
Actividades de Investigação: 
 
A actividade científica tem-se centrado fundamentalmente no âmbito da Tecnologia 
e da 
Química Enológica, com particular incidência na Composição Fenólica de Uvas e 
de 
Vinhos. 
 
1) Projectos Coordenados: 
- Protocolo de Investigação entre a Empresa AEB Bioquímica Portuguesa, SA e a 
Estação Vitivinícola Nacional (1993-1997) relativo à “Incidência de preparações 
enzimáticas e de outros produtos enológicos nas características de qualidade dos 
vinhos” 
- Contracto de Investigação entre o Instituto Superior de Agronomia e o 
Horticultural 
Research Institute of Ontário, Canáda (1994-1996), relativo a “Catechin and 
procyanidin evaluation in grapes, musts and wines from Ontário, Canadá”. 
- Projecto AGRO (nº23) (2001-2004) “Influência de algumas práticas enológicas na 
qualidade dos vinhos” 
- Coordenou e leccionou no Instituto Superior de Agronomia, um Curso de Pós-
Graduação no âmbito do Projecto de Mobilidade (E/02/F/PL-116889) “Especialista en 
Elaboración y Análisis de Vinos”, destinado a licenciados espanhóis e financiado pelo 
Programa Leonardo da Vinci. O curso decorreu de Setembro a Dezembro de 2002 e 
teve a duração de 300 horas.  
- Coordenou pelo ISA, o projecto Erasmus 1 {Sócrates, Leonardo Programme – 
“Intensive Programmes (IP)} - ”Food and Health”(27910-IC-1-2003-1-BE-ERASMUS-
IPUC-38) , liderado pela Universidade de Gent (Bélgica) e com a participação de várias 
outras universidades de Áustria, Dinamarca, Espanha, França, Finlândia, Itália, 
Lituânia, Holanda, Polónia, Roménia, Suécia, Eslováquia e Reino Unido 
- Coordena o Contracto de Investigação entre a Empresa ENARTIS e o Instituto 
Superior de Agronomia (2007-  ), relativo à “Aplicação de proteínas vegetais na 

colagem de Vinhos do Porto” 

 
 
2) Projectos que colaborou (desde 2000): 
- Projecto EU IRRISPLIT (ICA3-CT-1999-00008) “Partial root drying: a sustainable 
irrigation system for efficient water use without reducing fruit yield, 
- Projecto CRAFT (nº 70884/99) “Biosensor based device for on live control of 
winemaking”. Projecto liderado pela Fattoria de Barbi (Itália), em consórcio com 
outras PME de Holanda, Alemanha, Hungria e Portugal. 
- Projecto FCT Sapiens Proj.99 (36168/99), do Instituto Superior de Agronomia, 
intitulado “Interactions between red wine phenolic compounds and extractable 
wood substances during wine maturation” 
- Projecto Agro nº 22 (2001), do Instituto Superior de Agronomia intitulado “Wine 
fining control” 
- Projecto Agro nº 79 (2001), do Instituto Superior de Agronomia, intitulado 
“Selection, multiplication, and promotion of selected materials and conservation of 
genetic variability from 70 grape old varieties” 
-Projecto Piloto de Formação (F/02/F/PL 118033) “Modules de Formation sur la 
qualité de production en exploitation vinicole et fromagère Traçabilité Sécurité 
alimentaire dans les petites et moyennes entreprises” (2002-2005). 



- Colabora no Projecto Piloto de Formação (Convention nº 2007 – 1955/002-001 – 
LE3-MULPRO) “Méthodologie d´élaboration, d´évaluation et de validation dês guides 
et outils de Formation Communautaires de Bonnes Pratiques d´Hygiène avec comme 

cas pratique le Vin en Europe”  (2008-2010), financiado pelo Programa Leonardo da 
Vinci (Lifelong Learning Program), e envolvendo várias instituições públicas e 
empresas de Portugal, França, Bélgica, Alemanha, Hungria. 
- Colaborou no Projecto POCTI-FCT/FEDER/FSE (2004-2008), do Instituto Superior 
de Agronomia, intitulado “Sulfate assimilation and symptoms of sulfur starvation in 

grapevine (Vitis vinífera L.) molecular approach” 
- Colabora no Projecto PEDIZA II - 2006 (medida 4, Acção 2, Subacção 2.2), do 
Instituto Superior de Agronomia, intitulado “Rega deficitária em vinha. Critérios de 

condução da rega compatíveis com a qualidade da produção” 
- Colabora no Projecto IDEIA /Agência da Inovação - 2007, intitulado 
“Desenvolvimento de um processo de desalcoolozação por nanofiltração – 

Minusalcol”, com a empresa Enofisis, IST e ISA. 
 
 
 
-Orienta vários trabalhos de fim de curso, teses de mestrado e de doutoramento 
 
-Tem organizado e participado em diversos Comités Científicos de 
Congressos/Seminários nacionais e internacionais 
 

-È "referee" das revistas : J. Agric. Food Chem.;Am. J. Vitic. Enol. ;Ciência Téc. 

Vitiv.;Mitt. Klosterneuburg;Eur.J.Biochem.;J. Int. Sci. Vigne Vin;J. Food Sci.; 

Australian J. Grape Wine Research;Analytica Chimica Acta;Phytochemical Analysis; J. 

Sci. Food Agric.;Eur.Food Res.Techn.;J. Physical Chemistry;Italian Journal of Food 

Science. 

 


