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A força do coletivo

A Agreenium nasceu do desejo de reunir e tornar visíveis as 
competências das instituições públicas de ensino superior e  
de pesquisa no campo das ciências agronômicas e veterinárias, 
características dos patrimônios cultural e científico francês.

Os membros
• 15 "grandes escolas" que desenvolvem formações de 
excelência apoiadas em sólidos conhecimentos científicos  
e técnicos, baseadas na pesquisa e abertas à comunidade 
internacional;
• 4 organismos de pesquisa de escala mundial, com múltiplas 
competências transversais, que reúnem o melhor dos 
conhecimentos e da pesquisa francesa a serviço dos desafios 
globais e territoriais em favor de sociedades mais equitativas 
e sustentáveis.

As ações da Agreenium destinam-se a estudantes e alunos, 
doutorandos, agricultores, empresas, indústrias, instituições 
públicas nacionais e territoriais, cidadãos e consumidores. 
São realizadas no âmbito de uma parceria aberta aos planos 
científicos e acadêmicos: politicas territoriais a nivel regional; 
parcerias de pesquisa a nivel national; redes privilegiadas de 
colaboração de cada um dos membros, a nível internacional.

Números-chave

8000 
publicações internacionais por ano

Citações em publicações internacionais*
• 1er lugar mundial plant & animal science
• 2ème lugar mundial agricultural sciences
•  4ème lugar mundialenvironment & ecology

*Estimativas segundo InCites acerca, da  
rede Agreenium para o período 2012-2017

225  
formações que concedem  
diplomas das quais:

• 18 cursos de engenharia

• 4 cursos de veterinária

• 2 cursos de paisagismo

• 158 cursos de mestrado

• 22 cursos de inglês

300 
unidades  
de pesquisa  
por si sós ou  
em parceria

Guadalupe GuianaMartinica

Ilha da Reunião

15  
escolas de 
doutoramento
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  Agrocampus 
Ouest

 AgroParisTech

 AgroSup Dijon

 Enva

 Ensp

  Montpellier 
SupAgro
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 Anses
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 Inra

 Irstea

Localização dos organismos
Os logótipos indicam as sedes dos 
membros. Os pictogramas representam  
as suas principais instalações



Os membros da Agreenium
uma rede notável, práticas compartilhadas de  
apoio científico, a ambição de agir em conjunto  
a nível internacional.

Escolas
Agronomia
 AgroParisTech  

Instituto de ciências e indústrias  
da vida e do ambiente
8 campi, 2002 estudantes,  
230 professores-pesquisadores,  
24 unidades de pesquisa,  
1 campo experimental, 1 Food’Inn  
Lab, 9 cátedras, o museu da vida.

 AgroSup Dijon 

Instituto nacional superior das  
ciências agronômicas, da alimentação  
e do meio-ambiente de Dijon
2 campi, 617 estudantes,  
96 professores-pesquisadores,  
6 unidades de pesquisa, 1 cátedra.

 Bordeaux Sciences Agro 

Escola nacional superior das  
ciências agronômicas de Bordéus
475 estudantes, 40 professores-
pesquisadores, 12 unidades de  
pesquisa, 1 floresta-escola, 2 cátedras,  
1 campo vinícola de alta qualidade.

 Montpellier SupAgro 

Instituto nacional de estudos 
superiores de agronomia de Montpellier
3 campi, 1050 estudantes, 80 
professores-pesquisadores, 3 
institutos, 25 unidades de pesquisa,  
2 propriedades agrícolas experimentais, 
1 incubador de empresas, 4 cátedras.

 Toulouse INP-Ensat 

Escola nacional superior de  
agronomia de Toulouse
530 estudantes, 60 professores-
pesquisadores, 6 unidades de pesquisa.

 Universidade de Lorena-Ensaia 

Escola nacional superior de agronomia 
e das indústrias alimentares da 
Universidade de Lorena
570 estudantes, 70 professores e 
professores-pesquisadores, 5 unidades 
de pesquisa, 1 cátedra.

