
Actividades de investigação 

 

• “Identificação e caracterização de sistemas de agricultura de montanha”, projecto integrado 

em estágio curricular realizado na Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes em 

1986/87. 

• Dois projectos consecutivos: “Sistemas de Produção Agrícola de Montanha – Dinâmica 

Tecnológica” (Maio de 1987 a Abril de 1992); e “Sistemas de Produção Agrícola, Uso do 

Solo e Recursos Naturais” (entre 1992 e 1997), no âmbito do Centro de Economia Agrária e 

Sociologia Rural da FCT. 

• Membro do Centre for Research in Environmental Appraisal and Management (CREAM) da 

Universidade de Newcastle upon Tyne, no ano de 1996/97. 

• Membro da equipa que, entre Junho de 1998 e Janeiro de 1999, realizou um estudo de 

estratégia de desenvolvimento para a agricultura dos Açores 2000/2006, ao abrigo de 

protocolo celebrado entre a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente da Região 

Autónoma dos Açores e o ISA. 

• Co-coordenador da equipa que, entre Junho de 1998 e Janeiro de 1999, realizou um estudo 

sobre a aplicação das medidas agro-ambientais na Região do Ribatejo e Oeste 2000/2006, ao 

abrigo de protocolo entre a Direcção Geral de Desenvolvimento Rural do MADRP e a 

ADISA (Associação para o Desenvolvimento do ISA). 

• Realizou, em 1999, como avaliador externo ao MADRP, a avaliação ex ante do Programa de 

Desenvolvimento Rural para Portugal Continental, o qual compreende a programação para o 

período de 2000/2006 de todas as medidas de desenvolvimento rural financiadas pela secção 

Garantia do FEOGA; este trabalho foi realizado ao abrigo de protocolo com o ISA. 

• Colaborou, como perito externo, no trabalho da OCDE para a preparação do workshop 

“Valuing rural amenity resources: dealing with public goods, non-market goods and 

externalities”, que decorreu em Washington a 5-6 de Junho de 2000. 

• Coordenou a equipa do ISA/ERENA que realizou, em 2005/2006, o Estudo sobre a 

Integração da Gestão da Rede Natura 2000 na Estratégia Nacional de Desenvolvimento Rural 

2007-2013, ao abrigo de protocolo entre o ISA e o ICN.  

 


