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PARTICIPAÇÃO NA VIDA UNIVERSITÁRIA  

1991 ♦ Membro da Comissão Redactora dos Estatutos do Departamento de 

Produção Agrícola e Animal do ISA. 

1992/94 ♦ Membro não permanente, eleito, do Conselho de Departamento de Produção 

Agrícola e Animal do ISA. 

1992/94 e 

1994/96 

♦ Secretário da Comissão Executiva do Conselho de Departamento de 

Produção Agrícola e Animal do ISA. 

1994/data ♦ A partir de Julho de 1994 integra o Conselho Científico do ISA e o Conselho 

de Departamento do DPAA. 

 ♦ Membro do Instituto de Investigação de Sistemas Agrários (IISA), criado 

no âmbito do programa CIÊNCIA. Integra o Sector 2 - Produção Agrícola e 

Animal do Pólo ISA.  

1997/99 ♦ Representante do DPAA no Conselho de Utentes do Centro de Cálculo do 

ISA. 

2003/data ♦ Representante do DPAA na Comissão de Licenciatura em Engª Alimentar. 

2004/data ♦ Representante do DPAA na Comissão de Licenciatura em Engª 

Agronómica. 

2004/data ♦ Membro do Conselho Científico do Curso de Mestrado em Viticultura e 

Enologia, organizado pelo ISA/UP/EVN. 

2004/data ♦ Membro do Conselho Pedagógico do ISA. 

 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

Colaborou em trabalhos de prestação de serviços à comunidade, envolvendo a 

realização de estudos e elaboração dos respectivos relatórios, cursos aplicados na área de 

Viticultura e serviços de consultoria: 

1989/92 � Integrou o grupo de trabalho europeu Zonage Viticole, contratado pela União 

Europeia, DG VI, para elaboração de um estudo sobre o determinismo 

climático da maturação da uva e sua aplicação à Zonagem Vitícola da 
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União Europeia. No final do contrato foi elaborado o seguinte relatório: Le 

determinisme climatique de la maturation du raisin. Application au zonage de 

la teneur en sucre dans la Communauté Europeène.  

1991 � Avaliação técnico-económica do impacte agrícola da variante à E.N. 6-7 

na Quinta do Barão. Estudo encomendado à Secção de Agricultura Geral do 

ISA pela empresa "Impacto 2000". 

1991 � Análises do teor em chumbo e zinco do mosto proveniente de diversas 

parcelas da Quinta do Barão. Estudo encomendado à Secção de Agricultura 

Geral do ISA pela empresa "Impacto 2000". 

1994 � Proposta de Zonagem Vitícola do Continente Português. Estudo 

encomendado à Secção de Agricultura Geral do ISA pelo Instituto da Vinha e 

do Vinho. 

2003/data � Responsável pelo protocolo de prestação de serviços no âmbito de 

consultoria, cursos breves e outras actividades análogas na área de 

Viticultura, assinado entre o ISA/ADISA e a empresa vitivinícola Encosta do 

Sobral Sociedade Agrícola LDA. Ao longo dos 3 anos deste protocolo foi 

responsável pela instalação e manutenção de 60 ha de vinha na região de 

Tomar. 

2003/04 � Responsável pelo protocolo de prestação de serviços no âmbito de 

consultoria na área de gestão da rega da vinha assinado entre o 

ISA/ADISA e a empresa vitivinícola Sociedade Agrícola do Topete LDA.  

Tarefas efectuadas: gestão da rega de 35 ha de vinha na região de Borba, 

Alentejo. 

 

 � No âmbito do projectoAGRO 104, a equipa do ISA organizou um Curso 

Aplicado de Tecnologia Vitícola para Vinhos de Qualidade. Este curso foi 

organizado em 4 módulos, com a duração de 1 a 2 dias, e ministrado pelos 

elementos do ISA participantes no projecto AGRO 104 com a colaboração dos 

elementos das Direcções Regionais de Agricultura do Ribatejo e Oeste e de 

Entre-Douro e Minho. Este curso teórico/prático, desenvolveu os temas do 

projecto AGRO 104 e, para efeitos de aulas práticas, apoiou-se nas parcelas de 

demonstração instaladas em Alenquer. O curso contou com cerca de 50 alunos 
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oriundos da fileira vitivinícola. 

2004 � Responsável pelo protocolo de prestação de serviços no âmbito de 

consultoria na área de gestão da rega da vinha assinado entre o 

ISA/ADISA e a empresa vitivinícola Logovinha- Sociedade Agrícola SA. 

Tarefas efectuadas: gestão da rega de 70 ha de vinha na região do Redondo, 

Alentejo. 

 