Agronomia e paisagem
 Agrocampus Ouest  

Instituto nacional superior de ciências 
agronômicas, agroalimentares, 
hortícolas e de paisagem
3 campi, 1341 estudantes,  
151 professores-pesquisadores,  
13 unidades de pesquisa, 6 cátedras.

Agronomia e veterinária
 Oniris 

Escola nacional de veterinária, 
agroalimentar e de alimentação,  
Nantes Atlântico
2 campi, 1 081 estudantes, 110 
professores-pesquisadores, 15 unidades 
de pesquisa, 1 centro hospitalar 
universitário veterinário, 2 cátedras.

 VetAgro Sup  

Instituto de ensino superior e de 
pesquisa em alimentação, saúde 
animal, ciências agronômicas e  
do meio ambiente
2 campi, 1 023 estudantes,  
120 professores-pesquisadores,  
11 unidades de pesquisa,  
1 centro hospitalar universitário 
veterinário, 1 museu da história  
do ensino veterinário.

Veterinária
 Enva 

Escola nacional veterinária de Alfort
720 estudantes, 80 professores-
pesquisadores, 9 unidades de  
pesquisa, 1 centro hospitalar 
universitário veterinário, 1  
cátedra, o Museu Fragonard.

 Envt 

Escola nacional veterinária de Toulouse
739 estudantes, 76 professores-
pesquisadores, 7 unidades de pesquisa, 
1 centro hospitalar universitário 
veterinário, 1 cátedra, o museu de 
anatomia Paul Lucien Montané.



Água e meio ambiente
 Engees 

Escola nacional da engenharia da água 
e do meio ambiente de Estrasburgo
364 estudantes, 22 professores-
pesquisadores, 4 unidades de  
pesquisa, 1 cátedra.

Paisagem
 Ensp 

Escola nacional superior de paisagem
2 campi, 251 estudantes, 32 
professores, 1 unidade de pesquisa,  
1 cátedra, o Potager du Roi.

Madeira
 Universidade de Lorena-Enstib 

Escola nacional superior de  
tecnologias e indústrias da  
madeira da universidade da Lorena
400 estudantes, 30 professores  
e professores-pesquisadores,  
5 unidades de pesquisa.

Ciências da educação
 Ensfea 

Escola nacional superior de formação 
do ensino agrícola
200 educadores em formação e 
conselheiros principais de educação, 
150 estudantes, 28 professores-
pesquisadores, 4 unidades de pesquisa.

Organismos de 
pesquisa e de 
especialização
 Anses  

Agência nacional da segurança 
alimentar, da alimentação, do  
meio ambiente e do trabalho 
1 380 agentes, 11 laboratórios, 
92 mandatos de referência, 800 
especialistas externos mobilizados.

 Cirad  

Centro de cooperação internacional  
em pesquisa agronômica para o 
desenvolvimento 
1 650 agentes dos quais 800 
engenheiros, 400 trabalhando 
no estrangeiro e nos territórios 
ultramarinos franceses,  
13 direções regionais no mundo.

 Inra 

Instituto nacional da pesquisa 
agronômica
14 200 agentes dos quais 8 000 
pesquisadores, engenheiros e 
engenheiros assistentes, técnicos, 
17 centros regionais, 184 unidade de 
pesquisa, 45 unidades experimentais. 
1º instituto de pesquisa agronômica 
na Europa, 2º em ciências agrícolas no 
mundo (em número de publicações).

 Irstea  

Instituto de pesquisa em ciências  
e tecnologias para o meio ambiente  
e a agricultura
1 500 colaboradores dos quais  
1 100 pesquisadores, engenheiros, 
doutorandos e pós-doutorandos,  
9 centros regionais, 19 unidades  
de pesquisa, 8 plataformas de  
pesquisa e de experimentação.

Dados "efetivos do 
fim do de verão 2016", 
Ministério da agricultura 
e da alimentação
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As ações da Agreenium

A Agreenium estabelece uma ponte entre formacao, pesquisa, 
inovaçao e desenvolvimento, além de promover a cooperação 
entre seus membros Para isso, o Instituto coordena trabalhos 
em torno de 3 eixos: internacional, formação e digital, e 
desenvolve ações, abertas a parceiros externos, que envolvam  
a totalidade ou parte de seus membros.

