
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 

uma escola com impacte nos estudantes e na sociedade

RELATORIO DE ATIVIDADES 
2019 



 
 

 
Relatório de Atividade 2019 | Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa 
______________________________________________________________________________________________________________________

___________ 
 

2 

 

índice 

 
 

1. NOTA DE ABERTURA ....................................................................................................... 4 

2. REFERENCIAL DE ENQUADRAMENTO ........................................................................ 6 

3. QUADRO PROGRAMÁTICO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ............................ 10 

3.1. Promover um ensino de qualidade para uma aprendizagem inspiradora............10 

3.2. Assegurar a liderança por uma Investigação transformadora da realidade ........21 

3.3. Desenvolver soluções de conhecimento e inovação para a Sociedade ..................28 

3.4. Garantir a boa Governação e Sustentabilidade Financeira ........................................29 

4. RECURSOS FINANCEIROS: ANÁLISE 2019 ................................................................. 32 

 
ANEXOS .................................................................................................................................................................37 

A. Sinopse temporal de ações e atividades organizadas pela comunidade ISA ....37 



 
 

 
Relatório de Atividade 2019 | Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

 
 
 
  



 
 

 
Relatório de Atividade 2019 | Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4 

 

1. NOTA DE ABERTURA  

O Relatório de Atividades 2019 constitui um instrumento de avaliação do grau de execução do Plano de 
Atividades 2019 o qual, alinhado com a Estratégia do Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de 

Lisboa (ULisboa)1, foi a base do Programa de Candidatura 2018-2022. Este Relatório de Atividades 2019 pretende 
ir para além de um mero reportório de ações da direção do ISA e procura veicular uma imagem da atividade 

efetuada por toda a Escola. Não conseguindo ser exaustivo constitui, ainda assim, uma base para identificar os 

resultados alcançados e representa, também, um instrumento para perspetivar as falhas ou lacunas estratégicas 
ou de operação, para que possam ser corrigidas nos anos subsequentes. Esperamos, portanto, que seja útil. 
 

Este Relatório de Atividades deve ser lido em conjunção com os elementos documentais preparados 
relativamente a 2019, o Relatórios de Gestão e Notas às demonstrações financeiras, o Relatório de 

Balanço Social e o Relatório de Sustentabilidade Ambiental. 
 

 

Presidente do ISA e do Conselho de Gestão – António Guerreiro de Brito 

 
 

 

Vice-Presidente do ISA e do Conselho de Gestão – Helena Oliveira 

 
 

Secretária do ISA e Vogal do Conselho de Gestão – Margarida Santana Alho 

 

      
 

Vice-Presidente do ISA – José Pimentel Coelho 

 
 

 

Vice-Presidente do ISA – Maria da Graça Abrantes 

 
 

 

 

Lisboa, 10 de Dezembro de 2020* 
 
 

 
 
* O Relatório de Atividades referente a 2019 foi concluído em 10 de Dezembro de 2020. Por esse motivo, assina o Relatório a Secretaria 

do ISA em exercício nessa data, em funções a partir de 15 de Outubro de 2020, Dra. Margarida Santana Alho.

 
1 Conforme preceituado no Artigo 11º, Parágrafo 11, Alínea j “...elaborar a estratégia de médio prazo do ISA aos níveis científico, pedagógico, 
financeiro e patrimonial, incorporando os contributos da responsabilidade dos demais órgãos”. 
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2. REFERENCIAL DE ENQUADRAMENTO  

O Instituto Superior de Agronomia (ISA) é uma Escola integrada na Universidade de Lisboa, nos termos do 
artigo 1.º do Anexo II dos Estatutos da Universidade de Lisboa, homologados pelo Despacho Normativo n.º 

14/2019. O ISA dispõe de um campus universitário na Tapada da Ajuda e integra o Jardim Botânico da Ajuda, 
contando com um Pólo localizado em Oeiras dedicado a atividades de investigação. A Figura 1 apresenta o 

Organograma do ISA e a estrutura dos Serviços Administrativos e Técnicos em 20192. 

 

 

 

Figura 1 - Organograma do ISA e estrutura dos Serviços Administrativos e Técnicos do ISA 

 
  

 
2 Estatutos e Regulamento Orgânico serão alterados em 2020. 
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Os membros dos órgãos de gestão do ISA em 2019 estão indicados no Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Titulares dos Órgãos de Gestão 

Conselho de Escola 

 

António M. Marques Mexia - Presidente 

Margarida Gomes Moldão Martins (Docente) – Vice-Presidente 

Pedro César Ochôa de Carvalho (Docente)  

Isabel Maria de Jesus Martins (Docente)  

José Paulo Mourão de Melo e Abreu (Docente)  

Ana Maria da Costa Aldir Magro (Investigadora)  

Fernando Manuel Girão Monteiro (Docente) (a partir de 07.05.2018) 

Filipe Corrêa Figueira (Aluno)  

Cristiana Maria dos Santos Duarte Alves (Não-Docente)  

Luis Filipe da Costa Leal (membro cooptado)  

Luis Vasconcellos e Souza (membro cooptado)  

Presidência 

 

 António Guerreiro de Brito – Presidente 

Helena Oliveira (Vice-Presidente)  

José Pimentel Coelho (Vice-Presidente) 

Maria da Graça Silva Abrantes (Vice-Presidente) 

Conselho de Gestão 

 

António Guerreiro de Brito – Presidente 

Helena Oliveira-Vice-Presidente  

Maria José Gama da Silva Cunha – Secretária do ISA 

Conselho Científico 

 

 

 

 Maria Margarida B. de Brito Tavares Tomé – Presidente  

Maria Teresa Marques Ferreira – Vice-Presidente 

Maria Wanda Sarujine Viegas (docente)  

José Manuel O. de Barros de Lima e Santos (docente)  

Maria Luísa Louro Martins - Secretária  

Carlos Manuel Antunes Lopes (docente)  

Fernanda Maria dos Reis Torroaes Valente (docente)  

Ricardo Manuel de Seixas Boavida Ferreira (docente)  

Henrique Manuel Filipe Ribeiro (docente)  

Elsa Félix Gonçalves (repres. unid. Investigação)  

Manuela Rodrigues Branco (repres. unid. Investigação)  

Miguel N.S. Monteiro Bugalho (repres. unid. Investigação)  

Conselho Pedagógico 
Miguel Mourato – Presidente 

Cristina Maria Moniz Simões Oliveira Vice-Presidente  

Maria João Teixeira Martins (docente)  

Ana Luísa Brito de Sousa Soares (docente)  

Maria da Conceição B.de Brito Caldeira (docente)  

Nuno Renato da Silva Cortez (docente)  

Vera Sofia Rodrigues Rocha (aluno)  

Manuel da Silva Inácio (aluno)  

João Pedro Gonçalves Gomes (aluno)  

Joana Rides Sales (aluno)  

António Miguel Aguiar Sobral Oliveira (aluno)  

Francisco Calado Ferreira Madail Herdeiro (aluno)  
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O Quadro 2 apresenta um histórico de indicadores académicos para uma primeira caracterização quantitativa 
da Escola.  

 

Quadro 2. Sinopse de Indicadores Académicos do ISA 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Vagas disponibilizadas (1ªfase) 240 245 245 232 222 

Candidatos em 1ª Opção 160 176 117 150 149 

Colocados 211 233 231 191 202 

Colocados em 1ª Opção 79 99 108 114 87 

Taxa de Colocação (%) 88 92 94 82 91 

Nota último candidato 112 107,8 109,8 106,3 110,0 

Vagas (2ªfase) 65 51 39 72 45 

Taxa de Colocação 94 100 87 100 100 

Vagas (3ªfase) 13 3 8 13 6 

Taxa de Colocação (%) 95 100 100 77 83 

nº alunos inscritos em licenciatura 912 867 863 843 859 

nº alunos inscritos em mestrado 529 536 554 582 535 

nº alunos em doutoramento 115 111 118 119 108 

total nº alunos inscritos 1556 1514 1535 1544 1502 

alunos recebidos-mobilidade Inter. 43 58 21 31 73 

nº alunos diplomados licenciatura 205 180 189 182 182 

nº alunos diplomados mestrado 142 140 155 160 166 

nº alunos diplomados doutoramento 20 18 19 18 19 

nº total alunos diplomados 367 338 363 360 367 

N.º cursos 1.º ciclo 7 7 7 7 7 

N.º cursos 2.º ciclo 11 11 12 12 12 

N.º cursos 3.º ciclo 11 11 12 12 12 

nº projetos nacionais 82 41 60 96 129 

nº projetos internacionais 27 39 44 50 50 

nº docentes catedráticos 19 17 15 14 12 

nº docentes associados 32 31 30 30 28 

nº docentes auxiliares 54 52 58 58 73 

nº associados convidados 0 0 0 0 1 

nº auxiliares convidados 17 15 12 12 13 

nº assistentes convidados 8 8 6 5 6 

total  docentes 131 123 121 119 133 

total docentes  ETI 116,3 108,9 109,7 107,6 118,2 

rácio aluno/docente 11,9 12,3 12,6 12,9 11,3 

rácio aluno/docente ETI 13,4 13,9 13,9 14,3 12,7 

total investigadores 37 45 45 47 87 

total não docentes 131 121 126 135 134 

Total trabalhadores 299 289 292 301 354 
Notas:  

*Em 2015 foram integrados os investigadores IICT e em 2019 os investigadores abrangidos pela Lei nº57/2017, de 19 de julho. 

**Os alunos ERASMUS não pagam propinas e não são contabilizados para o financiamento através do OE  
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3. QUADRO PROGRAMÁTICO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

No âmbito da análise estratégica considerada no Programa de Candidatura à Presidência, de 2018, e tendo em 
conta a Missão e as Orientações Estratégicas, foram identificados 4 Eixos para o Plano Estratégico, os quais 

se mantêm como vetores estruturantes para a ação do ISA (Figura 2): 
 

 
 

Figura 2 - Eixos do Plano Estratégico. 

 
O presente Relatório de Atividades 2019 avalia o cumprimento dos objetivos operacionais, seguindo 

estes 4 Eixos, declinados no Plano de Atividades 2019. O Plano consagrou os objetivos operacionais associando-
os a um conjunto de metas suportadas por atividades/ações e indicadores de monitorização. O Relatório 
efetua a avaliação de desempenho dos objetivos operacionais com base nesses indicadores, fazendo-o de forma 

quantitativa e, também, qualitativa (indiciada pela coloração; verde: positivo, laranja: intermédio/em curso e 
vermelho: não atingido). 
 

 

 

3.1. Promover um Ensino de qualidade para uma aprendizagem inspiradora  

Relativamente ao Ensino, a síntese de objetivos operacionais, indicadores, metas e realizações constam do 

Quadro 3. 
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Quadro 3. Síntese de objetivos operacionais (OP), indicadores, metas e realizações relativas ao Ensino  

*Não incluídos os de Mobilidade vigentes. 

 
OP1 - Aumentar a procura qualificada do ensino do ISA 

Objetivo 

operacional 
Indicador 

Meta 

2019 

Atividades/ações 

previstas 
Resultados 

OP1-Aumentar a 

procura qualificada do 

ensino do ISA 

ISP das 

licenciaturas 

Aumentar 

20% o ISP 

de 2018 

(0,5) 

Realizar ações de promoção e 

comunicação 

ISP2019 – 0,65 

 

OP2 - Melhorar o 

ensino no ISA e 

promover uma reforma 

curricular 

N.º de ações 

realizados sobre 

qualidade do 

ensino 

Realizar 1 

colóquio de 

reflexão 

sobre o 

ensino 

Avaliar programas curriculares, 

renovar as necessárias 

candidaturas a acreditação da 

A3ES 

- Colóquio sobre o Ensino 

efetuado em 5 de Junho de 2019. 

- Preparadas candidaturas A3ES 

(em curso) 
 

OP3 - Aumentar a 

oferta de cursos 

avançados não 

conferentes a grau 

(curta duração) 

N.º cursos de 

formação 

avançada 

Preparar 8 

novos 

cursos para 

2020 

Preparar propostas e conteúdos 

para novos cursos por partes de 

investigadores e docentes 

Preparado o programa Open 

Campus ISA (em anexo) 

 

OP4 - Promover a 

atratividade do ISA para 

os melhores estudantes 

nacionais e 

internacionais 

Prazo Até 

31.12.2019  

Elaborar o Programa Preliminar 

e Caderno de Encargos para 

requalificar edifícios para as 

residências universitárias 

Programa preliminar em 

elaboração (conclusão prevista 

para o primeiro semestre de 

2020) 

 

Melhorar condições de higiene e 

conforto das salas de aulas e de 

estudo. 

Requalificação da sala 24H,  

Intervenção na sala 2.20, 

colocação de tomadas adicionais 

para computador em salas 

 

Lançar concurso público para 

melhorar o espaço público e a 

mobilidade na Tapada da Ajuda 

Aberto concurso público para 

execução da empreitada de 

reabilitação de vias, trilhos e 

acessos  

 

Promover a infraestruturação 

digital de uma sala de aulas 

Abertura da Sala  48, apoio 

PORBIOTA (EP)  

OP5 - Promover a 

internacionalização do 

ISA 

Criação de 

cursos em 

parceria 

internacional e 

melhoria da 

oferta 

Submeter 1 

novo curso 

internacional 

acreditado 

pela A3ES  

Reforçar a ligação a instituições 

internacionais, em particular 

com R.P. China 

Trabalho de preparação da 

Licenciatura e Mestrado em Eng. 

Ambiente (a submeter à A3ES 

em 2020) 

 

Reforçar a ligação aos Países da 

CPLP  

- Manutenção da ligação 

institucional com Cabo Verde, 

- Constituição do Consórcio de 

Escolas de Ciências Agrárias 

 

Estabelecer protocolos de 

colaboração com instituições de 

ensino 

Estabelecidos 4 novos protocolos 

com diversas instituições do 

ensino* 
 

OP6 - Estimular a 

ligação entre o ensino e 

a investigação 

Promoção de 

concurso para 

os estudantes 

Atribuir um 

prémio -

incentivo 

para um 

grupo de 

estudantes 

Lançar concurso de investigação 

interdisciplinar com estudantes 

coadjuvado por professores 

Lançadas 2 edições do Concurso 

ApINOV com apoio do 

SANTANDER 
 

OP7 - Promover a 

qualidade do ensino no 

ISA 

Grau de 

satisfação dos 

estudantes, 

numa escala de 

0 a 5. 

Obter a 

classificação 

média de 

3,5, numa 

escala de 0 a 

5. 

Melhorar as funcionalidades do 

FENIX 

Consolidadas as funcionalidades 

implementadas em 2018  

Melhorar as infraestruturas de 

laboratórios 

Efeituadas intervenções pontuais 

de manutenção e reforço de 

segurança  

OP8 - Promover a 

qualificação dos 

docentes e técnicos 

Prazo 

 

Até 

31.12.2019 

Promover concursos de 

promoção de docentes 

Preparação do lançamento de 7 

concursos para Prof. Associado 

nos termos do Decreto-Lei 

n.º 84/2019, de 28 de junho 

 

Promover a formação interna 

em competências de 

comunicação 

Realizados 2 cursos não 

conducentes a grau sobre 

“Comunicação em Ciência”, 

março e junho 
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Um dos objetivos prosseguidos pelo ISA é o de promover o aumento da procura do ensino do ISA, com ênfase 
para o segmento de alunos que ingressam no 1º ano, 1º ciclo. Neste quadro, realizaram-se ações de promoção 

da oferta formativa do ISA em feiras da especialidade, acolheram-se escolas secundárias no ISA e intensificou-se 
a comunicação junto dos interessados, nomeadamente nas redes sociais.  

Um dos indicadores utilizados nesta avaliação consiste no Índice de Satisfação da Procura (ISP) o qual, para o 
conjunto de cursos de licenciatura do ISA, em 2019, alcançou o valor de 0,67 (Quadro 4), tendo superado o 

valor médio atingido em 2017 e 2018, de 0,46.  Contudo, este valor médio não reflete a assimetria e os problemas 

em cada curso, a qual exige uma ação especifica (Figura 3). 

Quadro 4.  Índice de Satisfação da Procura (ISP) dos cursos de licenciatura do ISA, 2019 

Curso 
Nº 

Candidatos 
Nº Vagas 

Candidatos 1ª 

op/1ª fase 
ISP(1) 

Arquitectura Paisagista 112 20 24 1,20 

Biologia 325 38 32 0,84 

Engenharia Agronómica 162 57 57 1,00 

Engenharia Alimentar 74 38 7 0,18 

Engenharia do Ambiente 169 21 9 0,43 

Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais 73 20 6 0,30 

Engenharia Zootécnica 137 28 14 0,50 

Total/média 1052 222 149 0,67 

(1) Índice de Satisfação da Procura: rácio entre nº de candidatos em 1.ª opção/1ª fase e nº vagas fixadas.  Fonte: DGES 

(www.dges.gov.pt). 

 

 

Figura 3. Índice de Satisfação da Procura (ISP) dos diferentes cursos do ISA no período 2017-2019. 

Os cursos de Licenciatura do ISA em 2019 viram aumentados o ISP face a anos anteriores, com exceção dos 
cursos de Engª Alimentar e Engª Florestal e dos Recursos Naturais. Os cursos de Arquitectura Paisagista e de 

Engenharia Agronómica tiveram uma procura em 1ª opção superior ou igual ao nº de vagas colocadas a concurso. 
O curso de Engenharia do Ambiente teve também um progresso interessante (de inferior a 0,20 para um pouco 
mais de 0,40). O curso de Engenharia Alimentar tem sido o curso com menor procura, face ao nº de vagas 

disponibilizadas. A diminuição da procura deste último curso tem sido analisada e apontam-se, pelo menos, duas 
razões na origem do decréscimo: por um lado a tendência nacional, comparando com cursos análogos de outras 

escolas, e por outro o facto de ser o único curso de engenharia do ISA com provas específicas obrigatórias do 
par Matemática + Física-Química, ao contrário dos restantes que, para além da Matemática podem optar por 
Biologia e Geologia (espera-se ajustar este requisito em 2020). 
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Por sua vez, a média de ingresso dos alunos no ISA demonstrou, igualmente, uma evolução positiva em 2019, 

exceto para os cursos que revelaram menor procura (Figura 4). 
 

 

Figura 4. Média de candidatura dos alunos colocados na 1ª fase do CNA nos diferentes cursos do ISA no 

período 2017-2019. 

