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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENGENHARIA AGRONÓMICA 
2017 

 

Fruticultura – Pereira e pera Rocha 

 

O Freshness Lab do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa está a efetuar 

para uma empresa multinacional ensaios de eficácia de uma nova formulação para modular a 

na queda fisiológica, o calibre e a produtividade da pereira ‘Rocha’ bem como o potencial de 

conservação das peras no subsequente armazenamento. 

O projeto para o nosso cliente pode acolher um aluno de mestrado em engenharia agronómica 

com interesse na área da fruticultura para realizar a dissertação de mestrado no seguinte tema: 

Inibição da ação do etileno em pré-colheita na queda fisiológica, no calibre e na 

produtividade da pereira ‘Rocha’. 

 

PERFIL DO MESTRANDO (M/F) 

• Interesse pessoal e profissional pela engenharia agronómica aplicada à fruticultura;  

• 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 licenciado em Engenharia Agronómica e a frequentar o mestrado em 

Engenharia Agronómica no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.  

• Disponibilidade imediata;  

• A experiência em fruticultura é fator preferencial; 

• Média de licenciatura de 15 valores ou superior; 

• Intenção de desenvolver uma carreira profissional na área da fruticultura.  

 

FUNÇÕES E OBRIGAÇÕES DO MESTRANDO (M/F) 

• Elaborar os estudos de eficácia conducentes à homologação de uma nova formulação 

para aplicação em pomares de pera ‘Rocha’ com o objetivo de modular a capacidade de 

armazenamento e de amadurecimento; 

• Trabalho de campo durante 5 semanas em torno da data de colheita; 

• Trabalho de laboratório; 

• Elaboração de relatórios;  

• Gestão de projetos;
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• Redação e publicação da tese de mestrado; 

• O trabalho de campo decorre entre 30 de julho a 30 de agosto e o trabalho experimental 

até março de 2017; 

• Redigir e defender a dissertação de mestrado até setembro de 2017; 

• Elaborar relatórios técnicos para o cliente a 30 de setembro de 2017 e a 30 de março de 

2018; 

• Apresentar os resultados em congresso nacional. 

 

LOCAL DE TRABALHO  

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

• Pomar na região Oeste. 

 

CANDIDATURAS 

Envio de curriculum vitae com indicação da média das unidades curriculares e outra informação 

considerada relevante para freshness@isa.ulisboa.pt até 21 de julho de 2017. 

 

ORIENTAÇÃO 

O trabalho é orientado pelo Prof. Doutor Domingos Almeida. Domingos Almeida é engenheiro 

agrónomo, mestre em horticultura, fruticultura e viticultura, doutorado em ciências hortícolas 

pela Universidade da Florida e agregado em engenharia agronómica pelo Instituto Superior de 

Agronomia. Membro sénio da Ordem dos Engenheiros possui o título profissional de especialista 

em engenharia alimentar. Domingos Almeida é professor no Instituto Superior de Agronomia e 

coordenador do Freshness Lab. 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  
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SOBRE O FRESHNESS LAB DO INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA  

O Freshness Lab 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 missão de ajudar 

a valorizar a fruta e as hortaliças portuguesas em Portugal e no Mundo.  

Mais informações em http://www.isa.ulisboa.pt/freshness. 

Siga-nos no Facebook: www.facebook.com/FreshnessLab. 

 

 

 

 


