
Coordenação e participação em projectos de Investigação e 
Desenvolvimento 
- Pretenceu à equipa do projecto Europeu 9001-CT91-0402 “Application of information 
modelling and decision support systems to irrigation in European Mediterranean 
agriculture” (1991-1995). 

- Foi o responsável português no projecto Europeu AVI-CT93-0009 "Améloration des 
techniques et des paramètres d´irrigation de surface dans les Oasis de l´Afrique du 
Nord" (1994-1998) tendo desenvolvido, enquanto integrei a equipa até Julho de 1996, a 
componente do projecto relacionada com a optimização dos calendários de rega nas 
condições edafo-climáticas dos Oásis do Norte de África. 

- Pertenceu à equipa do Projecto Europeu  TS3*CT93-0250: “Improved Water and Soil 
Management for Sustainable Agriculture in the Huang-Huai-Hai Rivers Plain (North 
China).” (1994-1998). Neste projecto desenvolvi as tarefas referentes à determinação 
das necessidades hídricas das culturas e à calibração dos modelos de balanço hídrico 
para programação e condução da rega. 

- Foi o investigador responsável pelo projecto PEAM/C/GRH/576/95 "Metodologias 
para avaliação da procura de água em agricultura à escala regional." (1995-2000). 
Este projecto foi depois interrompido devido à minha saída para o Ministério da 
Agricultura.  

- Foi o investigador responsável pelo Projecto PAMAF 4049: “Validação de 
metodologias para avisos de rega na região Norte.” (1996-2000).  A responsabilidade 
do projecto foi depois transferida para o Professor Rui Marçal Fernando devido à minha 
saída para o Ministério da Agricultura, tendo contudo continuado a colaborar no 
projecto. 

- É membro da equipa do projecto “Apoio à Implementação do Programa Nacional para 
o Uso Eficiente da Água – Uso Eficiente da Água no Sector Agrícola”, financiado pelo 
Instituto da Água (INAG) e que está a ser desenvolvido pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC). A equipa do ISA foi incluída no projecto para tratar as 
questões relacionadas com as utilizações agrícolas da água, tendo ficado sob minha 
responsabilidade o estudo do uso eficiente da água nas redes colectivas de rega e a 
selecção e apresentação de Casos de Estudo.  

- É o responsável pelo projecto de Prestação de Serviços, financiado mediante o 
protocolo celebrado entre o ISA e o COTR (Centro Operativo de Tecnologia de 
Regadio), no âmbito do projecto INTEREG IIIA “Optimización Agronómica y 
Medioambiental del Uso del Agua de Riego”, com o objectivo de: a) Desenvolver 
software para leitura da informação meteorológica que está na base de dados 
meteorológicos do Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR) e para a 
estimativa da evapotranspiração de referência pelo método de Penman–Monteith.; b) 
Adaptar o modelo RELREG para que possa ser disponibilizado em tempo real  via 
internet; c) Prestar assistência e garantir a actualização dos programas durante o 1º ano 
de teste e implementação do sistema.    

- Enquanto Vice-Presidente do IHERA colaborou no grupo de trabalho europeu 
FOCUS, criado no âmbito da implementação da Directiva 91/414/EEC referente à 
colocação no mercado de produtos para a protecção das plantas. Integrei o subgrupo das 
águas superficiais onde estavam membros da indústria, investigadores convidados e 



representantes das entidades governamentais. Neste subgrupo participou activamente na 
componente da elaboração dos modelos que permitem simular a evolução da 
concentração de diversas substâncias nas águas superficiais e na componente referente à 
criação de cenários para a sua aplicação. O trabalho foi concluído com a apresentação 
do relatório: “FOCUS Surface Water Scenarios in the EU Evaluation Process under 
91/414/EEC". Report of the FOCUS Working Group on Surface Water Scenarios, EC 
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