 
Globalmente, o exercício de autoavaliação realizado pelo ISA, no ano de 2019, para renovação da Acreditação de 

cursos junto da A3ES revelou-se um instrumento útil na análise dos cursos ministrados no ISA e para dela inferir 
a necessidade de implementar algumas melhorias ao nível do ensino. No Quadro 5 estão elencados os cursos 
submetidos à A3ES, em 2019. 

 
Quadro 5 – Cursos submetidos à A3ES em 2019 

Escola Grau Designação Processo ACEF 

Instituto Superior de Agronomia Licenciado Engenharia Alimentar ACEF/2019-2020* 

Instituto Superior de Agronomia Mestre Engenharia Alimentar ACEF/2019-2020* 

Instituto Superior de Agronomia Doutor Engenharia Alimentar ACEF/2019-2020* 

Instituto Superior de Agronomia Licenciado Engenharia do Ambiente ACEF/2019-2020* 

Instituto Superior de Agronomia Mestre Engenharia do Ambiente ACEF/2019-2020* 

Instituto Superior de Agronomia Doutor Engenharia do Ambiente ACEF/2019-2020* 

ULisboa (ISEG+ICS+ISA+IGOT) Doutor Estudos de Desenvolvimento ACEF/2019-2020* 

ULisboa (ISA) + Universidade de Évora (ECT)(*) Mestre Gestão e Conservação de Recursos 

Naturais 

ACEF/2019-2020* 

ULisboa (FC + FL + ICS + IST + ISA)+Universidade 

Nova de Lisboa ( FCT + FCSH)(*) 

Doutor Alterações Climáticas e Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável 

ACEF/2019-2020* 

   *Curso em associação. 

 
O doutoramento em Engenharia de Biossistemas não foi submetido para acreditação pela A3ES dado o baixo 
número de alunos inscritos e de alunos diplomados ao longo dos últimos anos. Esta decisão faz parte integrante 

da estratégia de reestruturação da oferta formativa do ISA, a qual irá passar por agregar a oferta de programas 
doutorais do ISA. 

 
OP2 - Melhorar a qualidade do ensino no ISA e promover uma reforma curricular 

 
No ano de 2019 iniciou-se a reflexão sobre o Ensino/Aprendizagem, conforme previsto no Plano de Ação 2018-
2022, perante os desafios atuais da sociedade e volvidos que são mais de 14 anos sobre a última reforma 
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estruturante levada a efeito no ISA, decorrente da implementação do Processo de Bolonha em Portugal. A 
análise de inquéritos lançados aos cursos do ISA, às suas Unidades Curriculares (vd. OP7), mostra a menor 

atratividade de alguns cursos do ISA, comparativamente a outros, bem como ao competitivo contexto nacional 
e internacional. 

O arranque do processo de reforma foi preparado pelo Conselho de Escola e pelo Conselho de Gestão com o 
I Colóquio de Reflexão sobre o Ensino Superior em Portugal, realizado no dia 5 de junho. Este colóquio 

teve como oradores convidados os Professores António Câmara (UNova Lisboa-FCT), António Feijó (ULisboa) 

e Pedro Brogueira (ULisboa-IST) e a moderação da Professora Helena Oliveira (Vice-Presidente do ISA-
ULisboa). Este colóquio mostrou a clara necessidade de ajustar a missão de ensino em Portugal.  

Neste quadro, por iniciativa do conselho científico do ISA e, conforme aos Estatutos do ISA, por impulso da 
presidência, foi constituída a Comissão de Reestruturação do Ensino do ISA (CREISA), liderada pela 
Prof.ª Teresa Ferreira, Vice-Presidente do Conselho Científico. A CREISA lançou o primeiro draft de um 

documento orientador com a calendarização das etapas a cumprir, estando prevista a discussão da reforma 
em 2020 e conclusão em 2021. No diagnóstico preliminar, a CREISA identificou alguns constrangimentos e novos 

paradigmas a serem alvo de reflexão no decurso do processo, de entre as quais se destacam os seguintes: 

• Decréscimo da procura de algumas licenciaturas, com decréscimo da qualidade dos alunos; 
• Aumento das exigências dos alunos quanto a tecnologias emergentes, meios audiovisuais; 

• Novo paradigma do “bom professor”, aquele que é visível nas redes e na sociedade e apreciado por outrem; 

• Perda de alunos na transição do 1º para o 2º ciclo, não totalmente compensada por ingressos de alunos de outras 

Instituições;  
• Procura de valências mais especializadas nos cursos de 2º ciclo; 

• Aceitação do 1º ciclo para atribuição do título profissional de engenheiro e biólogo pelas Ordens Profissionais; 

• Emergência de atividade profissional e oferta formativa, visíveis em muitas Escolas, nas áreas tradicionais do ISA - Mestrados, 

Especializações, Centros de Excelência, CoLabs, Lab Associados; 
• Emergência de investigação e experimentação de alto nível, a nível privado, nas áreas do ISA; 

• Polos extra-cidade muito fortes, e na região de Lisboa concentração de cerca de 50% da população com outros interesses. 

 
Esta reforma é fundamental para o ISA assegurar a sua missão de ensino. Espera-se que possa promover uma 

transição para modelos de ensino-aprendizagem mais focados no estudante e nas necessidades atuais da prática 
profissional, tendo em atenção os recursos que temos e o procura de reforço da qualidade; existem muitos 
aspetos a ajustar, quer no 1ºciclo (numa primeira fase), quer no 2º ciclo (numa segunda fase). 

 
OP3 - Aumentar a oferta de cursos avançados não conferentes de grau (curta duração) 

 
Num mundo em que o conhecimento e a inovação tecnológica evoluem a um ritmo acelerado, proporcionar 
formação e atualização ao longo da vida é um desafio dos tempos atuais. A oferta deste tipo de formação não 

tem sido suficientemente explorada no ISA, apesar de existirem recursos humanos altamente qualificados e 
disponíveis e público interessado. Assim, por iniciativa do Conselho de Gestão e com contributo dedicado dos 
novos docentes e investigadores, contratados em 2019 ao abrigo do Decreto-Lei nº57/2016, foram trabalhados 

12 novos cursos, nas áreas das ciências agrárias, florestais e ambientais. Essa oferta foi estruturada sob a 
“marca” Open Campus, com lançamento previsto para 2020. O Open Campus consiste num conjunto de cursos 

de formação avançada e de curta duração, dirigidos a todos os que queiram complementar a sua formação 
académica ou profissional. O primeiro ciclo concretizará o lançamento de um primeiro conjunto de seis cursos, 
em domínio como a gestão da água, o risco de incêndio, o sequestro de carbono, as estruturas verdes e, ainda, 

abordando a escala molecular ou a informação com base em ferramentas digitais.  
 

Para além da preparação do Open Campus, realizaram-se os seguintes cursos, dirigidos a diferentes público-alvo:  

• Statistical Tools for Spatial Data with R (*), coordenado por Manuel Campagnolo do DCEB; 

• Forest Models and Simulators to Support Sustainable Forest Management in a Global Change Context , 

coordenado por Margarida Tomé do DRAT; 

• Qualidade e Limpeza de Dados de Biodiversidade Lisboa - 2019, coordenado por Rui Figueira, Nó 

Português do GBIF, no âmbito da E-Infraestrutura PORBIOTA; 
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Promover a atratividade do ISA para os melhores estudantes nacionais e internacionais  

 
A oferta formativa, em particular a qualidade do ensino e a visibilidade da investigação realizada no ISA, 

constituem os principais focos de atratividade da comunidade estudantil. Contudo, 
inegavelmente, o património e todas as infraestruturas que suportam aquelas atividades, 

acrescentam um valor inquestionável ao ISA. 

O campus universitário da Tapada da Ajuda, com cerca de 100 ha localizados no coração de Lisboa, 
oferece condições ímpares que poucos campi universitários oferecem em qualquer parte do mundo. O Parque 

Botânico e a biodiversidade a ele associado, as áreas cultivadas, as vinhas e pomares, as hortas, os olivais e as 
áreas ajardinadas constituem um laboratório vivo para o ensino e investigação, mas também um espaço único 
aberto à comunidade. O edificado, algum com mais de um século de existência e outro, mais recente, mas com 

inúmeras deficiências, carece de intervenções, sejam de manutenção, recuperação ou requalificação. Também as 

infraestruturas de apoio ao ensino, designadamente as residências para estudantes, necessitam de intervenção 

de idêntica natureza. Em relação ao espaço público, o mesmo se pode dizer da sua sustentabilidade e melhoria 
em termos paisagísticos, de mobilidade suave e de segurança. O Programa Estratégico para o 
Desenvolvimento do campus da Tapada da Ajuda, tem por objetivo estabelecer a visão para o campus da 

Tapada da Ajuda no sentido dele suportar territorialmente a missão do Instituto Superior de Agronomia em 
termos de ensino, investigação e transferência de conhecimento, garantindo a preservação de um ativo icónico 

tão importante para todos os que nele trabalham ou estudam. O Plano foi desenvolvido incrementalmente desde 
setembro de 2018. Após discussão pública, em setembro de 2019, foi aprovada a versão consolidada para o 

período que decorrerá até fevereiro de 2020. O Plano pode ser consultado no website do ISA. 

Importante, também para consolidar o papel do ISA na administração do espaço no campus, foi a outorga do 
auto de cedência da gestão da Tapada da Ajuda por parte da Reitoria da Universidade de Lisboa e 
respetiva aceitação por parte do Instituto Superior de Agronomia. em 25 de março de 2019, após consulta à 

Escola e ratificação pelo Conselho de Escola, mantendo-se o Observatório Astronómico de Lisboa e a respetiva 
área de proteção sob a administração da Reitoria da ULisboa. 

Em 2019 foi lançado o concurso público para execução da empreitada de melhoria do espaço 
público e da mobilidade na Tapada da Ajuda, um projeto a ser, maioritariamente, financiado pela Câmara 
Municipal de Lisboa no âmbito do programa “Lisboa Capital Verde Europeia 2020”, após ter sido iniciado no 

final de 2018, e ainda em 2019, ter sido terminado o necessário Projeto de Execução. 
   

Sobre a infraestruturação digital de salas de aulas, foi requalificada a Sala 47 do Edifício Principal, 

atualmente designada por Sala PORBIOTA. Foram realizadas obras de beneficiação do espaço e 
reequipamento de todo o mobiliário e equipamento informático (17 computadores e um quadro digital 

interativo), no âmbito do Projeto POCI-01-0145-FEDER-022127, E-Infraestrutura Portuguesa de Informação e 
Investigação em Biodiversidade, PORBIOTA.  
 

Finalmente, é de registar que foram atribuidas 132 bolsas de ação social para apoio a estudantes (ano letivo 
2019-2020). 
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OP5 - Promover a internacionalização do ISA  
 

O ISA continua a procurar expandir a sua internacionalização através da manutenção e criação de parcerias e 
protocolos colaborativos ou incrementando o número de redes/associações internacionais em que participa. Em 

2019, o ISA participou numa importante iniciativa, a criação do Consórcio de Escolas de Ciências Agrárias 
(FCT- CECA), no âmbito da Rede “Ciência LP – Centro Internacional para a Formação Avançada em 
Ciências Fundamentais de Cientistas oriundos dos Países de Língua Portuguesa”, um Centro 

UNESCO de categoria 2. O CECA, para além do ISA, integra a Universidade de Évora, a Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro e o Instituto Politécnico de Bragança. O CECA tem como missão apoiar a formação 

avançada de cientistas oriundos dos países de língua oficial portuguesa, a investigação e a inovação na área das 
ciências agrárias, sendo o ISA o seu coordenador atualmente. Já disponíveis a partir do próximo ano letivo, serão 
conferidas anualmente ao consórcio 20 bolsas de doutoramento, em articulação com o Centro UNESCO. Ainda 

neste âmbito de reforço da ligação do ISA aos Países da CPLP, merecem destaque o protocolo com o Instituto 
Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário de Cabo Verde, outro com o Gabinete de Ensino Superior 

de Cabo Verde e ainda outro com a Fundação Minhembeti, Moçambique.  
 
O ISA integrou o consórcio da ULisboa (com o IST e a FCiências) e começou a preparar um novo Curso de 

Licenciatura e outro de Mestrado em Engenharia do Ambiente, no âmbito de uma parceria internacional 
entre a Universidade de Lisboa e a Universidade de Shangai, reforçando as ligações com a República 
Popular da China. Na ligação à RP da China celebrou, adicionalmente, um protocolo com o Jiangsu Polytechnic 

College of Agriculture and Forestry, de ZhenJiang, China. 
 

Relevante também é o acolhimento de docentes e investigadores estrangeiros que permaneceram no ISA 
durante o ano de 2019. Ao nível de protocolos de colaboração com instituições estrangeiras, para estudos ou 
estágios, o ISA procedeu à revisão de protocolos antigos que se mantinham inativos, mantendo 50 protocolos 

celebrados com instituições de 18 países (Figura 5) e 72 redes ou associações para o ensino e a investigação, 
das quais 26 internacionais. 

 
 

 
 

Figura 5. Países com os quais o ISA manteve protocolos de colaboração em 2019. 

 
Sobre o número de visitantes estrangeiros registados no Núcleo de Relações Internacionais, o ISA acolheu, 
no âmbito das atividades de ensino e investigação, um total de 104 docentes e investigadores, oriundos de 

30 países e 4 continentes (Figura 6). O Brasil foi o país que mais contribuiu para este indicador (23%), seguido 
de Espanha (14%) e França (10%). 
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Figura 6. Proveniência de docentes e investigadores estrangeiros que visitaram o ISA em atividades de 

ensino e de investigação no ano de 2019 (apenas os registados no Gabinete de Relações 
Internacionais). 

 

Ao nível da Mobilidade Internacional de estudantes, docentes e pessoal técnico e administrativo, o programa 
mais relevante continua a ser o ERASMUS+, embora uma parte das mobilidades tenha sido também assegurada 

ao abrigo de protocolos (ex. SANTANDER-Universidades). Em 2019, o ISA recebeu um total de 87 pessoas 
(Mobilidade In), assim repartidas: 73 estudantes,  8 docentes e 5 funcionários técnicos e administrativos. Dos 
73 estudantes recebidos para a realização de estudos ou estágios, 60 foram apoiados pelo Programa ERASMUS+ 

e 13 por protocolos. Os estudantes oriundos de Itália (23%), Brasil (16%) e Espanha (12%) foram os que mais  

procuraram o ISA (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Mobilidade In - Representação percentual dos países de origem dos estudantes 

estrangeiros recebidos no ISA para estudos ou estágios ao abrigo do Programa ERASMUS+ 
ou de protocolos. 

 
No que respeita à Mobilidade Out, o ISA enviou um total de 45 pessoas para o estrangeiro, assim repartidas: 

40 estudantes, 2 docentes e 3 funcionários técnicos e administrativos. Continua a verificar-se desequilíbrio entre 

estudantes In e Out, uma situação que deverá ser tendencialmente corrigida, uma vez que os estudantes 
recebidos não pagam propina. Dos 40 estudantes enviados para a realização de estudos ou estágios, 27 foram 

suportados pelo Programa ERASMUS+ e 13 por protocolos, distribuindo-se por instituições de 11 países, com 
preferência por Itália (22%), Espanha (17%) e Bélgica (12%), mas também por países da América-Latina (Argentina 
12%, Chile 10% e Brasil 7%) (Figura 8). 
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Figura 8. Mobilidade Out - Representação percentual dos países selecionados por estudantes 

do ISA para estudos ou estágios no estrangeiro ao abrigo do Programa ERASMUS+ ou de 
protocolos. 

  
OP6 - Estimular a ligação entre o ensino e a investigação  

 
Com o intuito de promover a inovação, capacidade empreendedora e atitude para a resolução de problemas e 
construção de oportunidades, foi lançado em 2019 o Concurso de Apoio ao Desenvolvimento de Ideias 

Inovadoras do Instituto Superior de Agronomia - ApINOV@ISA, apoiado pelo protocolo ISA-SANTANDER 

Universidade. Esta iniciativa visa apoiar projetos de esudantes que contribuam para o conhecimento e o 

desenvolvimento de novos processos, produtos ou serviços nos setores da produção e gestão agrícola, 
agroalimentar, animal, florestal e ambiental, assim como no âmbito das ciências biológicas e da arquitectura 
paisagista. Os projetos de estudantes vencedores em 2019 foram os seguintes: 

 
• 1ª edição - HemerRR@ISA, Serviço de Testagem de Resistência à Ferrugem em Hemerocallis, apresentado pelas 

estudantes Madalena Ramos (responsável), Elsa Silva e Rita Carvalho; 

• 2ª edição – Infusão de Bagaço de Uva, apresentado pelos estudantes Marco Teles (responsável), João Lopes e 

Maria Paula Ramos.  

 
Adicionalmente, o Centro de Investigação LEAF mantém ativo desde há anos um programa anual de iniciação à 
investigação científica para estudantes de licenciatura (PIIC-LEAF). Em 2019, completaram com êxito o 

programa 9 estudantes. com apresentação dos respetivos relatórios finais de estágio. Foi igualmente lançado o 
programa  para o ano letivo 2019/2020 (https://www.isa.ulisboa.pt/files/leaf/img/articles/2019-10/PosterPIIC-

LEAF-2019.jpg). Este tipo de programas deverá ser reforçado/alargado, pois o envolvimento de estudantes em 
atividades de investigação é muito importante para os estudantes, para a sua criatividade e autoconfiança. 

 
OP7 - Promover a qualidade do ensino no ISA  

 
Anualmente o ISA lança, através da Plataforma Fénix, inquéritos de avaliação da Qualidade das Unidades 
Curriculares (QUC) e dos seus Docentes, com diversas questões, entre entre elas uma de avaliação global 

de UC e de Docentes. Em 2018/19 de 12.902 inquéritos possíveis para QUC, obteve-se uma taxa média de 
resposta de 26%. No total foram validadas as respostas a 211 UC, 109 referentes a UC de Licenciatura e 102 a 
UC de Mestrado. O grau de satisfação dos estudantes  é medido numa escala de 1 a 5, com a seguinte 

correspondência: Mau (1), Insuficiente (2), Suficiente (3), Bom (4) e Excelente (5). As classificações obtidas para 
as UCs de Licenciatura e Mestrado para o ano de 2018/19 constam da Figura 9. Globalmente, a perceção dos 

alunos sobre a qualidade das UCs foi muito positiva, com uma classificação média de 3,9±0,7 para as UC de 
Licenciaturas e 3,8±0,7 para as de Mestrado, sendo que mais de 70% dos respondentes atribuiram notas 

compreendidas entre 4 e 5 para as UC de Licenciatura e de Mestrado. 
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Figura 9. Perceção dos estudantes quanto à qualidade das Unidads Curriculares do ISA, numa escala 

de 1 a 5: Mau (1), Insuficiente (2), Suficiente (3), Bom (4) e Excelente (5). 

