Mensagem do Presidente do ISA
25 de março de 2020

Cara Comunidade do Instituto Superior de Agronomia,
Tal como vos referi na mensagem vídeo do dia 16 de Março pp, retomo a comunicação
convosco para vos dar algumas curtas notas sobre este período de pandemia sanitária
COVID-19, agora que todos vivemos sob a declaração do Estado de Emergência
Nacional efetuada pelo Senhor Presidente da República e implementada pelo Conselho
de Ministros em 20 de Março pp.
Neste quadro mas, sobretudo, pela sua própria aprendizagem, o Instituto Superior de
Agronomia tem vindo a procurar melhorar/esclarecer todas as regras de operação.
Envio um documento síntese dos atuais procedimentos no ISA (Conteúdo do documento
disponível na Informação do microsite) mas, mais importante, saibam que ele está para consulta
no ISAonline - COVID 19 (microsite na página central do ISA). Como já indicado, toda
a informação, recomendações e normas para este período COVID-19 será centrada
neste microsite que está operacional já desde a semana passado e que os serviços do
ISA, de forma muito eficaz, rapidamente colocaram em funcionamento. Consultem-no,
periodicamente.
No Instituto Superior de Agronomia asseguramos o teletrabalho e os serviços
essenciais, continuando a implementar todas as medidas prevenção, com o
distanciamento social. É verdade, a regra no funcionamento dos serviços administrativos
e técnicos é o teletrabalho...já agora, se for necessário, podem levar os computadores
fixos do ISA para casa, levem-nos com cuidado, mas levem-nos se, dessa forma, a
capacidade para o teletrabalho melhorar. Por outro lado, quem não pode exercer
teletrabalho, por razões da natureza profissional do serviço que exerce, estará a cumprir
os serviços essenciais ou mínimos e deve ser devidamente coordenado pelo seu
responsável hierárquico.
Na docência, continua o desafio. Leccionei on-line na semana passada e, confesso, ainda
tenho muito para melhorar...é preciso usar diversos métodos, não basta usarmos uma
plataforma digital, é preciso aprendermos a interagir nestas aulas para não corrermos o
risco dos estudantes desistirem de nos ouvir. Entretanto, porque é importante ter dados
factuais para podermos ajudar quem precisa, o Conselho Pedagógico lançou um
inquérito rápido sobre como se fez a transição para as ferramentas digitais. Far-se-á
outro inquérito para que possamos monitorizar este processo e ajudar, de forma
construtiva, até estarmos 100% on-line e com sucesso, reconhecido pelos destinatáriosestudantes. Por outro lado, de acordo com as determinações legais, este regime letivo

irá ser aplicado até ao dia 9 de abril p.f., mas parece-nos quase certo que se manterá até
ao final deste segundo semestre. Dessa forma, devem ser discutidas e analisadas as
metodologias de avaliação mais adequadas. No que respeita à época de exames,
pediremos ao Conselho Pedagógico os cenários e as correspondentes ações para
poderemos decidir a melhor estratégia.
Caras/os Estudantes, espero que estejam em segurança neste momento de ensino e
aprendizagem à distância. Espero que se estejam também a habituar a este modelo.
Apelo a que nos ajudem a dar estas aulas de uma forma tão fora do habitual. Não
desistam no arranque inicial, queremos melhorar com a vossa ajuda e feed-back. Eu sei
que o vamos fazer, iremos ser muito bons no ensino à distância, com práticas de sucesso.
Façam-nos chegar as vossas dúvidas e comentários. Como referi, está-se a ponderar os
cenários de prolongamento deste regime de ensino até final do semestre. Mal tenhamos
um cenário plausível no quadro da Universidade de Lisboa, comunicá-lo-emos.
Vamos, todos, conduzir o Instituto Superior de Agronomia durante este período
conturbado, tal como em outros momentos ao longo dos mais de 150 anos da nossa
história. Neste momento, somos uma Escola diferente, sem dúvida, mas procurando ser
a melhor de si própria, mantendo os sinais vitais para recuperarmos a normalidade à
medida que a situação for sendo ultrapassada. Agradeço-vos, mais uma vez, o empenho,
a colaboração e o profissionalismo que têm demonstrado, nomeadamente ao longo
deste período de transição que vivemos para esta situação inédita associada à pandemia
COVID-19.
Faço-vos um pedido; queremos fazer uma recolha de informação sobre a existência de
bens - álcool, luvas e máscaras - que estejam em armazém nos nossos laboratórios e
que possam ser disponibilizados aos serviços de saúde. As clássicas folhas A4 de acetato
também podem ser doadas à Casa da Moeda que está a apoiar a construção de viseiras
de proteção numa colaboração com a Universidade de Lisboa. Os responsáveis pelos
laboratórios e todos podem enviar a informação para o mail covid-19@isa.ulisboa.pt
que a organizará e que, recordo, também continua disponível para prestar ou pedir
informações ou qualquer tipo de apoio, em caso de necessidade. Por outro lado, caso
equacionem alguma iniciativa, projeto, ou outra que possa ser útil no contexto do
COVID-19, digam-nos, procuraremos dar todo o nosso apoio para esse efeito.

Votos de um bom dia, em segurança,
Instituto Superior de Agronomia, 25 de março de 2020

O Presidente do ISA
António Guerreiro de Brito

