. oliveira) e o elevado 
custo da mão-de-obra para concretização desta técnica. 
Recorrendo a técnicas de cultura in vitro é possível ultrapassar 
diversas limitações da cultura convencional, obtendo plantas de 
elevada qualidade fitossanitária e uniformidade genética. Por 
outro lado, um maior número de plantas é obtido a partir da 
planta inicial, num menor espaço físico e em menor tempo. Todos 
estes fatores representam uma mais-valia comercial, 
contribuindo para a redução dos custos de produção e diminuição 
do uso de pesticidas e controlos químicos.  
A QualityPlant ao associar-se ao CISE, pretende apostar em 
espécies agro-florestais e medicinais de forma a valorizar os 
produtos nacionais em mercados globais. 
 
 
 
2. INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO e INOVAÇÃO  
A aposta na investigação, desenvolvimento e inovação é uma 
vantagem competitiva relevante pois permite o desenvolvimento 
de novos cultivares com vista a certificação e a obtenção de 
derivados de plantas (ex: óleos essenciais) de elevada qualidade. 
Em Portugal existem inúmeras variedades (ex: oliveira, 
alfarrobeira, castanheiro, citrinos, medronheiro, etc...) que por 
nunca terem sido alvo de estudos aprofundados, são pouco 
apelativas para os produtores e consumidores. Estas plantas, 
podem ser consideravelmente melhoradas e introduzidas no 
mercado, competindo assim de forma mais eficaz com produtos 
importados.  



Pretende-se aproveitar os recursos genéticos que existem em 
Portugal, melhorá-los (em termos de qualidade) de forma a torná-
los mais competitivos face às plantas que chegam de outros 
países. Por exemplo, a oliveira cultivar Galega, por nunca terem 
sido alvo de melhoramento e devido a dificuldade de obtenção de 
pés por propagação convencional, está a ser substituída por 
variedades de outros países (p.e. a espanhola Picual).  
Por outro lado, a tendência crescente do consumo de produtos 
naturais, particularmente plantas medicinais e aromáticas e seus 
metabolitos (ex: óleos essenciais), justificam a pesquisa e 
valorização científica de novas aplicações a serem exploradas pela 
indústrias de cosmética e farmacêutica 
 
A garantia de uniformidade genética e qualidade fitossantitária 
destas plantas é uma vantagem competitiva extremamente 
relevante. A cultura in vitro garante a uniformidade genética das 
plantas e consequente padronização dos produtos finais (ex: 
óleos essenciais) minimizando a variabilidade química 
característica deste grupo de plantas Trata-se de uma mais-valia 
crucial para a indústria farmacêutica e de cosmética, sujeitas a 
regulamentações internacionais exigentes. A comercialização de 
óleos essenciais de plantas cultivadas in vitro é uma vantagem 
competitiva inovadora.  
 
3. CONSERVAÇÃO / PRESERVAÇÃO IN VITRO 
A criação de um banco genético com vista a conservação de 
espécies autóctones (p.e. espécies em vias de extinção) é uma 
ideia inovadora e inexistente no panorama agro-florestal atual. A 
ideia base é recolher pequenas amostras representativas das 
espécies identificadas como em risco de extinção e cultiva-las in 
vitro. Após o seu estabelecimento pretende-se reintroduzir alguns 
exemplares no habitat natural e manter uma coleção in vitro 
representativa dos mesmos.  
O banco genético prestará adicionalmente um serviço 
personalizado  de preservação in vitro Por exemplo: Um produtor 
de vinhos poderá ter na sua coleção uma castas  rara, melhorada 
ao longo de várias gerações, que está na origem de um o vinho de 
excelência vencedor de vários prémios. Esse produtor, poderá 
recorrer a este serviçoe solicitar a preservação dessa mesma 
casta in vitro. Com este serviço, este produto de qualidade estará 
salvaguardado, uma vez que caso uma praga ou mesmo as 
intempéris que assolam o território, não o erradicarão de vez, 
havendo sempre um local onde estará preservado. Caso seja 
necessário re-instalar esta mesma vinha, no espaço de poucos 
meses, esse produtor terá o número de exemplares da sua casta 
de eleição, que necessitar. 

 


