
CURRICULUM VITAE  

1. Identificação  

Nome: Luís de Sousa Costa  
Filiação: Amândio Machado da Costa e Maria Eduarda S. de Sousa Costa  
Data de Nascimento: 04 de Março de 1958  
Naturalidade: Luanda (Angola)  
Estado Civil: Divorciado  
Bilhete de Identidade N°5028783, emitido em Bragança a 18/11/98  
Situação Militar: Isento de todo o serviço  
Residência Quinta da Carvalha, Av. do Sabor n°19 — Gimonde, 5300-553 Bragança  
Telefone: 273382238; 919399603 

2. Habilitações  
 

2.2 Habilitações Académicas  

1983 - Licenciatura em Agronomia pelo Instituto de Agronomia de Kuban - Faculdade de 
Agricultura Tropical e Subtropical da URSS , com a média de 4 valores - Bom - e reconhecida, 
em 1984 , pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, com a 
classificação de 13 valores. 

1983 - “Master of Science in Agriculture” pelo Instituto de Agronomia de Kuban com a 
classificação de Excelente.  

1986 - Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Agriculture , pela “Supreme Attestation Comniition” da 
URSS.  

1992 - Grau de Mestre pela Universidade Técnica de Lisboa através do Instituto Superior de 
Agronomia, após processo de reconhecimento de habilitações.  

3. Actividades académico profissionais  

1977 (Setembro) Ingressa na Faculdade Preparatória do Instituto de Agronomia de Kuban (ex-
URSS) para aprendizagem da língua russa, assim como para actualização de conhecimentos 
exigidos para os exames de admissão aquele Instituto.  

1978 (Julho) Termina com bom aproveitamento, a Faculdade Preparatória, assim como os 
exames de admissão à Universidade.  

1978 (Setembro) Entra para o 1º ano da Faculdade de Agronomia Tropical e Subtropical do 
Instituto Superior de Agronomia de Kuban. 

1980 Toma-se membro da Sociedade de Jovens Cientistas, planeia e conduz ensaios de 
campo com beterraba sacarina para estudo comparativo de variedades e sua adaptação às 
condições edafoclimáticas da região.  

1982 Frequenta um estágio de 6 meses na Filial Cáucaso Norte do Instituto Nacional de 
Beterraba Sacarina de Kiev, sito na vila de (Gulkeievitch). Durante a sua permanência naquele 
Instituto e integrado no Departamento de Melhoramento e Produção de sementes e sob a 
orientação do Investigador Coordenador Dr. I. A. Bondarenko, participou no delineamento, 
instalação e condução de vários ensaios de campo . Fez pesquisa bibliográfica compilou e 
escreveu a tese de fim de curso “A influência da distância entrelinhas e da densidade 
populacional da beterraba sacarina na produção de sementes pelo método sem transplante”.  
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1983 (Fevereiro) Termina o Curso de Agronomia Tropical e Subtropical, com a média de Bom. 
Defende a tese de fim de curso com a classificação de Excelente, tendo-lhe sido atribuído o 
grau de “Master of Science in Agriculture”. É-lhe, também atribuído o diploma de professor de 
Língua Russa.  

É convidado, pelo Instituto de Agronomia de Kuban, a prosseguir os estudos tendo-lhe sido 
concedida uma bolsa de pós-graduação para doutoramento. 

1983 (Março) Inicia os trabalhos para o doutoramento no Departamento de Produção de 
Forragens e Pastagens da Faculdade de Agronomia de Kuban, sob a orientação do Prof. 
Catedratico. Dr. Vladimir Kharetonovitch Zubienko. 

1983 - 1986 Faz o delineamento e procede à execução de ensaios de campo com milho, sorgo 
e soja em sementeira estreme e em consociação. Procede a análises laboratoriais e a 
pesquisa bibliográfica. Cumpre, com bom aproveitamento, todo o programa de preparação para 
o doutoramento, tendo concluído a parte curricular no primeiro ano. Assegura a assessoria 
pedagógica ao Prof. V. K. Zubienko, no Departamento já referido, tendo conduzido cerca de 
300 horas de aulas teóricas e práticas na cadeira de Produção de Forragens e Pastagens. 