 
Relativamente à perceção dos estudantes quanto à qualidade dos docentes, igualmente realizada através da 
Plataforma Fénix, os resultados globais para os docentes de 1º ciclo e para os de 2º ciclo são os constantes da 
Figura 10. Este inquérito não foi aplicado a estudantes de Doutoramento. 

 

 
Figura 10. Perceção dos estudantes quanto à qualidade dos Docentes do ISA, numa escala de 1 a 

5: Mau (1), Insuficiente (2), Suficiente (3), Bom (4) e Excelente (5).  

 
Embora as diferenças sejam subtis, os valores apurados parecem indiciar que os estudantes valorizam mais a 

qualidade dos docentes do que a das UC, mais visível a nível dos Mestrados do ISA. Ainda em 2019 foi lançado 
pela área da Qualidade um inquérito, através do Google Forms, mais abrangente do que o anterior porque incluiu 

a avaliação de Serviços e de Infraestruturas, e mais generalista porque não associa a dupla UC/Docentes. A este 

inquérito responderam 266 estudantes (taxa de respondentes de 17,7% no univeros de estudantes inscritos no 
ISA), sendo 48,5% de Licenciatura, 33,8% de Mestrado, 15,8% de Doutoramento e 2% outros estudantes3. Os 

resultados globais, no que se refere ao ensino, constam do Quadro 6. 
 

Quadro 6. Perceção dos estudantes sobre a qualidade global dos cursos do ISA e dos docentes (266 respondentes) 

Ensino 

Percentagem de respostas numa escala de 1 a 5 

Média  
Desvio 

padrão 
Excelente 

(5) 

Bom 

(4) 

Suficiente 

(3) 

Insuficiente 

(2) 

Mau 

(1) 

Qualidade do curso frequentado 15,8 61,3 12,4 8,6 1,9 3,8 0,87 

Qualidade do corpo docente 18,0 56,8 14,3 9,4 1,5 3,8 0,89 

Nível de acompanhamento dos alunos 8,3 48,9 24,8 14,3 3,8 3,4 0,96 

Grau de satisfação global 12,8 55,3 18,8 11,3 1,9 3,7 0,91 

 

 
3 Importa relevar a insuficiente representatividade desta amostra, o que aconselharia a um esforço metodológico para 

conseguir uma maior fiabilidade. 
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Quando se analisam as respostas por ciclo de estudos, os resultados não se afastam dos anteriores, embora haja 
uma tendência para avaliar mais favoravelmente os ciclos de estudos de doutoramento (Figura 11). Todos os 

parâmetros avaliados se situam acima da meta (3,5) traçada no Plano de Actividades para 2019, exceto o 
parâmetro nível de acompanhamento dos alunos, sendo necessário no futuro inverter esta perceção por 

parte dos estudantes. 
 

 
Figura 11. Perceção dos estudantes de licanciatura, mestrado e doutoramento sobre a qualidade global dos cursos 

do ISA e dos docentes (266 respondentes). Escala de 1 a 5: Mau (1), Insuficiente (2), Suficiente (3), Bom (4) e 

Excelente (5). 

 
Relativamente a outras ações previstas para melhoria da qualidade na área académica, em 2019 consolidaram-se 
algumas funcionalidades do FENIX implementadas no ano anterior, após uma fase de migração de dados para a 
atual versão disponível, nomeadamente: 

 
• Melhoria dos modelos de processo tanto ao nível de submissão de candidaturas como de pagamento 

de emolumentos de documentos solicitados online; 

• Concessão de acessos aos responsáveis das unidades curriculares na gestão dos seus conteúdos, 

implementando uma maior autonomia e eficiência; 

• Introdução da possibilidade de exportação de serviço docente e de sumários em cada uma das 

unidades curriculares; 

• Implementação de melhorias na gestão e ocupação dos espaços, quer ao nível de pedido de reserva 

de sala de aula como de marcações/reservas pontuais; 

• Possibilidade de exportação de toda a documentação submetida em candidaturas, 

independentemente do tipo e natureza. 

 
OP8 - Promover a qualificação dos docentes e técnicos  

 
A inexistência de critérios para concursos para admissão e progressão de docentes e investigadores e a 

imprevisibildiade de sua abertura (e intermitência) revelam um problema de planeamento que afecta todos os 
docentes/investigadores no ISA. Por outro lado, a aposentação/jubilação de docentes das categorias profissionais 

mais elevadas, a par do recrutamento de novos professores auxiliares, tem mantido o ISA na situação de 

incumprimento da percentagem mínima de 50% de docentes nas categorias de associado e catedrático prevista 
no ECDU. Assim, a possibilidade de abertura de concursos internos para progressão na carreira (Decreto-Lei 
n.º 84/2019, de 28 de junho) permitiu iniciar um processo de valorização de docentes (restrito a concurso 

interno em cada universidade). Neste quadro, objeto de discussão entre as presidências do Conselho Cientifico 
e do Conselho de Gestão, foi acordado, em julho de 2019, o desenvolvimento de um Programa de valorização 

da carreira de docente e de investigador do Instituto Superior de Agronomia. Este programa, a desenvolver 

até 2020 pelo Conselho Cientifico através da respetiva Comissão de Catedráticos, em consonância com as suas 
atribuições e competências, deverá suportar a contratação e progressão de carreira de docentes necessária para 

cumprir a missão da Escola sem, obviamente, colocar em causa a sua sustentabilidade financeira. 
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Decididiu-se promover a abertura de concursos de progressão para a categoria de Professor Associado e, 
sabendo que estes concursos são competitivos no âmbito da Universidade de Lisboa, contemplaram-se as 

seguintes áreas disciplinares4: 
 

• Matemática [1 vaga] 

• Ciências Biológicas [1 vaga] 

• Engenharia do Ambiente [1 vaga] 

• Engenharia Alimentar [1 vaga] 

• Engenharia Florestal [1 vaga] 

• Engenharia Agronómica [2 vagas] 

A contratação de novos Professores Auxiliares, por seu turno, deverá acolher as indicações decorrentes da 
Comissão de Reestruturação do Ensino no ISA (CREISA), conforme referido anteriormente.  

Para formação interna em competências de comunicação, foram realizadas duas edições do curso Comunicar 

Ciência Clara (2ª e 3ª edições), ministrado por Cristina Soares, formadora externa. 

 

3.2. Assegurar a liderança por uma Investigação transformadora da realidade 
 
Os objetivos operacionais, indicadores, metas e ações previstas para o dominio da Investigação em 2019 

encontram-se sintetizados no Quadro 7, com a respetiva avaliação. 

 
Quadro 7. Síntese de objetivos operacionais, indicadores, metas e realizações relativas à Investigação 

Objetivo 

operacional 
Indicador Meta 2019 Atividades Resultados 

OP1 - Melhorar a 

classificação dos 

centros de 

investigação  

Classificação 

FCT 

Obter classificação 

de Excelente para 

um centro de 

investigação antes 

classificado como 

Muito Bom 

Melhorar o desempenho 

de publicações dos 

Centros de Investigação, 

angariar novos projetos e 

criar infraestruturas de 

apoio ao desenvolvimento 

da investigação. 

A classificação pela FCT 

do Centro de Engenharia 

Florestal (CEF) e do 

Laboratório Associado 

InBIO (com o CEABN) 

manteve-se Excelente  

 

OP2 - Promover o 

diagnóstico do estado 

da investigação e 

perspetivar sinergias  

Prazo Até 31.12.2019 Designar uma comissão 

composta pelos 

responsáveis pelos 

centros de investigação  

Adiado para 2020, 

também perante a 

possibilidade de 

submissão de candidatura 

de Laboratório Associado 

 

OP3 - Reposicionar o 

ISA como motor de 

networking no 

domínio das ciências 

agrárias e recursos 

naturais 

Número de 

ligações 

relevantes 

com outras 

instituições  

Criar duas ligações 

relevantes com 

universidades e/ou 

instituições de 

investigação 

Outorgar parceria 

significativa no domínio 

das Ciências Agrárias no 

âmbito da investigação, 

uma no domínio nacional 

e outra internacional  

Acordo para a 

constituição do 

Consórcio de escolas de 

Ciências Agrárias (acordo 

apoiado pela FCT) e 

protocolos com 5 

instituições relevantes a 

nível internacional 

 

OP4 - Aumentar o 

número de 

estudantes de 3.º 

ciclo 

Percentagem Acréscimo de 5%  Participação em propostas 

competitivas para 

atribuição de bolsas e 

projetos de investigação  

108 doutorandos em 

2019 contra 119 em 2018 

  

OP5 - Modernização 

de edifício dedicado à 

investigação e 

inovação  

Prazo Até 31.12.2019 Fazer o levantamento 

topográfico e adjudicar a 

elaboração do projeto de 

execução da requalificação 

do Laboratório Rebelo da 

Silva. 

Efetuado o levantamento 

topográfico e adjudicada a 

elaboração do projeto de 

reabilitação  

 
4 A área da Arquitectura Paisagista teve um problema inesperado de constituição de júri, face à rarefação de professores 

habilitados para o efeito, em Portugal. 
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OP6 - Reforçar o 

esforço de publicação 

e, com o apoio da 

Biblioteca do ISA 

(BISA), o depósito de 

publicações no 

repositório 

institucional de 

produção intelectual 

em formato digital
5
 

Número de 

artigos 

publicados 

Aumentar em 5% o 

número de artigos 

publicados 

(SCOPUS) 

Promover e apoiar a 

investigação e as parcerias 

nacionais e internacionais. 

- Publicados 306 artigos 

em 364 títulos indexados 

à base SCOPUS, contra 

274 artigos em 330 títulos 

em 2018 

- 4 452 documentos em 

formato digital 

depositados 

- 59 projetos 

internacionais 

 

 

OP7 - Reforçar a 

comunicação e 

marketing sobre a 

investigação e 

inovação efetuada no 

ISA 

Notícias em 

canais de 

comunicação. 

Aumentar o 

número de 

notícias/vídeos em 

10% 

Estabelecer o Plano de 

Comunicação do ISA e 

contratar 

recursos/programas de 

comunicação  

Destaque para o vídeo 

best-off ISA 2018-2019, 

tendo o ISA organizado 

cerca de 120 eventos  

OP8 - Apoiar a 

capacidade e 

qualificação do 

Gabinete de Projetos 

(GP) para potenciar 

os esforços dos 

investigadores do ISA 

e a inovação 

Número de 

apoios a 

projetos 

nacionais e 

internacionais 

Aumentar o 

número de projetos 

em 5% 

Melhorar a estrutura de 

recursos humanos de 

apoio por via do 

PREVPAP 

- Número de projetos 

2019: 179 e em 2018: 146 

– aumento: 23% 

- Decisão sobre técnico 

superior doutorado a 

integrar no GP, a 

contratar no âmbito do 

PREVPAP em 2020 

 

 
 

OP1 - Melhorar a classificação FCT dos centros de investigação 

 
As atividades de investigação desenvolvidas no ISA centram-se em duas unidades de investigação (UI) 
diretamente financiadas pela FCT, o Centro de Estudos Florestais (CEF) e o Centro de Investigação em 
Agronomia, Ambiente, Alimentos e Paisagem (LEAF). Para além destas UI, o Centro de Ecologia Aplicada 

“Baeta Neves” (CEABN), constituído por docentes e investigadores do ISA, faz parte integrante do polo no ISA 
do Laboratório Associado InBIO - rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, o qual 

acolhe também investigadores do CIBIO, Universidade do Porto/ICETA.  
 
No seio da ULisboa, é de destacar os investigadores do ISA que estiveram ligados, de forma muito ativa, à 

proposta de criação de um novo Colégio na área Tropical, o Colégio Tropical (CTROP), aprovado em 2019. 
Adicionalmente, o ISA participa ativamente nas atividades do Colégio F3 (Colégio “Food, Farming and Forestry”). 

 
Um dos objetivos de toda a Escola, para 2019, era melhorar a classificação das UI sediadas no ISA, em sequência 

do exercício de avaliação promovido pela FCT. Os resultados, anunciados em dezembro de 2019, foram 

positivos, tendo o ISA subido a classificação de duas UI para Excelente e mantido outra com Muito Bom. 
O financiamento global obtido foi de 4 180 k€ para o período 2020-2023, contemplando ainda o financiamento 
integral de 20 Bolsas de Doutoramento por parte da FCT (Quadro 8). 

 
Quadro 8. Caracterização geral das Unidades de Investigação do ISA em dezembro de 2019 

 

Unidade de I&D 

Classificação UI 

2019 

Bolsas de 

Doutoramento 

atribuídas 

Financiamento 

Total (2020-

2023) (K€) 

Centro de Estudos Florestais (CEF) Excelente 9 1 580 

Centro de Investigação em Agronomia, Ambiente, Alimentos 

e Paisagem (LEAF) 

Muito Bom 8 2 097 

Centro de Ecologia Aplicada “Baeta Neves” (CEABN) – 

integrado na Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia 

Evolutiva (InBIO)  

Excelente 

(Laboratório 

Associado InBIO) 

3 503 

 
 



 
 

 
Relatório de Atividade 2019 | Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

23 

 

Total 
 

20 4180 

          
 

OP2 - Promover o diagnóstico do estado da investigação e perspetivar sinergias 

 
Uma ação efetiva para se obter um diagnóstico do estado da investigação da Escola ainda não foi desenvolvida 

por parte da direção do ISA. Não obstante, uma caracterização/perspetiva sumária do trabalho cientifico 

desenvolvido nos centros de investigação sediados no ISA é, relativamente a 2019, apresentada seguidamente 
(Quadro 9). Os dados de docentes/investigadores do ISA que integram outras unidades de investigação não 

estão abrangidos por esta sinopse. 
 

Quadro 9. Sinopse da atividade de centros de investigação sediados no ISA (reportado ao ano 2019) 

 CEF LEAF 
 InBIO 

CEABN CIBIO* 

 Número de investigadores doutorados 

integrados(1) 

92 

(64UL+28) 

146  

(112UL+34) 

18 

(16UL+2) 

26 

(-UL+26) 

Financiamento UI (€) 258 800,00 352 638,00 69 402,50 - 

Financimento Projetos GP (€) 2 431 800,00  386 918,00 - 

Financimento Projetos ADISA (€) (3) 98 431,82 281 692,41 12 000,00 - 

Financiamento Total ISA (€) 2 789 031,82   468 320,50 - 

Artigos ISI  (WoS) 139 163 43 60 

Número médio de citações por artigo (WoS) 3,42 3,64 4,5 3 

Índice h (WoS) 10 9 8 10 

Percentagem de artigos no 1º quartil  SCIMAGO 78 65 80 87 

Número de artigos ISI em colaboração 

internacional 
86 94 35 39 

Livros e capítulos de livros 9 25 11 5 

Número de Pedidos nacionais/internacionais-

Concedidas nacionais-internacionais) 
- 3Pn - - 

Teses de doutoramento concluídas em 2019 11 15 3 - 

Teses de mestrado concluídas em 2019 23 147 10 - 

Organização de seminários e conferências (2) 28 49 18 - 

Participações em orgãos de organizações 

internacionais e corpos editoriais de revistas ISI 
128 100 5 - 

*CEABN e CIBIO são partes integrantes do Laboratório Associado InBIO. Os investigadores do CIBIO sediados no ISA possuem dupla afiliação. 

**valor correspondente a financiamento plurianual FCT recebido em 2019. Em 2019, as unidades de investigação não financiavam diretamente 
Bolsas Doutoramento e Bolsas Pós-Doutoramento. que não eram suportadas pela FCT) 

*** Financiamento correspondente a projetos e protocolos listados/geridos no GP (ex: Administração Pública, incluindo Câmaras Municipais, 

Associações Produtores Florestais, outros)  

(1) Fonte: Centros de Investigação (diferenciando investigadores do quadro ISA e investigadores de outras instituições) 
(2) Não se aplica a eventos essencialmente internos ((e.g.. palestrante e audiência exclusivamente da própria unidade de investigação) nem 

eventos em que membros do UI integram as comissões organizadores, comitês científicos), sendo contabilizados os eventos organizados 

diretamente, incluindo Seminários e Cafés com Ciência  

(3) Fonte: ADISA, 2020 (corresponde ao valor faturado pela ADISA assente em trabalhos protocolados com o ISA) 

 

Em 2019 foram iniciados os esforços para, em 2020, se concretizar uma candidatura a Laboratório Associado, 

eventualmente a liderar pelo ISA, englobando o CEF e o LEAF. Espera-se que a ligação entre as duas unidades 
possa também ser reforçada por essa parceria.  
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OP3 - Reposicionar o ISA como motor de networking no domínio das ciências agrárias e recursos 
naturais 

 
Tal como mencionado em 5.1. OP5, foi celebrado o protocolo de criação do Consórcio de Escolas de 
Ciências Agrárias (CECA), apoiado pela FCT, no âmbito da Rede “Ciência LP – Centro Internacional para a 

Formação Avançada em Ciências Fundamentais de Cientistas oriundos dos Países de Língua Portuguesa”, em que serão 
financiadas, a iniciar em 2021, 5 bolsas de doutoramento por ano. para candidatos que optem pelo ISA 

como instituição de acolhimento (protocolo disponivel no website do ISA).  

 
Ao nível de Laboratórios Colaborativos (CoLAB), em 2019 o ISA integrou os seguintes: 

• CoLab ForestWise - Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo 

• CoLab4Food - Laboratório Colaborativo para a Inovação da Indústria Agroalimentar 

• CoLAB VINES&WINES - Vinha e Vinhos Portugueses, Competitividade e Sustentabilidade 

 

O ISA celebrou ainda protocolos visando as áreas académica e científica (excluindo os estabelecidos no âmbito 

de projetos de investigação e de mobilidade) com as seguintes instituições internacionais: 

• Armenian National Agrarian University, Arménia 

• University of Massachusetts Amherst, EUA 

• Jiangsu Vocational College of Agriculture, China 

• Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Colombia 

• Fundação MINHEMBETI, Moçambique 

• Gabinete do Ensino Superior, Ciência Tecnologia de Cabo Verde, República de Cabo Verde 

• Instituto Nacional Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA), República de Cabo Verde 

 
Em 2019, o ISA manteve ativas 27 Redes e Associações a nível Internacional (Quadro 10) e mais de 40 a nível 
nacional. 

