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ENGENHEIRO ALIMENTAR (M/F) 

Desenvolvimento de Novos ProdutosDesenvolvimento de Novos ProdutosDesenvolvimento de Novos ProdutosDesenvolvimento de Novos Produtos    

    

O Freshness Lab do Instituto Superior de Agronomia pretende a colaboração de um profissional para 
desenvolvimento de novos produtos alimentares. 

 

PPPPerfilerfilerfilerfil    

• Interesse pessoal e profissional pelo desenvolvimento de novos produtos alimentares; 

• Entusiamo, motivação e capacidade para desenvolver com autonomia das atividades referidas 
no plano de trabalho e produzir um trabalho de elevada qualidade; 

• Capacidade de redação de documentos técnicos, revisão de literatura em língua inglesa e 
realização de análise estatística de dados; 

• Detentor do grau de mestre em Engenharia Alimentar, Bioengenharia, Engenharia Biológica, 
Biotecnologia, Bioquímica ou áreas afins e licenciatura em área científica ou tecnológica; 

• Disponibilidade imediata; 

• A experiência na formulação de produtos alimentares, na definição de parâmetros do processo 
associados e em metodologias de gestão de NPD é um fator preferencial. 

 

FunçõesFunçõesFunçõesFunções    

• Desenvolvimento de novos produtos alimentares inovadores a partir de matrizes vegetais; 

• Análises físicas e químicas de matrizes vegetais, de água e das bebidas; 

• Elaboração de dossiers de produto; 

• Identificação de fornecedores nacionais e europeus de matérias-primas e ingredientes para a 
indústria alimentar; 

• Gestão de projetos de desenvolvimento de novos produtos. 
 

LocalLocalLocalLocal    de trabalhode trabalhode trabalhode trabalho    

• Freshness Lab, Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, Lisboa. 
 

OfertaOfertaOfertaOferta    

• Remuneração de acordo com a experiência e qualificação; 

• Integração em equipa dinâmica; 

• Oportunidades de desenvolvimento profissional. 
 

CandidaturasCandidaturasCandidaturasCandidaturas    

• Envio de curriculum vitae detalhado e atualizado, com indicação das atividades desempenhadas 
e contributos efetivamente dados para os resultados obtidos em projetos em que esteve 
envolvido, acompanhado de carta de motivação, para freshness@isa.ulisboa.pt. 

• Só serão contactados os candidatos com CV selecionado que cumpram os requisitos. 
 



 

2 

 

Coordenador da equipa 

Domingos Almeida é engenheiro agrónomo, doutorado em ciências hortícolas pela Universidade da 
Florida e agregado em engenharia agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia. Possui ainda o título 
profissional de especialista em engenharia alimentar outorgado pela Ordem dos Engenheiros. 

Domingos Almeida é professor no Instituto Superior de Agronomia e coordenador do Freshness Lab. 
Possui ampla longa experiência de investigação no setor agroalimentar em diferentes situações da cadeia 
de abastecimento e experiência de gestão em empresas do setor.  

Mais informação em: 

• Linkedin: http://pt.linkedin.com/pub/domingos-almeida/11/b12/60 

• Google Scholar Citations: https://scholar.google.com/citations?user=aB-Uay8AAAAJ&hl=en 

• ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8429-8585 

 

Sobre o Freshness Lab do Instituto Superior de Agronomia 

O Freshness Lab (www.isa.ulisboa.pt/freshness) do ISA é a unidade de investigação especializada em fruta 
e hortaliças, desde os sistemas de cultura à preparação para o mercado e transformação industrial. Dispõe 
da mais completa e sofisticada instalação em Portugal concebida especificamente para compreender 
fruta e hortaliças. A equipa do Freshness Lab alia a elevada qualidade científica à experiência executiva 
na translação de conhecimento e na gestão de inovação no setor agroalimentar, a nível nacional e 
internacional.  

Situado no hub logístico do país, junto de portos, vias rodoviárias e ferroviárias, aeroporto, entrepostos 
comerciais dos grandes grupos de distribuição, prestadores de serviços especializados às empresas da 
cadeia de valor da fruta e hortaliças e próximo das principais regiões produtoras nacionais, o Freshness 
Lab assume a sua vocação de ajudar a valorizar a fruta e as hortaliças portuguesas em Portugal e no 
Mundo. 

O Instituto Superior de Agronomia é a Escola da Universidade de Lisboa especializada nas ciências e 
engenharias agrárias, alimentares e florestais. É mais experiente, especializada e qualificada instituição 
de ensino superior e de investigação nestas áreas em Portugal. A Universidade de Lisboa, a maior do país 
e uma das principais universidades europeias, ocupa o primeiro lugar entre as universidades portuguesas 
nos principais rankings internacionais e está entre as 30 universidades europeias com melhor 
produtividade científica na área das ciências agrárias. É uma universidade para Portugal e para o mundo. 


