Lista α

Fevereiro de 2020

Candidata à Coordenação do Centro de Investigação LEAF
Composição da Lista α:
Para Coordenador: Isabel Maria Nunes de Sousa, Professora associada com agregação do DCEB/ISA/ULisboa, anterior
coordenadora do G3. http://orcid.org/0000-0001-9384-7646
Para Coordenadores dos Grupos:
G1 Ressource Management and Landscape Architecture: David Paulo Fangueiro, Professor auxiliar do DRAT/ISA/ULisboa.
http://orcid.org/0000-0002-6101-9210
Suplente: Rita do Amaral Fragoso (Professora auxiliar do DRAT)
G2 Plant Science and crop production: Luís Filipe Sanches Goulão, Professor auxiliar do DCEB/ISA/ULisboa.
https://orcid.org/0000-0002-4613-8588
Suplente: Elsa Maria Felix Gonçalves (Professora auxiliar do DCEB)
G3 Food & Feed: Anabela Cristina da Silva Naret Moreira Raymundo, Professora auxiliar com agregação do
DCEB/ISA/ULisboa. https://orcid.org/0000-0001-5266-1685
Suplente: Maria Filipa Vinagre Marques da Silva Oliveira (Professora auxiliar do DCEB)
Para Coordenadores das Linhas Temáticas:
TL1 Grapevine and wine: Joaquim Miguel Rangel da Cunha Costa, Professor auxiliar do DCEB/ISA/ULisboa.
https://orcid.org/0000-0001-5888-947X
Suplente: Maria Cecília Nunes Farinha Rego (Investigadora do DCEB)
TL2 Olive and Olive oil: Maria Teresa Gomes Afonso do Paço, Professora auxiliar do DCEB/ISA/ULisboa.
http://orcid.org/0000-0002-8434-1974
Suplente: João Rui Rolim Fernandes Machado Lopes (Professor Auxiliar do DCEB).
TL3 Tropical Agriculture & Food Value Chains: André Martinho de Almeida, Professor auxiliar do DCEB/ISA/ULisboa.
https://orcid.org/0000-0002-7810-3988.
Suplente: Maria Otília de Almeida Carvalho (Investigadora do DCEB)
TL4 Green and Blue Infrastructures: Selma Beatriz de Almeida Nunes Pena Baldaia, professora auxiliar convidada do
DRAT, http://orcid.org/0000-0001-9141-6076
Suplente: Pedro Miguel Ramos Arsénio (Professor do DRAT)
Ideia que presidiu à formação da equipa:
O core da equipa foi desenhado na última reunião de coordenação do LEAF, e resultou do consenso dos coordenadores
em função. O racional da escolha foi dar oportunidade aos mais novos de terem uma palavra forte na vida da
Instituição, ter uma equipa motivada e entusiasmada, de ideias inovadoras e horizontes amplos. Só assim
conseguiremos transformar o LEAF num centro coeso e focado, para o podermos projetar e fazer parcerias nacionais e
internacionais fortes num sector muito competitivo.

Programa da Lista α
Depois de feita a transição do CEER e a fusão de outros centros de investigação do ISA no LEAF, em
2014, atravessámos um período de inclusão e consolidação, absorvendo ainda os colegas
investigadores do IICT, entretanto extinto. Foi um período conturbado mas, graças à Coordenação
exemplar da Colega Helena Oliveira, chegámos a bom porto, sem baixarmos a classificação atribuída
pela FCT. Passada a fase de consolidação, estamos todos cientes que a competitividade, em termos
de Investigação, tem vindo a aumentar significativamente nos últimos 5 anos, e que é preciso fazer
mais para estar à altura dos desafios (e.g. Laboratórios Associados). O caminho para a mudança foi
apontado pelas comissões de avaliação, está na altura de o construir.
O LEAF é financiado pela FCT em função da produtividade dos seus membros. É bem sabido que
teremos de aumentar a nossa produtividade e a do LEAF, sob pena de baixarmos de escalão. É
fundamental por isso, assumirmos um papel relevante a nível nacional e contribuir para a Missão
do ISA, afirmando a Instituição no cenário internacional, diferenciando-a pela positiva e
intensificando colaborações por via de mais projectos e mais publicações.
A nossa Missão para este mandato: Promover um ambiente de investigação & inovação dinâmico e
estimulante para atrair os investigadores mais talentosos e motivados. Aumentar a coesão e a
produtividade através de projectos integradores das diferentes áreas do LEAF que potenciem o
foco nas suas competências distintivas, tornando-o mais competitivo a nível nacional e
internacional;
e a nossa Visão: O LEAF como um Centro de Excelência que seja a referência nacional, reconhecido
internacionalmente e incluído nas parcerias de referência mundial nas suas diferentes áreas
científicas.
E, como Valores principais: o TRABALHO e a EQUIPA.
Trabalho árduo? Sem dúvida! Consistente e sustentado num histórico de que nos orgulhamos, mas
que queremos melhorar no futuro próximo. Para isso contamos com esta equipa de gente nova e
dinâmica, responsável e entusiasticamente motivada para fazer do LEAF um Centro de Excelência.
Contamos convosco!