 
Quadro 10. Redes e Associações internacionais com as quais o ISA manteve ligação em 2019 

N.º Denominação Tipologia 

1 AGRINATURA - NATURA GENERAL SECRETARIAT  Associação 

2 AGRINATURA EEIG Rede de 

Investigação 

3 American  Society of Plant Biologists Associação 

4 Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos(AHIM) Associação 

5 Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos Associação 

6 Botanic Gardens Conservation International Associação 

7 CONICYT - Comissión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Rede de 

Investigação 

8 Consortium MEDRES - The Mediterranean Consortium for Transnational Research Rede de 

Investigação 

9 COST Action CA18135 - Fire in the Earth System: Science & Society (FIRElinks) Rede de 

Investigação 

10 EDI - The European Groundwater Drought Initiative Outros 

11 EFSA - European Food Safety Authority Rede de 

Investigação 

12 EMPHASYS - European Infrastructure for Plant Phenotyping Rede de 

Investigação 

13 EUFRIN - European Fruit Research Institutes Network Rede de 

Investigação 

14 European Agroforestry Federation - EURAF Associação 

15 European Algae Biomass Association - EABA Associação 

16 European Forest Institute - EFI Associação 
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17 EVOLTREE - EVOLution of TREEs as drivers of terrestrial biodiversity Associação 

18 Fondation Bordeaux Université Associação 

19 GREENCYCLES II - Anticipating climate change and biospheric feedbacks within the Earth System to 2200 - 

PEOPLE-ITN Network for Initial Training 

Rede de 

Investigação 

20 Institut Européen de la Forêt Cultivée Associação 

21 International Society for Horticultural Science - ISHS Associação 

22 International Union of Forest Research Organization - IUFRO Associação 

23 MEDfOR Erasmus Mundus Master´s Program in Mediterranean Forest and Natural Researces - Education 

Audiovisual and Culture Executive Agency 

Rede de 

Investigação 

26 MICROWINE -Microbial Metagenomics and the Modern Wine Industry - MSCA-ETN Innovation Training 

Networks 

Rede de 

Investigação 

27 Society of American Foresters Associação 

26 UNCCD Drought initiative Rede de 

Investigação 

27 Working group - Panta Rhei – Everything Flows”, IAHS (International Association of Hydrological Sciences) Outros 

 
OP4 - Aumentar o número de estudantes de 3.º ciclo  

 
Desde há anos que o número de estudantes de doutoramento no ISA não aumenta, por razões várias, mas, 
sobretudo, pelo menor acesso ao financiamento de bolsas atribuídas pela FCT e, também assim se considera, 

porque a grande maioria de mestres, diplomados pelo ISA, é facilmente absorvida pelo mercado de trabalho. 

Por outro lado, as propinas de doutoramento em Portugal são elevadas, comparativamente às de outros países 
próximos (ex. Espanha). Na ausência de bolsa de doutoramento, uma parte apreciável dos jovens mestres decide 

não prosseguir para o 3.º ciclo de estudos ou decide realizar o doutoramento no estrangeiro. Por conseguinte, 
o objetivo de aumentar o número de estudantes de doutoramento, matriculados e regularmente inscritos no 
ISA, é difícil de atingir, não foi alcançado em 2019 mas continua a ser determinante para o futuro da 

Escola enquanto centro de investigação e inovação. 
 

Ainda assim, para além do nº de estudantes de doutoramento declarados em 2019 (108) (RAIDES, 1º momento 
a 31 de dezembro) o ISA acolheu 12 estudantes do Programa Doutoral Saber Tropical e Gestão, TROPIKMAN, 
para a realização dos trabalhos de tese através de um Protocolo estabelecido entre a Nova SBE, o IHMT (Univ. 

Nova de Lisboa) e o ISA. Estes alunos, orientados por docentes e investigadores do ISA, estão integrados em 
UI do ISA. Destaque também para o funcionamento da 2ª edição do Doutoramento em Ciências da 
Sustentabilidade – REcursos, Alimentação e SOciedade (REASOn), organizado pelo Colégio F3, por assentar num 

modelo pedagógico inovador e no qual os docentes do ISA estão fortemente envolvidos e que, certamente, 

manterá estudantes de doutoramento orientados por docentes do ISA, tal como na primeira edição. 

 
A possibilidade do ISA usufruir de bolsas de doutoramento diretamente financiadas pela FCT através das UI, 
bem como de bolsas resultantes da participação do ISA no Consórcio de Ciências Agrárias (CECA), contribuirá 

para minorar o atual défice de estudantes de doutoramento. Não será, contudo, suficiente, como é sabido. A 
existência de laboratórios tecnologicamente avançados, infraestruturas de apoio (residências) e outras 

estruturas de suporte (instalações experimentais) são também necessárias para ganharmos a reputação 

internacional que atrai estudantes. Esta é uma questão deveras importante pois, no limite, sem estudantes de 
doutoramento não haverá investigação no ISA.  

 
OP5 - Modernização de edifício dedicado à investigação e inovação 

 
A investigação científica exige infraestruturas otimizadas para promover a multi e interdisciplinaridade, 
potenciando a criação de conhecimento em associação com uma maior eficiência do uso de meios e recursos. 

É essencial que a investigação se alicerce em edifícios com arquiteturas próprias, que enquadrem a 

interdisciplinaridade e garantam a flexibilidade de utilização de espaços, acelerando o delineamento de soluções 
inovadoras. Aos objetivos anteriores associa-se, paralelamente, a vantagem de apenas um espaço físico 

desenhado com estas características, alicerçado numa organização funcional eficiente e segura contra incêndios 
e outros acidentes. Neste quadro, uma das iniciativas definidas no Plano Estratégico de Desenvolvimento 
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do campus da Tapada da Ajuda é, na sua versão final de 2019, requalificar o edifício Laboratório Agrícola 
Rebelo da Silva, atualmente sob alçada do INIAV (ficará livre em 2021) para acolher as atividades de 

investigação e laboratórios dispersos pelo Edifício Principal e pelo Edifício Azevedo Gomes. A organização 
estrutural no novo edifício garantirá todos os requisitos de segurança, também para responder às exigências do 

processo de acreditação dos laboratórios.  
 
As atividades estabelecidas pelo ISA para a requalificação do edifício Rebelo da Silva para 2019 focaram-se no 

levantamento topográfico e, após a sua execução, na adjudicação da elaboração do projeto de execução. A 
elaboração do projeto está prevista para ser concluída no início de 2021, de forma participada com os 

investigadores do ISA. A inexistência deste projeto não permitiu ao ISA candidatar-se a fundos disponíveis para 
este efeito em 2019, mas esperamos conseguir fazê-lo com o projeto de execução concluído e, também, 
estarmos melhor preparados para uma candidatura para reequipamento cientifico, medida ainda não prevista no 

tempo, mas que poderá ocorrer em qualquer momento no próximo quinquénio. 

 
OP6 - Reforçar o esforço de publicação e, com o apoio da Biblioteca do ISA (BISA), o depósito de 
publicações no repositório institucional de produção intelectual em formato digital 

 
A evolução do número de publicações indexadas à base SCOPUS no último quinquénio é a indicada na Figura 
12, representando um aumento de 39,5% do total de publicações, desde 2015. Comparando o ano de 2019 com 

o de 2018, o saldo positivo é de 10,3%. 
 

 
Figura 12. Evolução do número de publicações indexadas à base SCOPUS (2015-2019). 

 

Na caracterização das áreas de investigação/publicação do ISA (base SCOPUS), verifica-se que o ISA publica 

maioritariamente nas áreas de “Agricultura e Ciências Biológicas” (36%), “Ciências do Ambiente” (20%) e 
“Bioquímica, Genética e Biologia Molecular” (10%), sendo que a primeira destas áreas deve ser entendida em 

sentido lato, uma vez que engloba também parte da área Florestal e da área Alimentar (Figura 13). 
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Figura 13. Contribuição percentual das publicações 2019 para as áreas científicas da SCOPUS. 

 
A aposta na publicação em revistas de acesso aberto tem incrementado ao longo dos últimos 5 anos, ainda assim 

de forma moderada (Figura 12), muito devido aos custos associados ao processamento dos artigos, article 
processing charges (APC's), que muitas editoras cobram. Em 2019, a publicação em revistas de acesso aberto 
representou 37% do total de publicações do ISA, superior em 7% ao valor de 2015. A disponibilização de 

todos os resultados da investigação científica através do depósito da publicação num dos 

Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) é necessária (porque é possível, 

ainda que a mesma esteja sujeita a um período de embargo, através da submissão do manuscrito na posse do 
autor, com as alterações decorrentes do processo de peer review). A sensibilização da comunidade científica para 
esta alternativa, aceite pela FCT, é de grande importância, beneficiando a investigação que se faz no ISA de forma 

direta e aumentando a sua visibilidade junto de profissionais de outras áreas, empresas e de outros públicos 
interessados. Nesta tarefa a BISA desempenha um papel fundamental na sensibilização da comunidade científica 
e na operacionalização do processo.  

 
Em 2019, a BISA conta com um total 4 452 documentos em formato digital depositados no Repositório 

Institucional da Universidade de Lisboa, integrado no Projeto RCAAP, nomeadamente, teses de doutoramento, 
dissertações de mestrado, artigos de revistas científicas nacionais e internacionais, comunicações a congressos 
e conferências, entre outros.  

 
OP7 - Reforçar os meios de comunicação e marketing sobre a investigação e inovação efetuada 

no ISA  

 
A comunicação e marketing corrente de apoio ao ISA é exercida em termos de criação de conteúdo -escritos, 

fotografia e vídeo - design gráfico, gestão de eventos, redes sociais e merchandising. A Lista 2 apresenta a tipologia 
de iniciativas de suporte ou derivadas da atividade de divulgação do ISA efetuadas em 2019 e que foram, no seu 

conjunto, cerca de 170. Adicionalmente, tendo por objetivo assegurar um testemunho das atividades 
desenvolvidas pela comunidade ISA em 2019, as iniciativas organizadas pelo ISA em que se possui uma qualquer 
referência visual da sua execução, são apresentadas no 

ANEXO A. 
Conforme é dado verificar, ações relevantes no 
decurso do ano de 2019 incidiram sobre diversas 

iniciativas, nomeadamente: edição e divulgação online 
de testemunhos vídeo de antigos alunos dos cursos 

do ISA, organização das diversas presenças nas 
Ações de Divulgação de Oferta Formativa do ISA, 

acompanhamento do lançamento de livros de 

docentes e investigadores, lançamento de Press 
Releases de livros e ações ISA, criação contínua de 

conteúdos de imagem — fotografia, vídeo e design 
para diversas plataformas digitais e impressas para 
ações pontuais ISA e de interação com a comunidade, 

renovação de merchandising ISA dando mais 
visibilidade à identidade ISA junto da comunidade 

académica, manutenção da comunicação 

externa de ações, notícias e eventos, criação de 
conteúdos escritos, gestão de conteúdos em diversas áreas do website ISA, apoio técnico e audiovisual 

nas diversas ações decorridas no ISA, manutenção da comunicação interna com a comunidade académica, 
bem como o reforço da interação de comunicação interna e conjunta com centros de investigação, 
núcleos de estudantes e Alumni. Por último, uma menção muito especial para a elaboração do vídeo “o melhor 

do ISA 2019”, apresentado na abertura do ano letivo 2019-2020 (disponível no website e redes sociais do 

ISA). 

 
 

Lista 2: Atividades por categoria            (ver ANEXO A) 

Workshops / Colóquios / Palestras ou outras sessões 

Sessões Especiais, organizadas pelo ISA 

Ações de Divulgação de Oferta Formativa e Captação de novos 

alunos 

Aulas Abertas 

Seminários LEAF / Seminários CEF/CEABN / Café com Ciência 

CEF 

Lançamento de Livros 

Receção a Alunos e Eventos Institucionais 

Eventos JBA 

AEISA, Núcleos de Estudantes e AlumnISA 

Concertos 

Ações CML e JFAlcântara 
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OP8 - Apoiar a capacidade e qualificação do Gabinete de Projetos para potenciar os esforços dos 
investigadores do ISA e a inovação  

 
Em 2019, o ISA tem mantido uma participação importante em projetos de ID, num total de 171 projetos (112 
nacionais e 59 internacionais), facto do maior relevo e que demonstra a qualidade de investigação do ISA e a sua 

capacidade em se inserir em redes colaborativas. Provavelmente, o que nos faltará ainda é assumirmos, mais 
vezes, o papel de coordenador dos programas de investigação, mas essa é uma tarefa obviamente sempre mais 

difícil. 
 
O Gabinete de Projetos tem-se centrado, prioritariamente, no apoio à gestão de projetos. Devido à falta de 

recursos humanos, tem assumido uma menor intervenção na dinamização antecipativa de candidaturas e no 
apoio à inovação, em particular na ligação às empresas. A próxima integração da INOVISA como UAT do ISA 

obrigará a reforçar essa componente. 
 

 

3.3. Desenvolver soluções de conhecimento e inovação para a Sociedade 
 
Os objetivos, indicadores, metas e ações previstas para a Governação no Plano de Atividades em 2019 encontram-

se sintetizadas no Quadro 11, indicando-se a respetiva avaliação. 
 

Quadro 11. Governação: objetivos operacionais, indicadores, metas e ações previstas para 2019, com avaliação 

Objetivo operacional Indicador Meta 2019 Atividades Resultados 

OP1 - Fortalecer a 

cooperação institucional 

para a investigação com 

as empresas e 

associações dos 

sectores onde o ISA 

desenvolve a sua missão  

Número de 

Participações 

do ISA em 

CoLAB 

Participação em 

2 CoLAB  

Promover a outorga de 

pactos socais contemplando 

o ISA como membro 

fundador 

O ISA participa como 

membro fundador em 3 

CoLAB. (ForestWise, 

CoLab4Food, 

VINES&WINES) 

 

OP2 - Estabelecer o 

modelo jurídico de 

relacionamento do ISA 

com Unidades de Apoio 

Tecnológico externas 

Prazo Ter todas as 

UAT com 

decisão sobre o 

modelo jurídico 

estabelecido até 

31.12.2019 

Promover a realização de 

assembleias–gerais para 

decisão na INOVISA, ADISA 

e CENTROP. 

AG da INOVISA em 7 

de maio e CENTROP 

em 6 de junho para 

integração como UAT 

do ISA. A ADISA tem 

em curso a preparação 

de novos Estatutos 

como entidade 

juridicamente 

independente do ISA a 

partir de 2020  

 

OP3 - Aumentar a 

interação com a 

comunidade local de 

Alcântara e da Ajuda 

Prazo até 31.12.2019 Efetuar os procedimentos 

concursais e elaborar os 

projetos de hortas 

comunitárias com 

sustentabilidade 

Aprovados os projetos 

de execução de 2 hortas 

comunitárias, a 

implementar em 

parceria com a CML em 

2020/2021 

 

OP4 - Promover o 

associativismo  

Ações 

conjuntas 

AlumnISA/ISA 

Apoiar 1 evento 

dos AlumnISA 

Promover a participação dos 

AlumnISA do ISA nos 

eventos institucionais 

- Apoio ao Dia Alumni 

ISA, 23 de novembro 

- Apoio à Homenagem 

ao Prof. J. Quelhas dos 

Santos, 21 de março 

 

 
Em complemento, importa referir o seguinte: 

• As equipas do ISA que integraram COLABs (ForestWise, CoLab4Food, VINES&WINES) receberam um 
apoio financeiro para uma participação acionista do ISA. Exceto por razões excecionais justificadas, as 

quotas anuais serão da responsabilidade do grupo de docentes/investigadores promotores. 

• A ADISA pretende tornar-se uma associação juridicamente independente do ISA, o que é interessante 

para a Escola dada a possibilidade que abre na transferência de tecnologia e o facto de ser considerada 
uma unidade acreditada do sistema científico nacional.  



 
 

 
Relatório de Atividade 2019 | Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

29 

 

 

3.4. Garantir a boa Governação e Sustentabilidade Financeira  
 

Governação 

 
Os objetivos operacionais, indicadores, metas e ações previstas para a Governação no Plano de Atividades 2019 

encontram-se sintetizadas no Quadro 12, assim como os respetivos resultados/avaliação. 
 

 
Quadro 12. Governação: objetivos operacionais, indicadores, metas e ações previstas para 2019, incluindo avaliação 

 

Objetivo operacional Indicador Meta 2019 Atividades Resultados 

OP1 - Promover a 

transparência das ações 

e a accountability dos 

vários Órgãos de 

Gestão do ISA 

Prazo de 

disponibilização 

do Código de 

Conduta 

Ter o Projeto de 

Conduta 

adotado até 

31.12.2019 

Preparar e disponibilizar o 

Código de Conduta 

Suspenso  

 

Prazo Disponibilizar o 

Relatório de 

Atividades até 60 

dias após fecho 

de contas 

Fazer do Relatório de 

Atividades um instrumento 

efetivo de transparência e 

apoio à participação da 

comunidade académica e que 

permita monitorizar o 

cumprimento do Plano 

Estratégico 

O Relatório de 

Contas referentes a 

2019 não foi 

submetido a CE em 

2020, apenas na 1º 

reunião de 2021. A 

sua não conclusão 

deve-se a questões 

relacionadas com o 

ROC. 

 

OP2 - Integrar os novos 

docentes e 

investigadores 

Número de 

ações 

realizadas 

Realização de 1 

ação geral anual 

para acolhimento 

de docentes e 

investigadores 

Implementar o acolhimento a 

novos docentes e 

investigadores que lhes 

permita conhecer os direitos 

e responsabilidades, com 

vista à sua adequada 

integração nas atividades do 

ISA 

Realizada em abril 

uma reunião de 

acolhimento dos 

docentes e 

investigadores 

contratados em 2019 

no âmbito dos 

diplomas 57 

 

OP3 - Promover a 

gestão do Jardim 

Botânico da Ajuda, 

apoiando a respetiva 

direção 

Ações do JBA Realizar 3 ações 

significativas 

Promover a conservação do 

JBA, recuperar 

infraestruturas e apoiar as 

ações a realizar 

- Festas do Outono e 

da Primavera; 

- Lisbonweek’19 

- Cursos de 

jardinagem em 

parceria com a 

Assoc. dos Amigos 

do JBA 

 

- Reabilitação do 

muro de suporte 

(despesa de 30 mil 

euros) 

 

 

OP4 - Apoiar o 

desenvolvimento do 

Sistema Integrado de 

Garantia da Qualidade 

Prazo até 31.12.2019 Nomear novo Conselho de 

Gestão da Qualidade do ISA 

para atualização do Manual 

de Qualidade (aprovado em 

2014, revisto em 2017) 

Suspenso (ver 

justificação) 

 

OP5 - Efetuar reuniões 

de audiência e discussão 

aberta com técnicos 

funcionários docentes e 

investigadores 

Número de 

ações 

realizadas 

4 Reuniões participativas de 

discussão de assuntos de 

interesse mútuo 

Efetuadas reuniões 

obrigatórias e 

facultativas (3 

Assembleia de Escola, 

4 Comissão de 

Trabalhadores) 

 

 
 

Em termos de resultados no capítulo de Governação apresentados no Quadro 12 é de referir, adicionalmente, 
o seguinte: 
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• O objetivo referente ao Código de Conduta (constante no OP1) veio a revelar-se ultrapassado pela 

iniciativa da Reitoria da Universidade de Lisboa em preparar a elaboração de um Código aplicável a 
toda a Universidade, a ser publicado em 2020. 

