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Designação do projeto |GO – Biofortificação de tomate para processamento 

industrial e em modo de produção biológico - MPBIO 

 
Código do projeto |PDR2020-1.0.1-FEADER-030709 

 
Objetivo principal |Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação 

 
Região de intervenção |Alentejo e Ourem 

 

Entidade beneficiária |Entidade Líder: Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa 

Entidades Parceiras: Instituto Politécnico de Beja; AGROBIO – Associação Portuguesa de 

Agricultura Biológica; Instituto Superior de Agronomia; Quinta do Montalto, LDA; 

Associação de Beneficiários do Roxo; Instituto nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária IP; Quinta do Montalto II Agro-indústrias LDA; Campos do Roxo, LDA. 

 
Data da aprovação |07-06-2017 

 

Data de início |01-10-2017 

 
Data de conclusão |30-09-2021 

 
Custo total elegível do IP Beja|47.341,21 EUR 

 
Apoio financeiro da União Europeia |FEADER – 35.505,91 EUR 

 
Objetivos, atividades e resultados esperados 

 
Objetivos 
 

Pretende-se agregar valor à produção industrial e biológica do tomate, destacando-
se: 
  
Ao nível da produção 
 

1. Otimização da produção de duas variedades de tomate biofortificado em 
magnésio para transformação industrial, considerando a interação entre os 
diferentes sistemas, nomeadamente as interações entre os genótipos de 
tomate e os tipos de adubação e momentos de aplicação. 
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2. Otimização da produção de três variedades de tomate biofortificado em ferro 
e zinco, de acordo com o modo de produção biológico, para consumo direto, 
considerando a interação entre os diferentes sistemas, nomeadamente as 
interações entre os genótipos de tomate e os tipos de adubação e momentos 
de aplicação. 

3. Delineamento de um itinerário técnico para a produção de 2 variedades de 
tomate biofortificado em magnésio para transformação industrial e de 3 
variedades de tomate biofortificado em ferro e zinco para consumo direto. 

4. Aferição do efeito dos processos de transformação em tomate mole 
biofortificado em magnésio, ferro e zinco na composição nutricional, 
considerando os requisitos industriais dos mercados-alvo, de acordo com os 
requisitos da Alta Segurança Alimentar e as diretivas da União Europeia para o 
sector. 

 
A nível económico 
  
1º- Com a produção industrial ou em modo de produção biológico das variedades 
9776, CDX293, coração de boi chucha e rio grande (produtividade oscilando entre 80-
120 ton/ha), pode obter-se um preço médio para comercialização no produtor de 
0,09 €/kg (7200-10800€/ha). 
  
2º- No âmbito da biofortificação, adoptando uma perspectiva minimalista, estima-se 
um acréscimo para comercialização de 15-20%. 
  
3º- Logo, com a produção de tomate biofortificado em Mg, Zn e Fe, o objectivo será 
a criação de um produto sem factores concorrenciais e com um acréscimo de 
rentabilidade média que face à comercialização actual. 
 
Atividades 
 
1ª ETAPA - Mapeamento de solos com aptidão para cultura de tomate biofortificado 
(FCT/UNL) 
2ª ETAPA - Análise comparativa de sistemas e processos ecofisiológicos para 
obtenção de tomate biofortificado (ABR, CR, IPBeja, QtaM, FCT/UNL) 
3ª ETAPA - Definição do desenho experimental (itinerário técnico) para obtenção de 
tomate biofortificado (ABR, CR, IPBeja, QtaM, FCT/UNL) 
4ª ETAPA - Produção de tomate biofortificado - implementação da cultura e 
manutenção até à colheita (ABR, CR, IPBeja, QtaM, FCT/UNL, AGROBIO) 
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5ª ETAPA - Testes para quantificação da mobilidade de micro e macronutrientes 
(FCT/UNL) 
6ª ETAPA - Testes para quantificação de taxas de mobilização de fotoassimilados nas 
5 variedades de tomate biofortificado (ISA, INIAV, FCT/UNL) 
7ª ETAPA - Definição de padrões de qualidade do polme do tomate biofortificado 
(FCT/UNL, ISA, IPBeja, INIAV) 
 
Resultados esperados 
 
1º-Desenvolvimento de um Itenerário técnico para produção de tomate 
biofortificado em Mg (para a industria), Fe e Zn (em MPBIO, para consumo directo) 
com elevado padrão de qualidade (portanto, com controlo de qualidade adequada 
para processamento industrial ou consumo directo). 
  
2º-Resposta varietal à biofortificação, considerando os teores de acumulação e 
localização tecidular de micro (Fe, Zn, Cu, Mn) e macronutrientes (Mg, Ca, K, P). 
  
3º-Coeficientes de produção / produtividade varietal do tomate biofortificado em 
Mg, Fe e Zn e a consequente rentabilidade económica média, considerando o destino 
final destes produtos. 
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