Formação
• Dar visibilidade e coerência à oferta de formação para obtenção 
de diplomas pelos membros.
• Implementar ações de parceria entre os membros: 
reformulação do referencial de formação veterinária, criação 
de percursos comuns de formação em resposta à evolução 
das atividades, etc.

Doutoramento 
• Reforçar a legibilidade e o atrativo da formação doutoral  
e dos laboratórios de pesquisa dos membros.
• Favorecer a criação de módulos de doutoramento inter-
estabelecimentos: desenvolvimento de um projeto anual, escola 
internacional de pesquisa da Agreenium, escolas de verão, etc.
• Valorizar as carreiras dos doutores.

Digital
• Desenvolver a agreen U, a universidade digital em 
agrobiociências: oferta nacional de cursos online (MOOCs,  
cursos de formação), informação científica e técnica, vídeos  
de divulgação.
• Acompanhar a transição pedagógica ligada à transformação 
digital: vigilância técnica e jurídica, informação e formação  
dos professores, pesquisa em E-educação, etc.

 Escola de verão "agroecology and  
animal production", 26-29 junho de 2017, 
organizada pela Agreenium e Wur no  
campus da VetAgro Sup

 Colóquio internacional "Agrobiosciências  
e a transição digital", 30 de maio de 2017,  
no campus da AgroParisTech



Internacional
• Promover o dispositivo francês de ensino superior  
e de pesquisa junto às parcerias e às instâncias 
multinacionais, apoiando-se na rede dos seus  
11 representantes no estrangeiro.
• Coordenar e gerir projetos com ou sob a responsabilidade  
de seus membros: reforço das capacidades, valorização  
da experiência, recrutamento de estudantes estrangeiros.
• Estar atenta às oportunidades de cooperação, de animação  
e de respostas coletivas a concursos.
• Aconselhar, orientar, acolher pedidos e delegações  
para apoiar seus membros.

 Reunião de trabalho do projeto da Agreenium e dos seus membros "Parceria para apoio  
à criação da Universidade do Sine Salou El Hadj Ibrahim Niass (Ussein) no Senegal”
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As representações da 
Agreenium no mundo

 Cirad
• África oriental, Nairobi, Quênia
• África central, Yaoundé, Camarões 
• África ocidental-zona seca, Dakar, Senegal 
•  África ocidental-floresta e savana húmida, 

Abidjan, Costa do Marfim 
•  África austral e Madagascar, Antananarivo, 

Madagásca 
•  Sudeste Asiático continental, Hanói, 

Vietnam 
• Sudeste Asiático insular, Jakarta, Indonésia 
• Brasil e países do sul, Brasília, Brasil 
• América latina, Montpellier, França 
• Mediterrâneo, Montpellier, França 
• Oriente Médio, Montpellier, França
  Cirad-Inra

• Pequim, China
  Cirad-FAO

• Roma, Itália
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As áreas de atividade da Agreenium

alimentaçãoagriculturas e floresta territórios e  
meio ambiente

Saúde e  
bem-estar animal

Agreenium, Institut agronomique vétérinaire et forestier de France
42 rue Scheffer - 75116 PARIS - França -Tel.: +33(0)1 53 70 20 00

Siga-nos

O instituto agronômico, veterinário e florestal da França  
é uma instituição pública de cooperação sob a dupla tutela  
do Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa e do Ministério 
da Agricultura, criado em 2015 na continuidade do consórcio 
Agreenium (2009-2015) que lhe deu o nome. O Instituto  
conta com um conselho de administração, um conselho de 
membros e mobiliza as partes interessadas num conselho  
de orientação estratégica.

A comunidade da Agreenium

6 800  
pesquisadores, professores-
pesquisadores, engenheiros  
de pesquisa

2 500 
doutorandos 

1 1300 
estudantes

10 000 
pessoal 
administrativo  
e técnico 