• O OP2 permitiu preparar o Open Campus ISA, atividade já referenciada no Ensino. Este tipo de 
incentivo, o de solicitar aos novos docentes a preparação de um curso externo no domínio da sua área 

profissional, sabendo que as receitas do curso recaem para os investigadores e os seus projetos, 

retirados os overheads institucionais. 

• Relativamente ao OP3 que referencia o Jardim Botânico da Ajuda (JBA) deve ser consultado o seu 

Relatório de Atividades JBA 20196 para um conhecimento detalhado da sua extensa atividade. Entre as 
ações em 2019, merece realce o facto de as 2 intervenções de reconstrução no JBA terem sido ambas 
efetuadas em parceria. Uma delas, a recuperação da balaustrada, foi integralmente financiada pela 

Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda e a outra intervenção, a reabilitação do edifício 
onde estão instalados os serviços do JBA, em termos de fachadas, pintura e substituição das janelas, foi 

apoiada pela Guarda Nacional Republicana. 

• Relativamente ao OP4 - gestão de qualidade, o assunto requer ponderação adicional mais 
compreensiva, ou seja, sendo a recomposição do Conselho de Gestão de Qualidade importante, é 

necessária uma perspetiva mais abrangente. A importância do tema para o ensino é inegável (em 
particular para os processos de acreditação na A3ES), também sistemas de investigação, assim como 

para os serviços administrativos e para o desenvolvimento do sistema de gestão integrado do ISA, que 
abranja a gestão de todos os espaços do ISA (e.g.: agrícolas, florestais) e o seu património. Este aspeto 

merece uma definição das necessidades e dos seus termos de referência que ainda não foi efetuada. 

• O OP5 - audiência e discussão aberta com técnicos, funcionários docentes e investigadores - 
tem tido nas Assembleias de Escola o seu ponto alto, verificando-se, com agrado, o facto da sua 

realização significar uma Sala de Atos totalmente preenchida. O diálogo com a Comissão de 
Representantes dos Trabalhadores Técnicos e Administrativos também merece destaque, e é sempre um 
momento onde se procuram esclarecer múltiplos aspetos da vida de todos procurando-se, sempre, 

atingir uma posição de consenso. 
 

Gestão Patrimonial e Finanças  
 
Os objetivos operacionais (OP), indicadores, metas e ações previstas para a Gestão Patrimonial e Finanças em 

2019 encontram-se sintetizadas no Quadro 13, assim como a respetiva avaliação. 
 

Quadro 13. Governação: objetivos operacionais, indicadores, metas e ações previstas para 2019, incluindo avaliação 
Objetivo 
operacional 

Indicador Meta 2019 Atividades Resultados 

OP1 - Garantir a 
sustentabilidade 
financeira  

Saldo de 
gerência 
(OE+RP) 

Apresentar 
saldo 
neutro/positivo. 

Manter as despesas financiados pelo OE+RP a 
um nível sustentável 

O saldo em 31 de 
dezembro de 2019 foi 
negativo, mas este 
indicador deve ser 
reequacionado dadas as 
limitações que serão 
discutidas no Capítulo 4 

 

Consumo de 
energia 

Preparar 
candidatura a 
programas de 
financiamento 
para a eficiência 
energética 

Desenvolver um programa de redução de 
custos operacionais direcionado para a energia 
no sentido da autossuficiência 

Submetida candidatura 
em novembro de 2019 
ao programa POSEUR 
para a eficiência 
energética  

 

OP2 - Elaborar o 
Programa 
Estratégico do 
Plano de 
Desenvolvimento 

Prazo Ter o 
Programa 
elaborado e 
aprovado até 
31.12.2019 

Realizar o diagnóstico e caraterização, assim 
como indicação das ações estratégicas e 
desenvolver o programa de investimentos para 
os espaços e infraestruturas da Tapada 

Aprovado o Programa 
Estratégico - versão de 
setembro 2019  

 
6 Em 2019, o JBA continuou a reforçar o seu papel internacional (educação sobre biodiversidade, conservação ex-situ de espécies 

endémicas e raras do continente português, participar em programas de conservação in-situ de espécies ameaçadas do continente português 

e o seu papel nacional (conservar e manter um jardim botânico de carácter também histórico, promover a realização de atividades 

educativas, culturais e lúdicas que tragam ao JBA o público em geral). O JBA continuou, ainda, a oferecer atividades e visitas temáticas para 

grupos de estudantes, participou na formação dos estudantes do ISA com a colaboração de aulas no jardim e procurou reforçar a capacidade 

de prestação de serviços ao exterior, tendo como objetivo o aumento das receitas dessa origem. 
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do campus da 
Tapada da Ajuda 

Número de 
Concessões 

Outorgar 1 
contrato 

Promover a reabilitação do edifício da 
Geradora com capacidade para acolher a 
inovação e promover o relacionamento com a 
investigação e ensino do ISA e reabilitar um 
espaço museológico de agricultura, 
alimentação, biodiversidade e arte 

Lançado concurso 
publico e outorgado 
contrato (dezembro de 
2019).  

OP3 - Aumentar 
o financiamento 
externo 

Receita de 
vendas de 
merchandising 

Aumento de 
2% 

Adquirir novos materiais para vendas e 
promover, de forma regulamentada, as marcas 
do ISA 

Aumento superior a 
150%   

Conseguir 
financiamento 
externo para 
reabilitação e 
conservação 
do campus da 
Tapada da 
Ajuda 

Conseguir 
apoios 
significativos 
(superiores a 
500,000€) para 
requalificar 
espaço público 
e mobilidade  

Angariar parcerias públicas e privadas 
convergentes com o interesse do ISA 

Outorgado protocolo 
de parceria com a CML 
no valor de 720 mil 
euros para reforço da 
mobilidade no campus   

OP4 - Recuperar 
património 
histórico 

Ações de 
recuperação 
de património 

Executar 2 
ações de 
restauro 

Promover a realização dos procedimentos 
administrativos para contratação 

Restauro da pintura da 
Tabela Periódica 
(Laboratório de Prof. 
Quelhas dos Santos) 
Reabilitadas 2 colunas 
na Sala de Atos (EP) 

 

Percentagem 
de novas 
intervenções 
no campus e 
no JBA 

Aumentar 5% Proceder à manutenção/remodelação das 
infraestruturas sob responsabilidade da Escola: 
 
 

Valor das obras 
efetuadas  
59 470,08 € (2018) 
91 062,75 € (2019) 

 

Número de 
novas 
iniciativas 

Realizar 2 
novas iniciativas 

Realizar ações de melhoria da segurança 
interna. 

Realizadas 2 ações de 
formação em segurança  

 Requalificação 
de Sala de 
Aulas no ISA 

Intervenções 
em 5 Salas de 
Aulas 

Ações de melhoria de conforto térmico e 
requalificação de componentes de arquitetura 

Intervenções nas salas 
do Bloco de Aulas, na 
sala 48 e na sala 2.20 
(ed. Az. Gomes) 

 

OP5 - Continuar 
com o reforço da 
Gestão das 
infraestruturas 

Implementar 
medidas de 
segurança 

Implementar 
sistemas 
adicionais de 
videovigilância 
(mais 5%) 

Adquirir sistemas de videovigilância Superior a 5% - 
aquisição de 16 novas 
câmaras CCTV  
 

 

 Número de 
ações 
realizadas de 
sensibilização 

Fazer um 
inquérito de 
sensibilização 
para a 
segurança 

Efetuar um inquérito digital Efetuado inquérito 
sobre medidas de 
autoproteção  

 Eficiência 
Energética 

Modernizar 50 
candeeiros 
exteriores 

Substituir iluminação exterior convencional por 
tecnologia LED 

Investidos 2 485 € em 
iluminação LED exterior 
e 897€ em células 
crepusculares 

 

 Prazo 
31.12.2019 

Reaver espaços 
ocupados 
indevidamente 

Promover medidas para a restituição de 
instalações indevidamente ocupadas 

Reavido para posse do 
ISA o espaço ilegal 
ocupado no ex-edifício 
DGAV em 2019 

 

 

 
Os objetivos relacionados com a despesa e receita, sem prejuízo do seguidamente indicado, são abordados 
no Capítulo 4 deste documento. Em termos de resultados, apresentados no Quadro 13, é de referir, 

adicionalmente, o seguinte: 
 

• A reabilitação do Edifício da Geradora corporiza o HUB 1 de inovação e sustentabilidade, 

desenvolvido em parceria com uma empresa de renome indiscutível no setor, conhecida pela marca 
Esporão. A perspetiva para este hub consiste na dinamização de um centro interdisciplinar na área das 

ciências alimentares, com uma ligação forte aos sistemas agrícolas existentes na Tapada da Ajuda e a 
reabilitação para um espaço museológico (150 m2), curiosamente previsto em 1910 no diploma 
de cedência do uso da Tapada da Ajuda ao ISA. 

O contrato de adjudicação prevê um investimento de 3 M€ na reabilitação do espaço e o pagamento 
de uma renda mensal fixa de 2.050 euros, bem como uma contrapartida variável pela concessão um 

valor percentual mensal de 2,5% a afetar a toda a faturação acima dos €700 mil euros anuais relacionada 

com a exploração do espaço, em contrapartida pela cedência de espaços para escritórios para a 
empresa. 

• O Programa Estratégico do Plano de Desenvolvimento do campus da Tapada da Ajuda foi 
aprovado em setembro 2019 e será revisto anualmente, conforme já referido. 
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4. RECURSOS FINANCEIROS: ANÁLISE 2019  

Esta análise de receita/despesa detalha e aprofunda, mais que complementa, a breve indicação de desempenho 

da gestão patrimonial e financeira do Instituto Superior de Agronomia relativamente a 2019 (Quadro 14). 

Análise da Receita 

As receitas totais decorrentes da atividade do ISA atingiram um montante ligeiramente superior a 19 M€ (19 
022 637,92 €) em 2019. A desagregação deste valor, incluindo uma comparação sumária com o quadriénio 

anterior, é apresentado no Quadro 15.  

Quadro 15 – Evolução das receitas entre 2015 e 2019 
 2015 2016(a) 2017 2018 2019 

OE  9 661 350,00 €  11 616 756 € 11 383 809,00 € 11 081 187,00 € 10 864 381,00 € 

Investigação 4 222 957,06 € 4 946 216 € 3 047 777,92 € 5 841 482,42 € 4 307 129,20 € 

Propinas, taxas, etc. 2 129 638,41 € 2 043 912 € 1 747 404,51 € 2 054 450,16 € 1 972 844,82 € 

Outras receitas próprias 1 502 688,00 € 2 314 758 € 1 370 085,27 € 1 500 192,71 € 1 878 282,90 € 

Total de receitas próprias 7 855 283,47 €       9 304 887 € 6 165 267,70 € 9 396 125,29 € 8 158 256,92 € 

Total de receitas 17 516 633,47 € 20 921 643 € 17 549 076,70 € 20 477 312,29 € 19 022 637,92 € 

Nota: A partir de 2016, o OE inclui o reforço orçamental de 1 877 905 € para fazer face às despesas com pessoal decorrentes da 

integração de 27 investigadores e 12 funcionários não docentes pertencentes ao Instituto de Investigação Científica e Tropical, na 

sequência da sua extinção e integração na Universidade de Lisboa. 

Conforme é dado observar, o valor de receita, em 2019, representou uma diminuição face a 2018 (7%), estando 
relativamente estabilizada dentro da oscilação verificada nos últimos 5 anos. A redução de receita entre 2018 e 

2019 deve-se a vários fatores, conforme seguidamente se indica. 

• Uma primeira nota merece ser dada sobre os desvios no orçamento aprovado e no orçamento 
executado; em 2018 executou-se mais 1,334,507.29€ do que o aprovado e em 2019 executou-se menos 

482,121.08€. A diminuição de receita executada em 2019 justifica-se, no essencial, pela antecipação, 

não prevista, de receitas em 2018.  

• A redução mais ácida de receita, porque não depende da atual capacidade de gestão do ISA, é o 
necessário ajustamento progressivo à distribuição de Orçamento do Estado (OE) resultante da fórmula 
de cálculo de financiamento do ensino superior, também utilizada pela Universidade de Lisboa na 

distribuição de verbas entre as suas Escolas. Com efeito, em 2019, o ISA recebeu um valor superior 
em cerca de 1,4 M€ ao que deveria receber através da aplicação dessa fórmula de repartição do OE. 

Em 2019, por conseguinte, essa redução atingiu o valor de -216 806€, sendo que está acordado com a 
Reitoria que a redução de OE não pode ultrapassar o limite de -4 %/ano. Em termos gerais, a descida 

no OE para o ISA está em contraciclo com a dotação corrigida de OE total da ULisboa, que atingiu o 

valor de 201 092 870€ e correspondeu a um crescimento de 2% relativamente ao ano anterior. 

• A distribuição de OE por parte da ULisboa também tem uma parte (2 M€) indexada ao número de 

citações na WoS e Scopus. O ISA recebeu, por essa via, um adicional de 97 256€ em 2019, valor 
ligeiramente superior ao recebido em 2018. É de notar que a produção ETI (docente + investigador) 
em 2019 do ISA foi igual a 1,78, um valor superior à média da ULisboa (1,57), fazendo o ISA parte das 

5 Escolas com produção superior à média. 

• Verificou-se uma redução da receita associada ao montante das propinas (81 605,30€). Contudo, o 

menor valor das propinas pagas pelos estudantes de 1º ciclo em 2019 relativamente a 2018 (Lei n.º 
71/2018, de 31 de dezembro, referente ao OE para 2019) possui um impacto nulo, pois a compensação 
da redução de receitas próprias, em propinas, é suportada pelo OE, sendo o montante calculado com 
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base no diferencial entre o valor de propinas fixado no ano letivo 2018/2019 e o valor fixado para o 
ano letivo 2019/2020. 

Ainda que com as ressalvas anteriores, que fazem com que as comparações não sejam lineares, é indiscutível que 
as receitas próprias – muito em especial os overheads de projetos - continuam a ser fundamentais para o equilíbrio 

financeiro do ISA. As receitas próprias, de diversas fontes, contribuíram nos últimos 5 anos, em média, com 43% 
para o total de receitas do ISA, sendo exatamente de 42,9% em 2019.  

Análise da Despesa 

A desagregação da aplicação de fundos, embora não corresponda exatamente à despesa, atingiu, em 2019, um 
montante total próximo de 20 M€ (20 292 406,54€) (Quadro 16), superior ao do ano anterior (em 

1 653 561,61€).  
 

Quadro 16 - Aplicação de fundos entre 2015 e 2019 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Despesas com pessoal  11 027 545,42 € 12 965 283 € 13 062 284,35 € 13 209 529,30 € 14 432 489,55 € 

Aquisição de bens e serviços 2 446 209,11 € 2 562 212 € 2 399 890,64 € 2 841 058,31 € 3 305 829,61 € 

Outras despesas correntes 2 300 484,87 € 2 237 064 € 1 941 482,61 € 2 152 643,98 € 2 105 984,46 € 

Despesas de capital 1 556 345,58 €   950 066 € 332 791,03 € 435 613,34 €  448 102,92 € 

Total de despesas 17 330 584,98 € 18 714 625 € 17 736 448,63 € 18 638 844,93 € 20 292 406,54 € 

 
Adicionalmente, note-se o seguinte sobre a componente de despesa no ISA em 2019: 

• O ISA teve um aumento de 9,3% em despesas com pessoal (1 222 960,25€), semelhante à tendência 
das restantes escolas da ULisboa. Estas despesas com pessoal aumentaram por via da contratação de 
novos docentes (5), ao abrigo do Contrato-Programa celebrado entre a FCT e a ULisboa, assim como 

de docentes (11) e de investigadores (20) - ao abrigo da norma transitória do Decreto-Lei n.º 57/2016, 

de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho e legislação 

complementar - e, ainda, à contratação de novos investigadores (21) no âmbito de projetos. A estas 
novas contratações, em 2019, correspondeu um aumento de financiamento da FCT de 1 120 718,90€ 
apenas no que respeita a encargos com vencimentos. Este aumento de despesas com pessoal foi, por 

conseguinte, compensado por um financiamento extra OE que, contudo, exigiu, como contrapartida, 
um esforço do ISA. Esse esforço em 2019 foi de 262 313,46€, valor que certamente subirá em 2020. 

Este montante foi suportado graças a diversas rescisões de contratos e aposentações em 2018 e 2019, 

que significaram, só em docentes, menos 514 801,16€ em 2019 relativamente a 2018. O custo total de 
todas as novas contratações de investigadores e docentes foram de 1,621,971.18€ para os 

investigadores e mais 524,626.92€ para os docentes. 

• A evolução da despesa com pessoal7 deve ter em consideração que se verificaram cortes salariais nos 

anos de 2011 a 2015 e que em 2018 e 2019 as progressões remuneratórias, decorrentes de avaliações 
de desempenho, foram aplicadas gradualmente por força da Lei e a vigorar integralmente apenas a partir 
de dezembro de 2019. 

• A massa salarial dos colaboradores técnicos e administrativos, em 2019, manteve-se basicamente igual 
à de 2018. O aumento em 2019 foi apenas 26 917,79€ sem que tenha significado um aumento do seu 
número relativamente a 2018. Antes pelo contrário, já que eram 133 a 31 de dezembro de 2018 e 126 

a 31 de dezembro de 2019. A esta redução não correspondeu uma redução na massa salarial devido às 
já referidas progressões remuneratórias, a algumas alterações de categoria e a nomeações de dirigentes 

intermédios (em 2018) para a direção de serviços cujos cargos já existiam, mas não tinham ainda sido 
preenchidos. 