Orienta quatro estudantes de Agronomia durante os respectivos estágios e teses de fim de 
curso. 

1986 (Julho) Defende a tese apresentada para a obtenção do grau de Doutor, subordinada ao 
tema “Produtividade do milho para ensilagem em sementeira estreme e em consociação, sem 
irrigação , nos Chernazem alcalinos do Subeáucaso Ocidental”. A tese foi defendida perante o 
Conselho Científico do Instituto, tendo sido aprovada por unanimidade com a atribuição do 
título de Doctor of Philosophy (Ph.D) in Agriculture.  

1987 (Novembro) Após concurso, entra para o Instituto Nacional de Investigação Científica com 
a categoria de Estagiário de Investigação, conforme publicação no Diário da República nº 253, 
II Série de 03/11/87, pag. 12.721, tendo ficado a prestar serviço no Centro de Agroclimatologia 
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Sob a orientação do Prof. Dionísio 
Gonçalves, da UTAD, delineou e executou ensaios com culturas anuais para caracterização 
das Terras Quente e Fria do Nordeste Transmontano.  
Fez a compilação e ordenamento dos dados climatológicos disponíveis das Estações 
Meteorológicas de Trás-os-Montes e Alto-Douro.  
Deu o seu apoio e acompanhou os projectos já em curso no Centro de Agroclimatologia.  

1988 (Março) Por concurso, entra para o Departamento de Fitotecnia da Estação Agronómica 
Nacional, do Instituto Nacional de Investigação Agrária (INIA), com a categoria de Estagiário de 
Investigação, conforme veio publicado no Diário da Republica nº 59, II Série, de 11/03/88, 
pág.2.369. 

1988 - 1990 Em colaboração com o Investigador Principal Eng.º Abílio Mendes Gaspar, é-lhe 
confiada a condução dos ensaios do projecto “Intensificação Cultural do Baixo Mondego”e dos 
ensaios de adaptação de soja, bem como dos ensaios do projecto “Intensificação Cultural da 
Cova da Beira”.  

1990 (Maio) Ingressa na Firma Rhone-Poulenc-Agro, no Departamento Técnico-Comercial. 
Destacado para a Zona Oeste, compete-lhe a gestão comercial da carteira de clientes assim 
como a assistência técnica directa ao agricultor, sobretudo na área de Fitossanidade em 
Fruticultura, Viticultura, Horticultura e Horticultura em estufa. 

 1991 (Fevereiro) Ingressa na Firma NOTAI-Novas Tecnologias Agrícolas e Industriais como 
Responsável pelo Departamento de Marketing.  
É também Director Técnico da Firma Quimagro pertencente ao mesmo grupo.  
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1991 (Outubro) Ingressa na Firma Nubiola & Filhos, Lda. como responsável pelo Sector 
Agrícola da Empresa. 

1993 (Janeiro) Após concurso entra para o Departamento de Geociências, da Escola Superior 
Agrária de Bragança - Instituto Politécnico de Bragança , com a categoria de Assistente do 1° 
Triénio , onde lecciona as disciplinas de Mesologia e Solos e Fertilidade. 

1994 (Março) Por decisão do Conselho Científico da Escola Superior Agrária é equiparado a 
Assistente do 2° Triénio. Lecciona as disciplinas de Mesologia e Solos e Fertilidade (prácticas) 
e teóricas de Climatologia. 

1995 Por decisão do Conselho Científico da Escola Superior Agrária é equiparado a Professor 
Adjunto da Escola Superior Agrária de Bragança.  

1996 (Julho) Após concurso é nomeado Professor Adjunto da Escola Superior Agrária de  
Bragança.  

1997 (Fevereiro) a 2000 (Fevereiro) Ao abrigo do Programa PRODEP, medida 5, acção 5.2, 
Formação Avançada de docentes para o Ensino Superior, com vista à preparação da tese de 
doutoramento, subordinada ao tema “Modificação das características agrometeorológicas do 
sorgo pela adubação azotada”, esteve dispensado da parte lectiva das funções docentes. 

2000 (Fevereiro) Retoma a actividade lectiva leccionando as disciplinas de Fertilidade do solo e  
Pedologia 1.  

