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A Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV) conta hoje com um leque bastante variado de
formações. Tem seis Cursos de Licenciatura em funcionamento: Engenharia Agronómica; Engenharia
Alimentar; Engenharia Florestal; Engenharia Zootécnica; Ecologia e Paisagismo e Enfermagem
Veterinária. Possui três CET’s (Cursos de Especialização Tecnológica), aprovados pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior: Produção Avícola; Sistemas de Informação Geográfica e
Viticultura e Enologia. Tem em funcionamento o Curso de Mestrado em Qualidade e Tecnologia
Alimentar e aprovado o Curso de Mestrado em Tecnologias da Produção Animal.
A ESAV usufrui, actualmente, de instalações que conferem qualidade à formação, à investigação
e aos demais trabalhos desenvolvidos pela Escola. Os edifícios (pedagógicos e técnico-científicos), com
salas de aulas, laboratórios, consultórios, gabinetes, bar e cantina são um bom exemplo disso. É, também,
disso exemplo a quinta, com um conjunto variado de produções agro-florestais e as instalações dos
animais.
A construção, que se está já a processar, do canil/gatil e a construção, que já está em fase de
projecto, do edifício das Oficinas Tecnológicas de Engenharia Alimentar, irão conferir ainda mais
condições à Escola.
Os recursos humanos qualificados têm permitido à ESAV dispor de um conjunto de serviços, no
âmbito das suas competências, de elevada qualidade. A Escola conta hoje com docentes de reconhecida
capacidade técnica e profissional. Prova disso é, antes de mais, o reconhecimento dessa capacidade e
qualidade docente pela própria comunidade envolvente. Tem um número significativo de docentes com
Mestrado e um número apreciável de docentes com o grau de Doutor.
Tudo isto tem permitido à ESAV construir uma imagem de excelência que é reconhecida pela
Comunidade envolvente. Os artigos apresentados neste número da Revista Millenium do Instituto
Politécnico de Viseu são o reflexo dessa senda.
Gostava de finalizar agradecendo à Sr.ª Directora da Revista Millenium pela oportunidade que
deu à ESAV para se responsabilizar por este número da Revista, publicando artigos científicos dos
docentes da Escola, facto que muito nos orgulhou e que, também, é reflexo da qualidade do que fazemos.
O Presidente do Conselho Directivo da ESAV
Prof. Doutor Vítor Domingues Martinho