• Os encargos com vencimentos em 2019 que cabem ao ISA foram 12,342,095.24€. Relativamente ao 

OE de 10,864,381.00€, as receitas próprias tiveram de contribuir para suportar a diferença 

 
7 As despesas de pessoal abrangem vencimentos, ajudas de custo (financiadas, em geral, por projetos e prestações de 

serviços) e outros abonos variáveis. 
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(1,477,714.24€) mas, sobretudo, todas as despesas de funcionamento e dos projetos, sempre 
significativas. Na medida em que as receitas próprias de 2019 não foram suficientes, teve se ser usado 

o saldo na posse.  

• Assim, o saldo integrado em 2020 foi de 6 511 914,80€, tendo sido, em 2019, de 7 784 720,00€, ou 

seja, verificou-se uma redução do saldo na posse de 1 272 805€. Contudo, esta redução é 
significativamente inferior ao aumento de saldo na posse verificado em 2018 (aumentado em 2018 
devido a recebimentos antecipados de fundos de investigação no final de 2018). 

• A aplicação de fundos da investigação foi responsável por 27,7% dos fundos totais aplicados, superior à 
de anos anteriores, novamente por via das Despesas com Pessoal (Quadro 17). 

 

Quadro 17 - Aplicação de fundos da investigação entre 2015 e 2019 

Despesa 2015 2016 2017 2018 2019 

Aquisição de bens e serviços 671 260 €  767 124 €   856 039,97 € 1 186 612,52 € 1 474 656,94 € 

Despesas com pessoal  879 375 €  610 395 € 807 480,01 € 902 587,67 € 2 227 252,72 € 

Despesas de capital 534 766 € 516 242 € 85 613,77 € 240 169,09 €  327 644,22 € 

Outras despesas correntes 1 625 088 € 1 560 730 € 1 354 870,13 € 1 597 650,35 € 1 593 973,01 € 

Transferências de Capital 246 566 € 248 412 € 0 0 0 

Total de despesas 3 957 056 € 3 702 904 € 3 104 004,88 € 3 927 019,63 € 5 623 526,89 € 

Nota final sobre a evolução da receita e da despesa  

Em suma, em termos de balanço e como já todos reconhecemos, as verbas do OE atribuídas aos ISA continuarão 
a diminuir por via da implementação da fórmula de financiamento às Escolas por parte da ULisboa, convergente 
com a fórmula de financiamento do Ensino Superior. Essa é a primeira razão pela qual o equilíbrio financeiro 

do ISA terá de ser assegurado por uma estratégia combinada de controlo da despesa, quer com 
pessoal, quer com os fornecimentos de serviços externos e, em simultâneo, por um esforço de 

acréscimo de receitas próprias. Essa estratégia exerce-se a diferentes níveis, tem de ser coerente, com 

perspetiva de médio prazo e persistente no quotidiano. Alguns exemplos do propósito que anima a direção do 
ISA para este quadriénio, podem ser apresentados, ilustrando os passos dados em 2019.  

• Um exemplo de ação direcionada à redução de custos de funcionamento encontra-se na área da energia; 
efetuou-se a submissão de uma candidatura ao Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no 

Uso de Recursos - Eficiência Energética nos Edifícios da Administração Pública Central (candidatura POSEUR-

01-1203-FC-000228), esperando-se a sua aprovação em 2020. Estas ações de poupança devem 

estender-se na área de energia e alargar-se ao setor da água8. 

• Um outro exemplo é a recuperação do edifício da Geradora (em estado de pré-ruína), na medida em 
que evitar despesas futuras também é melhorar a aplicação da receita. O concurso foi preparado e 

lançado em agosto de 2019 (formalizado com a empresa Esporão em 2020 com a previsão de um 
investimento de 3 M€). Para além do valor não investido para recuperação de um espaço icónico para 

o futuro Museu do ISA, esta iniciativa também permitirá alguma receita anual para o ISA a partir do final 

de 2022 e terá, last but not the least, um importante impacto científico, dada a colaboração prevista 
entre a empresa e o ISA.  

• Um outro custo evitado foi o da recuperação de vias públicas, instalação de sinalética e iluminação do 
espaço público no campus da Tapada da Ajuda, no seu conjunto já bastante degradado. Ao longo de 

2019 negociou-se um acordo com a Câmara Municipal de Lisboa para um financiamento de 0.72 M€, a 
ser concedido em 2020, ano de Lisboa Capital Verde Europeia. Este apoio marca um novo 
relacionamento com a autarquia que, espera-se, poderá catalisar outras repercussões financeiras, para 

além do benefício para o reconhecimento público do ISA por parte da comunidade de Lisboa.  

 
8 Em 2019 despendeu-se mais em electricidade que em 2018, também por causa dos custos de manutenção, imprescindivieis, das estufas de 

café em Oeiras. Os custos de aquisição de água à EPAL também foram superiores em 2019, certamente em resultado de múltiplas razões, 

não identificadas, o que exigirá medidas que se desenvolverão até ao final do mandato. 
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• A mudança de uso de uma moradia (Edificado 82/moradia 33), para ser disponibilizada como sede da 

Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas (APAP), sujeita a um pagamento mensal de renda, 
constitui uma nova receita para o ISA em 2019, não muita, mas alguma e, também, um outro ganho 
estratégico para a área da Arquitectura Paisagista. Este uso do edificado mostra a perspetiva de 

otimização das moradias do ISA por via da sua recuperação para acolher instituições ou residências de 
estudantes e, conquanto seja um processo lento, será prosseguido. 

• A adjudicação do projeto de requalificação do Laboratório Rebelo da Silva em 2019, merece ser 

salientada porque é um verdadeiro milestone. Não apenas permitirá ganhar um espaço de investigação 
colaborativo que o ISA precisa e muito (desligando-se de laboratórios obsoletos e sem segurança no 

Edifícios Principal e no Edifício Azevedo Gomes), mas também será um passo efetivo para dar melhores 
condições para a investigação, conseguir racionalizar a despesa no CEF e no LEAF e conseguir ir 
procurar financiamento para o reequipamento científico. Neste momento, o prioritário será concluir o 

projeto para se poder fazer o esforço coletivo seguinte, ou seja, conseguir financiamento para a 
reabilitação do Laboratório e, também, do Edifício Principal. 

Informações adicionais da componente financeira, sentido estrito, podem ser encontradas no Relatório de 
Contas 2019.  
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ANEXOS 
 

A. Sinopse temporal de ações e atividades organizadas pela comunidade ISA 
 
 
Com o contributo de todos esperamos, em próximas edições do Relatório, tornar esta secção um melhor reflexo da atividade do ISA 

com impacte mediático. Toda a informação deverá ser enviada para comunicação@isa.ulisboa.pt. Obrigado! 

 
Esta secção apresenta outros destaques de 2019 devidos à iniciativa da comunidade ISA, sem prejuízo de ser 
um relato porventura incompleto. Trata-se apenas de uma memória futura. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
170 Eventos em listagem 

 
Os eventos realizados pelo ISA são, na sua maioria, abertos ao público académico, mas também ao público geral, 
convidando o ISA à participação de públicos a nível local, nacional e internacional, através da divulgação dos 

eventos no Website do ISA, Redes Sociais do ISA e disponibilização de links de inscrição, sempre que requerido. 
 
Os Centros de Investigação, a AEISA e os diversos Núcleos de Estudantes e de Antigos Alunos do ISA organizam, 

proactivamente, diversas ações ao longo do ano por forma a envolver a comunidade, transferir conhecimento e 
criar redes de investigação, trabalho e estudo. As suas ações surgem nesta contagem de eventos, podendo ser 

consultadas mais detalhadamente através das suas páginas de internet. 
 
A Tunassa e a Agricultuna, respetivamente a Tuna Feminina e Masculina do Instituto Superior de Agronomia, 

organizaram ainda em 2019 um total de 29 presenças em eventos, alguns deles organizados por estes. 

 
  

Identificação por Categoria 

Workshops / Colóquios / Palestras ou outras sessões 59 

Sessões Especiais, organizadas pelo ISA 8 

Ações de Divulgação de Oferta Formativa e Captação de novos alunos 10 

Aulas Abertas 12 

Seminários LEAF / Seminários CEF/CEABN / Café com Ciência CEF 29 

Lançamento de Livros 5 

Receção a Alunos e Eventos Institucionais 4 

Eventos JBA 9 

AEISA, Núcleos de Estudantes e AlumnISA 30 

Concertos 2 

Ações CML e JFAlcântara 2 

mailto:comunicação@isa.ulisboa.pt
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Janeiro 2019
 

Workshop RIVEAL - 

Valores e serviços dos 

ecossistemas fluviais e 

florestas ripárias 

 

Responsável: 

Teresa Ferreira (CEF) 

 

Apresentação Pública - 

Ambiente e Inovação em 

Engenharia do Ambiente 

 

Responsável: 

António G Brito (LEAF) 

 

Arrepios & Suspiros - 

Concerto de Inverno da 

ULisboa, pelo Coro da 

Universidade de Lisboa 

no Salão Nobre do ISA 

Organização: ULisboa e ISA 

 

 “Pheromones and other 

semiochemicals in 

integrated production” 

and “Integrated 

Protection of Fruit Crops” 

Co-organização ISA 

 

Responsável: Manuela 

Branco (CEF) 

 

Emissão filatélica 

comemorativa do projeto 

europeu "NitroPortugal - 

Nitrogénio, nem demais 

nem de menos" 

 

Responsável:  

Cláudia Cordovil (LEAF) 

  

 

"Descobre a ULisboa”  

 

e  

 

Dia Aberto M23 da 

Universidade de Lisboa 

 

Organização:  

ULisboa e ISA 
 

Fevereiro 2019
 

Jantar de gala de 

encerramento da 

celebração dos 250 anos 

do JBA  

Responsável: 

Dalila Espírito Santo, 

Ana Luísa Soares  

International Symposium 

on Smart Orchard 

Irrigation System - 

ISSOIS 2019  
 

Responsável: 
Teresa Paço (LEAF)  

A Construção do Mundo 

Rural no Portugal 

Contemporâneo 

(Séculos XIX-XX) 

 

Responsável: 

Isabel Rodrigo (LEAF) 
 

Sessão de apresentação 

do Grupo Jerónimo 

Martins e do Operations 

Management Trainees 

Programme 2019 

 

Responsável: JM e ISA 
  

No ano anterior candidataram-se a 

este Programa 33 Estudantes do 

ISA. 

 

Lançamento do "Guia de 

Boas Práticas Agrícolas 

para a redução das 

Emissões de Amoníaco" 

 

Responsável: 
Cláudia Cordovil (LEAF) 

 

 

Workshop "Genetic 

variation of cork oak a 

tool for regeneration 

of cork oak woodlands" 

 

Responsável: 

Margarida Tomé e 

Helena Almeida (CEF)  

Ecotrophelia Portugal 

2019  

Organização: Portugal

Foods 

ISA mentor dos 

projetos vencedores 

dos 1º e 2º prémios 

Responsável: 

Anabela Raymundo 

(LEAF) 
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Economia Circular - 

Conferência 

CERTAGRI: 

Rotulagem de 

Eficiência Hídrica e 

Energética para uma 

Economia Circular.  

 

Responsável: 

António G. Brito e 

Teresa Ferreira (LEAF, 

CEF) 

 

 
Organizado pela ADENE – 

Agência para a Energia e pelo 

ISA e conta com a participação 

de diversos parceiros 

institucionais das áreas da 

agricultura, indústria e 

transporte. 

Workshop de 

Agrometeorologia: 

Aplicação da 

Meteorologia para 

Maximizar a Produção 

Agrícola  

 

Responsável: 

José Paulo de Melo e 

Abreu (LEAF) 

 

Lançamento do livro 

"Agrometeorologia: 

Aplicação da 

Meteorologia para 

Maximizar a Produção 

Agrícola"  

 

Responsável (autor): 

José Paulo de Melo e 

Abreu (LEAF) 

 

 

4ª reunião da RAIN do 

projeto AFINET em 

Portugal 

Responsável:  

Raquel Almeida 

(AFINET) 

  

III Jornadas de 

Engenharia do 

Ambiente 

Responsável: 

Núcleo de Estudantes 

de Engenharia do 

Ambiente NAISA  

3rd Workshop on 

River Restoration and 

Management 

Responsável: 

Teresa Ferreira (CEF)  
 

 

 

Visita de estudo ao 

ISA, por parte dos 

alunos da Escola 

Secundária do Restelo 

 

Responsável: 

Anabela Raymundo 

(LEAF) 

 
 

Março 2019 
 

Ação de 

reflorestação da 

Vide - Viveiro do 

ISA 

 

Responsável: Carla 

Faria (ISA) 
 

 

Jornada de 

Apresentação do 

Projeto ALNUS  

 

Responsável: 

Patrícia M 

Rodríguez 

González (CEF) 

 

 
Participantes: Helena Oliveira (Vice-

Presidente do ISA), Maria Helena Alves 
(ARH do Tejo e Oeste, APA, Div. de 

Planeamento e Informação), Helena Martins 

(ICNF I.P., Dep. Gestão de Áreas Públicas e 

de Proteção Florestal, DFFAP), Luisa Pinto 

(EDIA, Dep. Impactes Ambientais e 
Patrimoniais), João Oliveira 

(CEF/FCiências.ID), Patrícia M Rodríguez 

González (CEF/ ISA-ULisboa) 

Workshop The 

Long Performance 

of Plants   

Palestrante: 

Noel Kingsbury: 

Responsável: 

Ana Luísa Soares 

(CEABN) 

 

IV Edição do 

"Vamos Limpar a 

Tapada!" 21 e 22 de 

março de 2019, Dia 

Mundial da Floresta e 

Dia Mundial da Água. 
Limpeza da Tapada da 

Ajuda. 

Responsável:  

Graça Pissarra 

(GQL, ISA) 
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Celebração do Dia 

Internacional da 

Árvore Jardim Botânico 

da Ajuda “sobre as 

Árvores...” 

Palestrante: Nuno Lecoq  

Responsável: 

AAJBA, JBA 
 

 

Homenagem ao 

Prof. Joaquim 

Quelhas dos 

Santos Professor 

Jubilado do ISA  

Inauguração do 

Laboratório de ensino 

Prof. Quelhas do 

Santos com 

recuperação da Tabela 

Periódica 

 

Responsável: 
Alumnisa 

 

 

Alimentaria & 

Horexpo Lisboa na 

FIL, em Lisboa,  

 

Responsável: 

Anabela 

Raymundo 

apoio Graça 

Pissarra (GQL) 

 

 

Seminário 

Paisagens de 

Recreio - 

Enquadramento 

normativo e eficiência 

hídrica para o projeto 

e gestão.  

Responsável: 

NAPISA   

Sessão Grupo 

Jerónimo Martins: 

"Como Utilizar o 

Linkedin"  
 

Responsável: 

Graça Pissarra 

(GQL) 

 
 

 

 
 

 
Abril 2019 
 

Make Visible, Instill Value and 

Engage the Public in Our 

Shared Landscape Heritage 

Palestrante: 

Charles A. Birnbaum 

Responsável: 

Cristina Castel-Branco e 

Sónia Talhé Azambuja 

(CEABN/inBIO) 
 

ISA participa na Futurália 
2019, dando a conhecer não só os 
cursos, mas também aspetos da 

investigação realizada na nossa 

instituição 
Responsável: ISA  

Graça Pissarra (GQL) 

GPRE e AEISA 

 

Workshop de Plano de 

Gestão Florestal organizado 

pela APEF - Associação 

Portuguesa de Estudantes 

Florestais, em parceria com a 

Associação de Produtores 

Florestais de Coruche 

 

Responsável: APEF 

 
 

Património e paisagem rural" 

Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios - 18 de 

abril 

 

Organização: ISA 

 

 

JobShop@ISA 2019 

15 e 18 de abril decorreu no 

ISA o JobShop@ISA.  

Responsável: 

Graça Pissarra (GQL) 

 

 

 

 

2.ª Sessão do Ciclo de 

Conferências “Gestão 

Florestal, Território e Riscos 

Naturais - Montados, 

sobreirais e azinhais” Evento 

organizado pela CAP, em 

Grândola, com a participação 

do ISA. 

Responsável 

Joana Amaral Paulo (CEF)  
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Sessão de Divulgação dos 

Projetos de Investigação do 

Centro de Estudos Florestais 
Organização do CEF do ISA,  
2 Sessões de Divulgação dos 

seus Projetos de Investigação 

onde serão apresentadas 

propostas de temas de tese, 

estágios remunerados ou de 
voluntariado.  

Responsável: CEF, Catarina 

Tavares, Alexandra Correia 
 

Jornadas de Homologação de 

Produtos Fitofarmacêuticos – 

ANIPLA, no ISA 

A sessão decorreu na Sala de Atos 

do Instituto Superior de 

Agronomia, Lisboa.  
 

Organização:  

ANIPLA, ISA 

 
 

 

 
Maio 2019 
 

ISA participa no ENEAP - IV 

Encontro Nacional de Estudantes 

de Arquitectura Paisagista 
Responsável: Maria Matos Silva  

Conversa na Estufa - Jardins 

Botânicos: Origem, 

Características e Finalidades 

“Jardins Botânicos: Origem, 

Características e Finalidades”  

Responsável 

Maria Romeiras (CEF)  

Dia Aberto no ISA 2019 

 

Decorreu no dia 8 de maio, com 

várias atividades no Campus da 

Tapada da Ajuda e no Jardim 

Botânico da Ajuda.  

Reportagem do Programa 

da RTP: Portugal em Direto, 

sobre o Dia Aberto no ISA 

2019 (ao minuto 10.32)  

www.rtp.pt/play/p5286/e405713/p

ortugal-em-direto/742577  

 

 

 

 

Concerto do Orfeão e 

Orquestra do Colégio Militar  

  

 

Responsável: 

Graça Pissarra (GQL) 

GPRE e AEISA 

colaboração:  

aluno João Colarinha 

 

 

 
 

 
 

XVI Festa da Primavera e da 

Cultura 

no Jardim Botânico da Ajuda 

   
Responsável:  

Ana Luísa Soares (CEABN) 
 

Festa da Saúde Alcântara no ISA 

 
Esta primeira edição decorreu a um 

domingo, 12 de maio, durante todo 

o dia (das 09h às 19h), ao ar livre no 

Instituto Superior de Agronomia 

(ISA-ULisboa).  
 