2000 – 2008 Lecciona nos cursos que a Escola tem ministrado (Bacharelatos e Licenciaturas), 
as disciplinas dos vários domínios científicos do Departamento: Climatologia, Hidrologia, 
Mesologia, Pedologia, Fertilidade do Solo, Química, Embalagens e embalamento e 
conservação e Métodos analíticos. 
 
4. Participação em projectos 
 
Elemento da equipa da ESAB do Projecto financiado pelo AGRO, nº 156 (2001-2004), Técnicas 
de preparação do solo em sistemas florestais para optimização da sua sustentabilidade e 
produtividade (TECNIFLOR); Elemento da equipa da ESAB do Projecto financiado pelo 
PAMAF/IED, nº 8047 (1997-2000), Influência das interacções solo-vegetação herbácea-árvore, 
na valorização dos sistemas agroflorestais do Nordeste Transmontano; Colaborou no Projecto 
Dynamics and Function of Chestnut Forest Ecosystems in Mediterranean Europe. A Biological 
Approach for a Sustainable Development (CAST–EV5V–CT 94-0427, 1994-1997). 
 
5. Outros elementos curriculares relevantes 
 
Actividade Pedagógica 
Leccionação nos cursos que a Escola tem ministrado (Bacharelatos e Licenciaturas), as 
disciplinas dos vários domínios científicos do Departamento.  
Autoria ou co-autoria dos programas das Disciplinas acima aludidas, em algumas com 
produção de material de apoio aos alunos 
Contributo para a definição dos conteúdos programáticos das Disciplinas do Departamento e 
de outros aquando da elaboração das propostas de Cursos da ESAB, submetidas 
superiormente. 
Orientação de 23 estágios de alunos da Escola. 
 
Júris de concursos 
Membro, e em alguns casos presidente, de vários júris de concursos para admissão de pessoal 
docente da ESAB e de processos de progressão na carreira docente e carreira Técnica do 
ensino superior politécnico na mesma Escola. 
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Actividades institucionais 
Coordenador do Departamento de Geociências durante seis anos. 
Membro do Conselho Pedagógico da ESAB. 
Membro do Conselho Científico da ESAB.  
Responsável pelo Laboratório de Agroclimatologia da ESAB. 

6. Aptidões complementares  
Conhecimentos das línguas francesa, espanhola, russa e inglesa.  
Diploma de professor de língua russa.  
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador.  

 
7. Participações em congressos 
 
1981 - Conferência de Jovens Cientistas no Instituto de Agronomia de Kuban, em que 
apresentou a comunicação “Estudo comparativo de diferentes variedades de beterraba 
sacarina”.  
 
1982 - Conferência da Filial Caucaso Norte do Instituto de Investigação de Beterraba Sacarina 
de Kiev, tendo apresentado a comunicação “A influência da distância entrelinhas e da 
densidade populacional da beterraba sacarina na produção de sementes, pelo método sem 
transplante”.  
 
1984 - Conferência Aberta do Instituto de Agronomia de Kuban, apresentando a  
comunicação “Consociação de milho e soja, vantagens, desvantagens e  
perspectivas”. 
 
1985 - Conferência Aberta do Instituto de Agronomia de Kuban, onde apresentou a 
comunicação “Consociação de milho, sorgo e soja no Subcaucaso Ocidental”.  
 
1986 - Conferência Aberta do Instituto de Agronomia de Kuban, em que apresentou a 
comunicação “Consociações de milho, sorgo e soja em sequeiro no chernazem alcalino do 
Subcáucaso Ocidental”.  
 
1988 - Conferência “O desafio da Modernidade”, organizada pelo Instituto Nacional de 
Investigação Científica (INIC) em Tróia, de 22 a 23 de Janeiro. Participou como representante 
do Centro de Agroclimatologia da Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro. 
 
1988 - Workshop Luso-Israelita “Agricultura Intensiva em Regiões Áridas e Semi- Áridas”, 
realizado em Março, na EAN, Oeiras. 
  
1988 - Conferência “Cooperação Luso-Alemã entre Universidades no Domínio da Investigação 
Aplicada”,realizada no Instituto Superior de Agronomia e na Universidade de Évora. 
 
