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1. INTRODUÇÃO 
 
A Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior de Agronomia (ADISA) é uma 
associação de natureza privada sem fins lucrativos, criada a 25 de março de 1992 por um grupo 
de Professores do Instituto Superior de Agronomia (ISA), com o objetivo de assegurar o 
desenvolvimento de atividades de ensino, investigação, desenvolvimento tecnológico e 
prestação de serviços.  
 
Passados 27 anos da sua constituição, a ADISA conta com 97 sócios, maioritariamente docentes 
e investigadores do ISA, dinamizadores das suas atividades de Investigação e Desenvolvimento 
(I&D). 
 
Nas suas atividades de prestação de serviços a ADISA já estabeleceu parcerias com mais de 150 
empresas (http://www.isa.ulisboa.pt/adisa/servicos-ciencia-tecnologia/empresas-instituicoes) 
e organismos públicos ou privados, nos domínios das Ciências Agronómica, Zootécnica, 
Alimentar, Recursos Naturais, Ambiente e Território. 
 
Em suma, a ADISA apresenta-se como catalisador para uma atividade de excelência na 
dinamização da investigação e do desenvolvimento em articulação com o Instituto Superior de 
Agronomia e com a comunidade científica nacional e internacional. 
 
 

2. MISSÃO 
 
Estabelecer a ponte entre o ISA e a Comunidade agilizando a Transferência de Conhecimento e 
Tecnologia para o Progresso e o Bem-Estar Social. 
 

 
3. Relação ISA/ADISA  
 
A Direção da ADISA prevê fazer em 2020 a escritura dos novos estatutos e simultaneamente, 
em estreita colaboração com o Conselho de Gestão do ISA, definir os novos protocolos de 
regulação das relações ISA/ADISA.  
 
Apesar das dificuldades que se vivem devido à pandemia COVID-19, a direção da ADISA 
continuará a fomentar o desenvolvimento das atividades de ensino, investigação, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, reconhecendo o trabalho dos seus 
associados. 
 
Com os novos estatutos prevê-se uma ADISA mais forte e independente, com maior capacidade 
para estabelecer novos protocolos com empresas nacionais e internacionais. 
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4. ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2020 
  
4.1 Investigação e Prestação de Serviços 
 
A ADISA tem como atividade principal a promoção das atividades de formação, investigação, 
inovação, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços: CAE 94995 (outras atividades).  
 
Em 2020 a direção da ADISA pretende continuar a promover parcerias com empresas e 
organismos públicos ou privados, de modo a estabelecer uma estreita colaboração entre 
ambos, com o objetivo de potenciar sinergias que permitam um desenvolvimento económico e 
social sustentado. 
A ADISA tem para oferecer o know-how técnico cientifico de várias áreas do conhecimento, em 
particular, nas áreas onde o ISA é uma escola de referência nacional e internacional. 
 
4.2 Ações de Formação 
 

A ADISA tem CAE secundário para a área da Formação Profissional (CAE 85591), permitindo-se 
assim que os formandos possam apresentar as faturas dos cursos frequentados na dedução à 
coleta. 
 
No âmbito da sua intervenção, vai continuar a promover e apoiar a realização de ações de 
formação nas diferentes áreas do conhecimento. 
 
4.3 Gestão dos Espaços da Tapada e Residências 
 
A ADISA continuará a zelar por uma gestão de qualidade, em conformidade com o definido pelo 
Conselho de Gestão do ISA para o ano de 2020. 
 

 
5. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 
 

  
No contexto do reconhecimento, e à semelhança dos anos anteriores, a ADISA pretende 
continuar a distinguir os 10 associados que se destaquem em 2020, no âmbito das suas 
atividades. 
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6. AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DE QUOTAS 
 
 

A ADISA continuará a realizar ações de sensibilização junto dos associados para regularização 
de quotas. 

 
 
7. RESULTADOS FINANCEIROS 
 
 

A Direção da ADISA vai continuar a trabalhar no sentido de facilitar o estabelecimento de 
protocolos com parceiros nacionais e internacionais, elevando a quantidade e qualidade dos 
serviços, potenciando o aumento de faturação.  
 
 
 

 Presidente                     Vice Presidente 

 
 
                  _________________       ___________________  
 (Cristina Oliveira)     (Ana Paula Soares) 
 
 
             Vogais 
 
 
 
     _________________   _________________ ________________ 
     (Margarida Moldão)   (Henrique Ribeiro) (Luís Paulo Ribeiro) 
 
 
 
 

Lisboa, 09 de junho de 2020 
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