Organização: JFAlcântara, ISA 

 

Curso em Qualidade e Limpeza 

de Dados de Biodiversidade pelo 

GBIF  

Palestrante e Responsável: 

Rui Figueira (ISA) 

 

Paisagens de Lisboa - Visão 

Sistémica  

 

Palestrante/Responsável: 

Maria Matos Silva (CEABN) 

 

 
 

“Field spectroscopy and spectral 

modeling” & “Agrohydrological 

sensing and modeling to decision 

support and control for 

sustainable systems”  

Palestrante: Giovanni Rallo  

Responsável:  

Teresa Afonso do Paço (LEAF) 
 

 

 

http://www.rtp.pt/play/p5286/e405713/portugal-em-direto/742577
http://www.rtp.pt/play/p5286/e405713/portugal-em-direto/742577
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Junho 2019 
 

Teatro "Robin dos Jardins" 

no Jardim Botânico da 

Ajuda  
O Grupo de Teatro Infantil 

AnimArte apresentou a 

peça «Robin dos Jardins» - um 

espetáculo de teatro ao ar livre 

Responsável: Ana Luísa Soares  

2º Colóquio sobre o uso 

sustentável dos pesticidas  
ISA participa neste Colóquio na 

Escola Superior Agrária de 

Santarém 

 

Responsável:  

Elisabete  Figueiredo  (LEAF) 

 

Seminário Aberto de fim 

de ano letivo - “A 

actividade do Arquitecto 

Paisagista" no ISA 

 

Responsável: Professor 

Arquiteto Paisagista João 

Ferreira Nunes 

 

Apresentação do novo 

Programa de Inovação 

Aberta para a Indústria 

Agro Alimentar.  
 

Organização: ISA e Beta-i 

 

 

 

1º Colóquio - O ensino 

superior em Portugal: mais 

1º colóquio inspirador, 

mais transformador, mais 

engenharia? 5 junho, no 

ISA  

Palestrantes 

António Câmara, António 

Feijó, Pedro Brogueira  

 

Responsável: Conselho de 

Gestão e Conselho de Escola 

 

 

Workshop TWIST – Estratégia 

Transnacional para a Inovação no 

domínio da Água  

No caso de Portugal, prevê-se o 

desenvolvimento do Urban 

Lisboa Living Lab, relativo à 
reutilização de águas residuais e 

recuperação de recursos, sendo 

um dos laboratórios vivos o 

campus do Instituto Superior de 

Agronomia. 

Responsável: António G. 
Brito, Rita Fragoso, Cláudia 

Cordovil (LEAF) 

  
 
 

Cerimónia de Homenagem 

às Equipas de Rugby de 

Agronomia e equipa da 

AEISA 

Responsável:  
José Pimentel Coelho  

Ruínas e Terrenos Vagos - 

Seminário Possibilidades 

da Cidade Perfurada 
Com a Participação do ISA, 

Palestra  

Palestrantes 
Ana Luísa Soares, CEABN/ISA- 

Sónia Talhé Azambuja, 

CEABN/ISA-ULisboa 

EUR/1180/2014). 

Responsável:  
Ana Luísa Soares 

 

Conferência “Smart 

Farming e os novos 

desafios para o Direito” - 

Colégio F3 e FDUL 

Smart farming na prática.  

Palestrantes/Responsável: 
Ricardo Braga e Luís Mira da 

Silva (ISA) 

 

ISA na FNA19 - Feira 

Nacional de Agricultura 

O ISA, ULisboa, marcou a sua 

presença, mais uma vez, na FNA, 
que decorreu neste ano, entre os 

dias 8 e 16 de junho, no CNEMA 

em Santarém.  
ISA integra o Seminário 
"Instrumentos de Adição de 

Valor para o Sector 

Vitivinícola" 

“Novas metodologias para a 

utilização e conservação da 

diversidade intravarietal” por Elsa 

Gonçalves, LEAF/ISA e 

“Estratégias necessárias de 

utilização e de conservação da 

diversidade das videiras 

autóctones” por Antero Martins, 

LEAF/ISA e PORVID. 

 

Responsável: Mariana Castro, GPRE 

 

Seminários:  

Antero Martins e Elsa Gonçalves 

(LEAF) 

 

 
 

 

 
 
 

 

Programa de férias «Pró 

Ambiente» no JBA Com 17 

anos de existência o Programa de 

Férias Pró Ambiente decorre no 

centro da cidade de Lisboa naquele que 

é um espaço privilegiado de repouso e 

lazer: o Jardim Botânico da Ajuda, ISA. 

Durante uma semana as crianças e 

jovens dos 4 aos 14 anos usufruem não 

só de formação teórica em botânica, 

mas também prática, com pessoal 

especializado, naquele que foi o 1º 

Jardim Botânico português. 

Responsável: Ana Luísa Soares 

 

 

Julho 2019
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Workshop Agro 

Inovação “Digitização – 

Ferramentas para a 

Sustentabilidade”  
Museu do Vinho, Cartaxo 

Palestrantes: António Mexia 

e Patrícia Vidigal 
Responsável: Patrícia 

Vidigal (LEAF) 

 

Ciclo de Conferências 

Encontro de Urbanismo 

com apresentação do 

Documentário "Tudo É 

Paisagem"  
Apresentação, em colaboração 

com a APAP, do documentário 

sobre a Arquitetura Paisagista em 

Portugal: “Tudo é Paisagem” do 

realizador Duarte Natário. Este 

documentário conta com o apoio 

do ISA. 
 

Seminário Prevenção 

de Incêndios Florestais 

e Resiliência dos 

Territórios do Interior 

Organização: Câmara 

Municipal de Arganil, 

SIEC e ISA 

Responsável: Maria Otília 

Carvalho  

Verão na ULisboa, ISA 

- "Um Laboratório ao 

Ar Livre" 2019 foi o mote 

da semana do "Verão na 
ULisboa" no ISA, durante a 

qual alunos do 11º e 12º anos 
puderam conhecer de perto o 

que se faz numa instituição de 
ensino superior e realizar 

atividades em laboratório e ao 
ar livre. ama “Verão na 

ULisboa”. 

 

Responsável: Mariana 
Castro (GPRE) 

com participação dos 

Docentes ISA e 

Monitoras ISA-ULisboa 

 
 

 

Conferência: "Gestão 

de Vegetação" 

Preservar a Natureza 

Manter a Energia. 

Palestrantes/Responsável: 

Francisco Castro Rego 

e José Miguel Cardoso 

Pereira, Investigadora 

Leónia Nunes 

(CEABN)  

Agosto 2019 
 

 

 

Setembro 2019 
 

Reunião Descentralizada da 

Câmara Municipal de Lisboa 

Decorreu a 11 de set. 2019, no 

Pavilhão de Exposições do ISA, 

uma reunião pública 

descentralizada da CML. 

Organização: CML 
 

InfoDay Nacional H2020 - 

DS2. Bioeconomia 

Oportunidades de financiamento 

na transição para o Horizonte 

Europa  

Organização: ISA, FCT, ANI 

Responsável: Graça Abrantes 

 

Receção Institucional para os 

Novos Alunos 2019/2020  
Um momento em que os vários órgãos da 

Escola dão a conhecer um pouco daquilo 
que os novos alunos irão viver durante 

esta nova etapa da sua vida. Após a 
apresentação, foi feito um pequeno 

passeio pela Tapada da Ajuda, Esta 
iniciativa contou, também, com a 

participação da AEISA e dos Núcleos de 
estudantes. 

 

 

Vindimas no ISA, 2019 

na Tapada da Ajuda, em plena Lisboa, esta é uma experiência partilhada por 

voluntários, equipa técnica e docentes do ISA e pelos parceiros das nossas 

Vindimas (The Navigator Company, Syngenta, STIHL). 

Os dias da vindima são marcados de acordo com o grau de maturação das uvas 

das várias castas existentes. 

A primeira data de Vindimas abertas ao público foi dia 20 agosto em que foi 

vindimada a casta Alvarinho com o apoio dos voluntários. Até então foram 

levados a cabo outros trabalhos pela equipa técnica, investigadores e docentes 

do ISA. 

Reportagem da SIC sobre as vindimas no ISA disponível em 

https://sicnoticias.pt/pais/2019-08-20-Comecou-a-vindima-do-Instituto-Superior-

de-Agronomia 

Responsável: Anabela Matos (GEV)  

colaboração dos docentes Jorge Ricardo, Carlos Lopes, Miguel Costa 
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Responsável: Helena Oliveira 
Colaboração: Mariana Castro (GPRE) 
e Docentes ISA 

 

Mesa Redonda - Propostas 

para a Floresta nos 

Programas Eleitorais Com o 

objetivo de debater as propostas 

dos partidos políticos para o sector 

florestal inseridas nos programas 
eleitorais, no contexto das eleições 

legislativas em outubro de 2019. 

Mesa redonda destinada 

aos Agentes do Sector Florestal; 

Decisores Políticos; Deputados; 
Dirigentes e Técnicos da 

Administração Pública. 

Responsável: Paula Soares 

(CEF) 

 

Receção aos Alunos 

Estrangeiros no ISA 2019/2020  
Esta sessão de boas-vindas aos novos 

alunos internacionais do ISA decorreu 

no dia 19 de setembro e contou com a 

presença AEISA, PSP e da Associação 
ErasmusLife Lisboa. Os novos 

estudantes foram recebidos pela Paula 

Ferreira - Relações Internacionais do 

ISA, os estudantes MEDfOR recebidos 

 

pela Cátia Ferreira - Divisão Académica 

do ISA. 

Responsável: Helena Oliveira e 

Paula Soares (RI) 

 

 

TEDxISA 

 

 

 
 

Realizou-se no dia 21 de setembro 

o primeiro evento TEDx do 

Instituto Superior de Agronomia. 

Com uma equipa que integra estudantes 

do ISA e que considera a comunidade do 

ISA como um fator essencial para que 

seja alcançado um futuro melhor. Este 

TEDxISA teve como tema: So, let’s 

make it better? Sustentabilidade, 

Agricultura, Tecnologia, Mudança, 

Economia, Produção.  
 

Responsável: aluna Isabel Calado  

 

 

 

 

 
 

 

 

Outubro 2019 

 

Nutri2Cycle - Reunião 

Nacional do Lançamento da 

Task Force do 

projeto #Nutri2Cycle no ISA 
 

Responsável: Claúdia Cordovil 

(LEAF)  

XVII Festa de Outono do 

Jardim Botânico da Ajuda 
Com Feira de Jardinagem; Palestras; 

Workshops; Visitas guiadas 

Artesanato: III Exposição de catos, 

suculentas e bromélias; Exposição de 

Orquídeas e Plantas Carnívoras: 

Urban Sketchers Portugal; "Raízes na 

Música", Música na Natureza para 

Famílias; "Os Traquinas", Concerto 

Infantil; "Escola das Artes - O Filme", 

com visita guiada - Grupo de Teatro 

Animarte; Horta dos Pequeninos e 

Outros Workshops 

 

Responsável: Ana Luísa Soares 

(CEABN) 

 

Festa Barroca no Jardim 

Botânico da Ajuda (ISA) 

Um evento único organizado 

pela LisbonWeek19, dedicada 

este ano à Freguesia da Ajuda, 

com a colaboração do JBA, 

ISA — Marquês de Pombal e 

Domingos Vandelli, recriando 

o dia da inauguração do 

 

primeiro Jardim Botânico 

Português, o "Jardim Botânico 

da Ajuda". 

Responsável:  

Ana Luísa Soares (CEABN) 

 

Fórum SKAN 2019 
do projeto SKAN coordenado 

pela Inovisa com a participação do 

Instituto Superior de Agronomia, 

decorreu dias 16 e 17 de outubro 

tendo lugar na Fundação Calouste 

Gulbenkian e no segundo dia com 

visitas à Agromais e Sumol+Compal. 

Responsável: Inovisa, Luís Mira  
 

Palestra de História da Arte 

"Mitos Criados sobre o 

Passado: o Jardim das Delícias 

de J. Bosch" por Dr. José Manuel 

Ferrão, Historiador da Arte. Palestra 

organizada pela Prof.ª Doutora Sónia 

Talhé Azambuja, no âmbito da 

unidade curricular de História da Arte 

Geral do Curso de Licenciatura 

em Arquitetura Paisagista do 

ISA/ULisboa. 6.ª Edição das Palestras 

de História da Arte. 

Responsável: Sónia Talhé 

Azambuja 
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Visitas Guiadas ISA na 8ª 

Edição do Mercado de Vinhos 

do Campo Pequeno  
Recebendo mais de 150 produtores 

portugueses, dando seguimento à iniciativa 

lançada na última edição, a organização 

estabeleceu uma parceria com o ISA em 

que os alunos do ISA realizam visitas 

guiadas com os visitantes do evento dando 

a conhecer temáticas sobre os vinhos em 

exposição.  

Responsável: Manuel Malfeito 

Ferreira  

Greenfest 2019 – Carcavelos 
Com a participação ISA, palestras: "O 
papel das microalgas no desenvolvimento 

de alimentos saudáveis e 

sustentáveis" por Cristiana Nunes e "E 

se as bebidas vegetais, alternativas ao 

leite, fossem produzidas de leguminosas 
portuguesas?” 

por Prof.ª Isabel Sousa  

Responsável: Isabel Sousa (LEAF) 

 

Seminário Os Desafios do 

setor do Azeite e a PAC pós 

2020. Aud.Municipal de Murça, 

Trás-os-Montes, com a participação 

do Prof. José Gouveia (ISA) na 

Palestra "Conhecer os Azeites" 

Responsável: José Gouveia  

Conferência "Les Enclos - O 

sonho Gulbenkian de um 

jardim na Normandia" por 

Cristina Castel-Branco na 

Academia das Ciências 

Responsável: Cristina Castel-

Branco  

JBA - Exposição 

“25ºANIVERSARIO DO ANO 

EUROPEU DOS JARDINS 

HISTORICOS AEJH93”, na Estufa 

das orquídeas do rei D. Luis 

Responsável:   

Ana Luísa Soares 

Festa de Halloweeen no JBA 

 

Responsável: Ana Luísa Soares 

 

NEFERTITI DEMO ACTION 

no ISA — O projeto NEFERTITI 

realizou no ISA uma sessão de 
demonstração sobre “Otimização de 

Técnicas de Pulverização em 
Viticultura”, visando a melhoria da 

eficiência dos tratamentos fitossanitários 
e a redução dos impactes ambientais 

associados ao uso dos pesticidas. Esta 
sessão, promovida pelos HUBS nacionais 

do Projeto PT.Water.hub & PureVine.PT 
contou com o apoio das equipas do ISA, 

INOVISA e da empresa Syngenta.  

Responsável:  
Carlos Lopes, Helena Oliveira 

(LEAF) 

 
 

 

Participação de Professora 

Anabela Raymundo (ISA) na 

reunião anual do projeto A2F – 

Algae to Future (Research 

Council of Norway’s BIONÆR 

Programme  
Com organização da apresentação publica 

de um workshop acompanhado de 

degustação de alimentos enriquecidos com 

micro e macroalgas. 
 

& Entrega do prémio ao 

vencedor de um concurso de 

preparação de alimentos, no 

contexto da reunião anual do 

projeto A2F – Algae to Future, 

implementado pela Professora 

Anabela Raymundo (ISA).  

 

Responsável: Anabela Raymundo 

(LEAF) 

A aluna vencedora (Gabriela 

Loureiro), teve a sua 

participação financiada neste 

evento, tendo a equipa de 

Chefes sido constituída pela 

Sónia Oliveira, aluna de 

Doutoramento do ISA e dois 

Chefes internacionais. 

 

Novembro 2019
 

ISA participa na Mostra 

Cultural na ULisboa - 1ª 

edição  
A Mostra Cultural na ULisboa contou com 

duas atividades no Campus do ISA, Tapada 

da Ajuda e três atividades do TUT – 

Teatro Académico da ULisboa (presidido 

pelo Professor do ISA, Nuno Cortez) 
No Campus: CANTO DA LAGOA 

BRANCA Coro Infanto-Juvenil da 

ULisboa, Coro Juvenil "Las 

Veredas" e Jovens Cantores de Guimarães 

e MÚSICA SACRA NAS ESTRELAS, Coro 

de Câmara da ULisboa 

 

A Falcoaria em Portugal  

no ISA, organizado pela APEF em 

parceria com a Associação 

Portuguesa de Falcoaria 

 

Responsável:  

APEF, Carolina Nóbrega 
 

Sessão Solene de Abertura do 

Ano Letivo 2019/2020 

A Sessão Solene de Abertura do Ano 

Letivo 2019/2020 do ISA, ULisboa 
decorreu no dia 11 de novembro de 2019 

no Salão Nobre do ISA. Com a presença 
do Magnífico Reitor da Universidade de 

Lisboa, Professor António da Cruz Serra, 
com o Presidente do ISA, Professor 

António Guerreiro de Brito, com o 
Presidente do Conselho de Escola do ISA, 
Professor António Mexia, com a 

intervenção “Investigação Científica, Pilar 
Decisivo na Adaptação das Sociedades” 

pela Professora Maria Manuela Chaves, e 
da Presidente da AEISA Agronomia - 

Associação de Estudantes do ISA, Vera 
Rocha.  

Sessão acompanhada pelas tunas 
académicas do ISA, feminina e masculina: 

Tunassa e Agricultuna, presenteando todos 
os presentes com momentos musicais. 

Decorreu a Atribuição de prémios 
“Santander” de incentivo ao mestrado, 
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prémios “Caixa Geral de Depósitos” e 

“Dr. João Oliveira Duque” aos melhores 
diplomados do ISA, bem como o 

reconhecimento aos docentes 
jubilados/aposentados e aos trabalhadores 

técnicos e administrativos aposentados 
2018-2019.  

Responsável: Helena Oliveira 
Colaboração de AEISA, Catarina Cruz 
(DA), Mariana Castro (GPRE) e 

Docentes ISA 

Multicultural Party ISA 2019 
Com vista a promover o acolhimento e 

a integração dos Estudantes Erasmus e 
Internacionais, o ISA organizou a 2ª 

edição da Multicultural Party, decorrida 
no átrio da Sala de Atos do ISA, no dia 

19 de novembro, para que os vários 
estudantes estrangeiros se pudessem 

conhecer entre si. Este evento 
institucional de receção aos novos 
estudantes internacionais do ISA contou 

com a presença da Professora Helena 
Oliveira, Professor Carlos Lopes e com 

a apresentação e contextualização da 
produção dos vinhos do ISA feita pela 

Professora Sofia Catarino. 

