
2003 - 2006 

Integra a equipa científica do Projecto POCTI/AGG/44895/2002, em colaboração com o INETI. 

Efeito do excesso de cobre em plantas de tomate. 

 

2003 - 2006 

Integra a equipa científica do Projecto POCTI/AGG/46559/2002, em colaboração com a UTAD. 

Métodos bioquímicos e químicos na previsão da mineralização de azoto e 

armazenamento de carbono em resíduos orgânicos aplicados ao solo. 

 

2003 - 2006 

Integra a equipa científica do Projecto AGRO 508, em colaboração com a VIAZ, a AGRO-SANZ 

e a IBERIAN SALADS. 

Compostagem de resíduos agro-industriais e sua valorização na fertilização de culturas 

hortícolas e olival em agricultura biológica. 

 

2003 - 2006 

Integra a equipa científica do Projecto AGRO 431. 

 PROBRAVO – Promoção da gestão sustentável, produtividade e valorização 

económica do sistema de pinhal bravo. 

 

1995 - 2002 

Integrou a equipa científica do Projecto NUMALEC concerted action FAIR6-CT98-4215. 

Nutrient management legislation in european countries. 

 

Os objectivos desta rede comunitária foram a preparação de uma proposta de harmonização, 

numa base científica, da legislação relativa à gestão de nutrientes em vigor na UE, na Suiça e 

na Noruega, a publicação de um livro reunindo a legislação existente em cada um destes 

países e relativa ao referido tema e, finalmente a elaboração de balanços de macronutrientes 

nos 16 países europeus participantes do projecto. 

 

1995 - 1998 

Integrou a equipa científica do Projecto PRAXIS/C/AGR/11045/1998, que serviu de suporte ao 

seu trabalho experimental de Doutoramento. 

 

Título: Estudo de diferentes técnicas para avaliação do azoto potencialmente disponível para 

as culturas a partir de resíduos orgânicos incorporados ao solo. 

 

O objectivo deste projecto foi o de avaliar e tentar prever a mineralização do N a partir de 

diferentes tipos de resíduos orgânicos, através da realização de ensaios laboratoriais de 



incubação, ensaios biológicos em vasos e de campo, e métodos químicos expeditos com a 

finalidade de previsão da disponibilização de azoto e sua aplicação em rotina laboratorial. 

 

1995 - 1998 

Integrou a equipa científica do Projecto ENVEG Concerted Action FAIR3-CT96-1309. 

 

Título: European Community Network to Investigate Environmental Problems Associated with 

the Nitrogen Fertilisation of Field Grown Vegetable Crops. 

 

O objectivo desta rede comunitária foi a de reunir a informação científica disponível, nos 16 

países europeus participantes, acerca da fertilização azotada de culturas hortícolas, por forma 

identificar as necessidades de investigação e a disseminar os conhecimentos existentes em 

toda a UE. O objectivo proposto foi conseguido através da realização de encontros anuais, de 

reuniões interlaboratoriais nos vários países participantes, da edição trimestral de uma 

newsletter, da criação de um site na Internet e da realização de um seminário, aberto à 

comunidade científica e empresarial, no último ano do projecto. 

 

1995 - 1998 

Integrou a equipa científica do Projecto mobilizador para o desenvolvimento tecnológico 

ECOCEL no âmbito do PEDIP II. A participação do Instituto Superior de Agronomia incide no 

P/P/S (processo/produto/sistema) - fertilizantes cujo objectivo é o desenvolvimento de novo 

fertilizantes com características que cumpram as exigências definidas pelas normas 

comunitárias de qualidade e certificação, utilizando para esse fim subprodutos da industria da 

pasta de papel, nomeadamente dregs, grits e cinzas de caldeira como correctivos 

alcalinizantes. 

 

1995 - 1998 

Integrou a equipa científica do Projecto Avicenne AVI-CT-94-0002. 

 

Título: Use of wastewater for irrigation – a global approach blending water treatment, irrigation 

with various systems on various crops and institutional/organisational aspects 

 

O objectivo deste projecto foi o de aumentar a cooperação entre equipas de investigação da 

UE, actuando no domínio da reutilização de águas em agricultura, por forma a permitir a 

uniformização dos níveis de tolerância relativos aos agentes contaminantes presentes nos 

efluentes a utilizar na rega, a harmonização dos procedimentos laboratoriais e a criação de 

uma base de dados comum relativa à área em questão. Neste projecto estiveram envolvidas 

instituições de outros 5 países para além de Portugal: Faculté des Sciences Agronomiques de 

Gembloux (Bélgica), Université de Liège (Bélgica), Agricultural University of Athens (Grécia), 

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (Marrocos), Centre de Recherche du Génie Rural 



(Tunísia) e o Institut des Recheches Agricoles de Chipre (Chipre). Os trabalhos efectuados pela 

equipa do DQAA consistiram no estudo da influência da presença de metais pesados nas 

águas de rega. 

 

 


