
CEBAL garante doutoramento

 
Três jovens investigadores do distrito de Beja que desenvolvem actividades de investigação 
e desenvolvimento no CEBAL foram contemplados com bolsas de doutoramento apoiadas 
pela pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
De acordo com fonte oficial do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro
Alentejo, "estas bolsas possibilitarão aos três investigadores do CEBAL a continuidade dos 
seus trabalhos que incidem sobre a valor
região, a esteva e o cardo".  
O CEBAL acrescenta que no estudo com a esteva "serão explorados os mecanismos de 
acção de taninos condensados na dieta para melhorar o estado antioxidante dos 
ruminantes e a qualidade dos seus produtos", num trabalho em parceria com o Centro de 
Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal da Faculdade de Medicina Veterinária 
da Universidade de Lisboa. 
No caso do cardo, os dois trabalhos de investigação serão focados no estudo de ma
genéticos associados a características bioquímicas de interesse em populações portuguesas 
(parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), e no desenvolvimento 
de soluções bio-tecnológicas para valorização deste produto como recur
uma agricultura sustentável (parceria com o Instituto de Investigación en Biomoléculas da 
Universidade de Cádiz e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária de 
Elvas). 
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