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DESPACHO 16/CG/2022  

 

Assunto: Acesso e estacionamento no campus da Tapada - Ano Letivo 2022/2023 

 

O Regulamento para o Acesso e Estacionamento no campus universitário da Tapada da Ajuda do 

Instituto Superior de Agronomia (ISA) define que o acesso é livre, mas regulado, sendo pago o 
estacionamento sob certas condições. Nesse sentido, o Conselho de Gestão aprova o seguinte: 

TABELA DE PREÇOS PARA ESTACIONAMENTO (Euros) 

Tipologia de utente 
Cartão 

Semestral 

Cartão 

anual 

Valor 

diário 

Visitantes em serviço profissional - veículo ligeiro   2,00 

Visitantes em serviço profissional - veículo pesado    20,00 

Visitante em atividades de lazer ou recreio- veículo motorizado   20,00 

Trabalhadores, bolseiros, alunos, membros da AlumnISA e 

AAAISA, moradores, funcionários de Entidades e Associações 
sediadas no campus 

25,00 1 40,00 1 2,00 2 

1. A entrada de veículos de fornecedores para descargas (até 45 minutos), instituições sem fins 
lucrativos, público para lecionação e ensino, oradores de conferências, sessões solenes e outras de 

interesse institucional do ISA estão isentos de pagamento do estacionamento, desde que previamente 
autorizadas ou por guia de acesso.  

2. Os motociclos utilizados por trabalhadores, bolseiros, alunos do ISA estão isentos de pagamento, 
assim como os de funcionários de entidades que o ISA acolhe. 

3. O estacionamento deve ser efetuado em condições apropriadas e seguindo as regras definidas no 
Regulamento de Acesso e Estacionamento, sob pena de medida coerciva. 

4. Para proceder ao pedido e pagamento da anuidade, deverá preencher o formulário que se encontra 
aqui https://www.isa.ulisboa.pt/daf/nocf/servicos-on-line/acesso-a-tapada. O período para o pagamento 

da anuidade é o seguinte:   
a) para alunos, bolseiros do ISA, estagiários, membros da AlumnISA e AAAISA até ao dia 31 de outubro 

de 2022. Os cartões não renovados serão cancelados a 4 de novembro de 2022;  
b) restantes colaboradores do ISA e outros utentes durante o mês de janeiro de 2023. Os cartões não 
renovados serão cancelados a 3 de fevereiro de 2023. 

5. Os Utentes Extraordinários podem adquirir um cartão de acesso e estacionamento, pelo valor de 
200,00/ano. 

 

Professor António Guerreiro de Brito 

(Presidente do ISA) 
 

Lisboa, 30 de setembro de 2022 
 
1 Alunos com bolsa de ação social Escolar e Trabalhadores e Bolseiros com rendimento inferior a 1 144,64€: 12,50 e 20,00, 

respetivamente. 
2 Grupos acima de 50 pessoas organizados por entidades sedeadas no campus, a pedido de trabalhadores, ex-trabalhadores, 

alunos ou ex-alunos do ISA poderão, eventualmente, ter um desconto de 50% sobre o preço do acesso diário. 
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