1989 - Curso de reciclagem de Agronomia para cidadãos estrangeiros formados em  
Institutos de Agronomia Soviéticos, promovido pela Academia de Ciências Agrárias  
K.A. Temeriazev, realizado em Moscovo de 15 de Junho a 15 de Julho. 
 
1990 - ”I congresso de Ciências Hortícolas”, realizado na Fundação Calouste Gulbenkian, de 
18 a 21 de Junho. 
 
1997 - Participou na Conferência — Apresentação do Programa TH7ERMIE 9 7/98, realizada 
no NERBA — Associação Empresarial de Bragança, em 14 de Novembro. 
 
1998 - Participou no 1° Simpósio Nacional de Olivicultura, realizado na Escola Superior Agrária 
de Bragança, em Setembro. 
 
1999 - Participou no International Workshop on Biophysical and Physiological Measurements in 
Agricnlture, Forestry and Environmcntal Sciences, realizado em Bragança de 8 a 17 de 
Setembro. 
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2000 - Participou com apresentação de um poster no Encontro Anual da Sociedade  
Portuguesa de Ciências do Solo, realizado na Universidade de Evora de 15 a 17 de  
Junho. 
 
2000 - “Encontro Anual da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo”, Universidade de Évora, 
Junho.  
 
2000 - Jornadas sobre clima e aplicações, Bragança, de 23 a 25 de Janeiro. 
 
2002 - “Encontro Anual da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo”, Escola Superior Agrária 
de Ponte de Lima, Setembro.  
 
2002 - 2nd EBEX (Energy Balance Experiment) Workshop, ISTIG – Bragança, de 19 a 23 de 
Março. 
 
2003 -  “Encontro Anual da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo”, Escola Superior Agrária 
de Coimbra, Julho  
 
2004 - “I Congresso Ibérico da Ciência do Solo”, Escola Superior Agrária de Bragança, Junho. 
 
2005 - Encontro Anual da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo”, Escola Superior Agrária 
de Castelo Branco, Junho/Julho. 

8. TRABALHOS PUBLICADOS  

Costa, L.S. (1983) Vlianie Chirini Mejduriadie e Guctati Stoianie Ractenii na  
Productivnoct Becvicadotchnix Cemenicov Sacharnoi Cviokli. Diplomnaiaia  
Rabota. Krasnodar. 79 p. (em russo). 

Costa, L.S. (1985) Virachivanie Kukuruzi na Ciloc v Tchictom I semechenom Pocevax. Trudi 
Kubanckovo C/X Instituta, p. 41- 46 (em russo).  

Costa, L.S. (1986) Pocevi Kukuruzi na Ciloc v Cmeci e Sorgo Sakharnim e Soiei. Trudi 
Kubanckovo C/X Instituta. Vipuck 270(298), p. 19-23 (em russo). 

Costa, L.S: (1986) Productivnoct Ciloctnoi Kukurruzi v Tehictnom e smechenom  
Pocevax Bez poliva na Vichelatchnom Tchernazeme Zapadnovo Predkavkazia.  
Avtoreferat Dieertacii. 25 p (em russo). 

Costa, L.S. (1986) Productivnoct Ciloctnoi Kukurruzi v Tchictnom e smechenom  
Poccvax bez poliva na Vichelatchnom Tchernazeme Zapadnovo Predkavkazia.  
Dicertacia na Soiescania utchonoi stepeni Kandidata na C/X Nauk. Krasnodar,  
139 p. (em russo). 

Costa, L.S. (1986) Produtividade do Milho para ensilagem em sementeira estreme e  
em consociação sem irrigação no tchernazem alcalino do Subcáucaso Ocidental.  
Dissertação apresentada para a prestação de provas de doutoramento. 159 p. 

Costa, L. S. (1986) Produtividade do Milho para ensilagem cm sementeira estreme e cm 
consociação sem irrigação no chernazem alcalino do Subcáucaso Ocidental. Síntese de 
dissertação apresentada para a prestação de provas de doutoramento. 22 p. (cielostilado). 

Costa, L.S. (1987) Cultivo do Milho para ensilagem em sementeira estreme e em consociação. 
5 p. (ciclostilado). 
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