Responsáveis: Mariana Castro 

(GPRE) e Paula Ferreira (RI), 

coordenação Helena Oliveira 
 

Sessão de formação do 

projeto AFINET: O keyline na 

gestão da água em sistemas 

agroflorestais, decorreu na 

Sala de Atos do ISA 

Responsável: Joana Amaral 

Paulo 

 

Dia Alumni 2019 ISA 

Contou com a apresentação 

“Desafios do ISA”, pelo Presidente 

do ISA, Professor António 

Guerreiro de Brito e entrega dos 

“Prémios Alumni do Ano 2019” e 

"Prémio Reconhecimento” 

Responsável: AlumnISA, Rui 

Cabrita Matias 

 

Apresentação do livro «O 

Vinho Sentido» 2019 

Foi com enorme prazer que o ISA 
acolheu ontem a apresentação do livro 

«O Vinho Sentido», que contou com a 
presença dos autores do ISA: Virgílio 

Loureiro e Manuel Malfeito Ferreira e 
do Professor António Monteiro; com 

presença do Presidente do ISA, Prof. 
António Guerreiro de Brito e da Dr.ª 

Paula Prata (Plátano Editora). 

Responsável: Manuel Malfeito 

Ferreira 

 

Tertúlia APEF 

"Melhoramento e 

Conservação dos Recursos 

Genéticos e a Produtividade 

na Floresta" decorreu no Ed. 

Azevedo Gomes 

Responsável:  

APEF, Carolina Nóbrega  

Workshop: Stress Térmico 

em vacas leiteiras  
Decorreu no Salão Nobre do 

ISA 

Palestrantes: Harel Levit (ARO – 

The Volcani Center, Israel); Ana 
Paiva (DeLaval, Harker XXI); 

Alfredo Franco Pereira 

(UÉvora); Patrícia Simões (FMV, 

ULisboa).  

Organização de André Almeida, 
David Fangueiro e Paula Alvarenga 

(ISA/ULisboa) e Ana Fernandes 

(Milkpoint) 

Responsável:  

André Almeida (LEAF) 

 

 

Workshop "Alterações 

Climáticas: como nos 

adaptamos a esta nova 

realidade?" no Observatório do 

Sobreiro e da Cortiça, Coruche 

Ciente desta realidade a ANPROMIS, 

o COTR, a FNOP, a UNAC e o ISA 
implementaram o projeto RIAAC 

AGRI “Rede de impacto e 

adaptação  às alterações 

climáticas nos sectores agrícola, agro-

alimentar e florestal” 
 

Responsável:  

Teresa Afonso do Paço (LEaF) 

 

Interreg Europe INVALIS 

Info-Day 

O primeiro Info-Day do projeto INVALIS 

Interreg Europe no qual Portugal participa 

através do CIBIO-InBIO - Universidade do 

Porto realizou-se no Salão Nobre do ISA. 

O projeto INVALIS Interreg Europe reúne 

7 parceiros de 7 países para melhorar as 

políticas ambientais, apoiando medidas de 

prevenção, deteção precoce e controle de 

espécies exóticas invasoras. 

 

Responsável:  

Luís Borda de Água (CIBIO-

InBIO). 
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Dezembro 2019 
 

Tertúlia APEF  

"As florestas ribeirinhas e a 

vegetação aquática" no 

Edifício Florestal do ISA 

 

Responsável:  

APEF, Carolina Nóbrega 

 

Reunião e Workshop do 

projeto MEDSPEC 
decorreu nos dias 4 e 5 no 
Edifício Principal do ISA  

 

Responsável:  

Doutora Sofia Cerasoli (CEF) 

 

 

Homenagem a António Sérgio  

Palestrantes: Presidente do ISA, 

Prof. António Guerreiro de 

Brito,  

Dr. João Salazar Leite 

(Aposentado da CASES),  

Cláudio Heitor (Confagri),  

Manuel Belo Moreira 
 

Organização: 

CIRIEC – Portugal 

 

 

 
 

Sessão de debate sobre o 

ENSINO AGRÍCOLA 

O GPP - Gabinete de Planeamento, 

Políticas e Administração Geral convidou à 

participação na sessão de debate sobre o 

tema do Ensino Agrícola, nas instalações do 

ISA a 6 de dezembro, pelas 14h00. 

Tendo por base a apresentação da 

publicação do GPP-CULTIVAR, edição nº 

17, efetuando uma reflexão sobre a atual 

abordagem da agricultura em todos os 

níveis de ensino, desde o básico ao 

universitário, considerando a importância 

do debate do papel da capacitação técnica 

e académica nas áreas da agricultura, 

alimentação e florestas.  

A sessão de debate contou com uma mesa 

redonda para discussão sobre a temática, 

seguindo-se um espaço de debate 

participativo. 

 

Responsável: ISA e GPP 

(Director Geral, Dr. Eduardo 

Diniz) 

Para ajudar a compreender as 

tendências e escolhas de como o 

ensino agrícola e florestal pode 

contribuir para responder às novas 

expetativas da sociedade ao nível da 

produção, da alimentação e do 

ambiente, foram convidados vários 

especialistas que fizeram uma reflexão 

profunda sobre um tema de grande 

relevância e essencial para fazer face 

aos complexos desafios do nosso 

desenvolvimento económico e 

territorial.  

 

Seminário ColégioF3 sobre o 

nexus “Ambiente-Agricultura-

Alimentação-Saúde” - “Os 

sistemas socioecológicos nos 

desafios societais: discutindo a 

dinâmica do conhecimento 

ecológico tradicional e a 

conservação da diversidade 

biocultural”  

Palestrante: Professor Marcelo 

Alves Ramos (Univ.de 

Pernambuco, Brasil) 

Responsável: Luís Goulão (ISA)  

Sessão de apresentação do 

livro “Applied Landscape 

Ecology” pelos autores:  

Francisco Castro Rego e Paulo 
Godinho-Ferreira.  

Comentários de Luísa Schmidt 

e João Ferrão 

 
Responsável: Francisco Castro Rego  

Lançamento do livro "Luis 

Frois: First Western Accounts 

of Japan’s Gardens, Cities and 

Landscapes” de Cristina 

Castel-Branco (ISA, ULisboa) 

e Guida Carvalho.  

A apresentação do livro teve lugar 

no Amphiteatro do Laboratorio 

Chimico do Museu Nacional de 

História Natural e da Ciência, 

ULisboa. 

Responsável:  

Cristina Castel-Branco 

(CEABN) 

 

 

Sessão Pública de Divulgação 

e Esclarecimento sobre o 

Plano Nacional de Gestão 

Integrada de Fogos Rurais 

(PNGIFR) O CEF - ISA e o 

Colégio F3 promoveram a sessão 

pública de apresentação e debate 

do PNGIFR. A sessão decorreu na 

Sala de Atos do ISA, tendo sido 

feita a apresentação do PNGIFR 

pelo Presidente do Conselho 

Diretivo da Agência para a Gestão 

Integrada dos Fogos Rurais, 

Doutor Tiago Oliveira. 

Responsável:  

José Miguel Cardoso (CEF) 

 

 

 

B. Sinopse temporal de Notícias ISA publicadas em 2019

 

Janeiro 2019   
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Diplomado do ISA é 

Secretário-Geral da 

Federação Portuguesa de 

Associações de 
Suinicultores 

João Bastos, Eng.º 

Zootécnico e antigo aluno 

do ISA, iniciou funções 

como Secretário Geral da 
FPAS 

 

Diplomado do ISA Recebe 

Prémio do Jovem 

Empreendedor 

João Pedro Santos recebeu 

o galardão, atribuído pela 
ANJE, no âmbito do 

trabalho desenvolvido pela 

startup Ubismart 
 

Prémio Santander 

atribuído a 12 alunos do 
ISA - Uma parceria do ISA 

com o Banco Santander 

Universidades que visa o 

reconhecimento do mérito 

académico dos licenciados 

 

Investigadores descobrem 

proteína que pode 

prevenir doenças 
Descoberta científica de 

uma equipa de 

investigação do ISA 

liderada pelo professor 

Ricardo Boavida Ferreira 
(CEF)  

Docente do ISA eleita 

correspondente da AAF 

Profª Manuela Chaves foi 
anunciada, a 9 janeiro em 

Paris, como 

Correspondant Associé da 

Académie d'Agriculture de 
France 

  

Testemunho de aluno 
brasileiro de Mestrado do 

ISA 

Renan Leite, aluno do 

Mestrado em Gestão e 
Conservação de Recursos 

Naturais, dá o seu 

testemunho à TV Globo 
 

ISA e GNR assinam 

protocolo de cooperação 

Com o intuito de estreitar 

a relação e promover a 
colaboração nas suas áreas 

de atuação. 

 

Docente do ISA 

condecorado pelo 

Presidente da República 

Prof. Pedro Augusto Lynce 
de Abreu de Faria 

agraciado com as insígnias 

de Grande-Oficial da 

Ordem do Infante D. 

Henrique  

Fevereiro 2019  

Antigo Aluno do ISA é o 

Melhor Enólogo de 2018 

António Maçanita foi 

reconhecido com o Prémio 

"Enólogo do Ano 2018" 

 

Artigo publicado na revista 

Nature Ecology and 
Evolution 

Estudo internacional que 

conta com os 

investigadores Maria C. 

Caldeira e Carla Nogueira 
(CEF) e Miguel Bugalho 

(CEABN) 

 
 

Projeto NitroPortugal 

lança Guia em português 
O evento de lançamento 

decorreu no dia 21 

fevereiro, no GPP do 

Ministério da Agricultura e 
do Desenvolvimento Rural 

 

Março 2019  

Reunião com Stakeholders 

do Projeto LIFE FLUVIAL 
A primeira reunião 

decorreu no dia 8 de 

fevereiro de 2019, em 

Ponte de Lima. 
 

Seis Docentes e 

Investigadoras do ISA 
distinguidas 

Livro Mulheres Na Ciência. 

O lançamento da 2ª edição 

decorreu no dia 8 de 

março, Dia Internacional 
da Mulher. 

 

Balanço da IV Edição do 

"Vamos Limpar a Tapada!" 

Decorreu nos passados 

dias 21 e 22 de março, 

respetivamente, Dia 
Mundial da Floresta e Dia 

Mundial da Água. 
 

ISA faz Palestra para 

crianças no dia da Árvore 
No dia 21 março, a Engª 

Ana Paula Rodrigues foi 

até ao Jardim Escola João 

de Deus (Odivelas) para 

falar às crianças.  
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Fábos Award Medal 2019 

atribuída ao Prof. Luís 

Paulo Ribeiro 
No evento da Universidade 

de Massachusetts (EUA), 

decorrido a 29 de Março 

de 2019. 

 

Abril 2019   

7.ª edição da Campanha 

“18 Escolas 18 Ajudas” 

Recolha de bens 

alimentares e produtos de 
higiene e limpeza 

 

ISA Participou na 

Alimentaria 2019 

de 24 a 26 de março 

decorreu na FIL a 
Alimentaria & Horexpo 

2019  

Visitas de Escolas ao ISA 

Decorreram nos dias 3 e 4 

de abril e contaram com a 

participação de vários 
docentes, investigadores e 

alunos do ISA 
 

Francisco Castro Rego 

lança livro nos EUA 
O lançamento do livro 

decorreu no dia 11 de abril 

de 2019, na conferência 

anual "US-IALE 2019 
Annual Meeting"  

ISA assina protocolo com 

Gab. Ensino Superior de 

Cabo Verde 

 

Protocolo assinado no  

dia 12 de abril de 2019 

ISA celebra protocolo com 

o Jiangsu College, China 

O protocolo foi celebrado 

no dia 15 de abril de 2019 

 

Professor Emérito do ISA 

Luís Santos Pereira 

participa no programa da 
RTP2 "Sociedade Civil" 

dedicado ao tema “Seca". 

Outros convidados para o 

debate são o Eng.º Luis 

Mira da CAP e o Prof. Rui 
Salgado da Universidade 

de Évora.   

Dois projetos do ISA 

finalistas do Prémio 

ECOTROPHELIA 2019 

O grande vencedor desta 
competição será 

conhecido a 21 de maio de 

2019. 
 

Laboratório de Ensino do 

ISA com nome de 

Professor 

Placa de Homenagem ao 
Professor J. Quelhas dos 

Santos, foi inaugurada no 

evento Conversas na 

Tapada, no dia 21 de 

março.  

Maio 2019   

Dia Aberto no ISA 2019 

Decorreu no dia 8 de 

maio, com várias 

atividades no Campus da 

Tapada da Ajuda e no 
Jardim Botânico da Ajuda. 

 

Projeto do CEF recebe 
Prémio Floresta e 

Sustentabilidade 

Um prémio e uma menção 

honrosa para projetos do 

ISA nesta edição do 
Prémio Floresta e 

Sustentabilidade.  

ISA inaugura nova sala 

PorBiota no seu Edifício 
Principal 

No dia 13 de maio, o ISA 

juntamente com o projeto 

PorBiota, inauguraram a 
Sala PORBIOTA no Ed. 

Principal  

O Clube de Agronomia 

(AAAEISA) foi campeão 
nacional de râguebi em 

maio de 2019, tendo 

derrotado na final do 

campeonato o Belenenses, 

por 18-10, pelo que 
conquistou pela segunda 

vez o título nacional. 
 

Estudantes do ISA vencem 

Concurso Europeu 

Ecotrophelia 

O galardão foi entregue na 
cerimónia que decorreu no 

dia 21 de maio, no Centro 

de Congressos da 

Alfândega do Porto. 
 

ISA e Parque Nacional da 
Gorongosa em programa 

de cooperação 

A equipa de investigadores 

do ISA esteve no PNG, em 

maio de 2019, no âmbito 
do projeto GorongosaCafé. 

 

Protocolo com Federación 

Nacional de Cafeteros de 

Colombia 

O ISA e a FNC Colômbia, 
assinaram, no passado dia 17 

de maio, um acordo de 

colaboração de Investigação 

Científica. 
 

https://www.rtp.pt/programa/tv/p33895
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Artigo publicado na revista 

Scientific Reports (Nature) 

Estudo liderado por equipa 

de investigação do ISA 

publicado na revista 
Scientific Reports, do grupo 

Nature. 
 

ISA participou na ExpoFlorestal 

de 2019 

Contou com a presença dos seus 

docentes e alunos, bem como da 

APEF. 
 

Aluna do ISA é finalista do 

Prémio Archiprix Portugal 2019 
A cerimónia de entrega de 

prémios decorre no dia 1 de 

junho de 2019 na Casa da 

Arquitetura em Matosinhos 
 

Junho 2019   

Receção às equipas de Rugby do 

ISA 

A receção aconteceu no dia 5 de 
junho. A equipa de Rugby 

Universitário da AEISA 

representou, pela primeira, vez 

Portugal nos passados dias 25 a 29 

de abril, no European Rugby 
Sevens Cup no Velódromo de 

Roubaix, na cidade de Lille em 

França. A equipa de Rugby de 

Agronomia, que treina na Tapada 

da Ajuda, foi mais uma vez 
Campeã Nacional, vencendo o 

Belenenses num jogo emocionante 

e que demonstra a raça desta 

equipa, que virou o resultado a 

meio do jogo, conquistando pela 
segunda vez o título nacional. 

 
 

 

Trabalho desenvolvido pela 

PORVID em destaque na FNA 
A exposição sobre a 

conservação da diversidade 

intravarietal da videira estará 

patente na FNA de 8 a 16 junho. 

 

Programa da RTP1, Prós e 

Contras - "Dois Anos 

Depois", conta com a 

entrevista feita ao 

Presidente do 
Observatório para os 

Incêndios Florestais, 

Professor Francisco Castro 

Rego (ISA), bem como 

com a participação de 
Tiago Oliveira, Eng.º 

Florestal (ISA), Presidente 

da AGIF - Agência para a 

Gestão Integrada de Fogos 
Rurais (AGIF, I.P.) 

 

Equipa do ISA vence 

competição 24H 
Agricultura Syngenta 

A equipa "Castras SA" do 

ISA arrecadou o 1º lugar 

da competição e a equipa 
"Mocidade Agronómica" o 

Prémio Cooperação. 
 

O "Verão na ULisboa" está 

de volta! 

ISA participa com o 

Programa "Um 
Laboratório ao Ar Livre" 

 

Julho 2019   

Aluna do Mestrado BioReV 
nomeada do Young 

Researchers Award 

Vanézia Rocha foi 

nomeada para o GBIF 
Young Researchers Award 

2019 

 

ULisboa lidera em 

Portugal a área das 
Ciências Agrárias 

no Ranking de Shanghai 

(ARWU) 2019  

ISA inova em Olival de 

demonstração 
que permitirá dar aos 

alunos a mais avançada 

formação numa área de 

crescente importância 

económica em Portugal 
 

Participação da Professora 

Anabela Raymundo (ISA) 

no Programa Fronteiras 
XXI da RTP3, sobre o 

tema “Porque é que 

somos o que comemos” 

 

Vindimas no Instituto 

Superior de Agronomia 

A oportunidade perfeita 

para fazer parte duma 

experiência única em 
Lisboa 

 

Agosto 2019   

Projeto CERTAGRI obteve 
2º Prémio nos EEPA 2019 

O projeto de parceria 

entre o ISA e a ADENE foi 

premiado no evento 
organizado pelo IAPMEI 

que decorreu no Porto. 
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ISA participa no Consórcio 

de Escolas de Ciências 
Agrárias 

O Consórcio foi 

constituído dia 24 de julho, 

em Lisboa. 
 

Metodologias do ISA 

refletidas em Resolução da 

OIV 
Resoluções da 

Organização Internacional 

da Vinha e do Vinho (OIV) 

aprovadas na Assembleia 

Geral de 19 de julho em 
Genève  

Concurso público para 

reabilitação do "Edifício da 

Geradora" 

Data final para 
apresentação de 

propostas: 7 de outubro de 

2019 
 

 

Setembro 2019   

Equipa do ISA publica 

lista de ferrugens em 

Portugal 

Com este trabalho, 

Portugal está novamente 

entre os países com mais 

informação disponível de 

ocorrência de ferrugens.  

Livro “Red Wine 

Technology” premiado 

pela OIV 

Dois Professores do ISA 

são autores de dois 

capítulos deste livro.  

Investigador do ISA 

premiado nos Global 

Peer Review Awards 

José Maria Santos, 

investigador do ISA, foi 

reconhecido com dois 

prémios.  

Outubro 2019   

AEISA realizou duas 

Praxes Sociais no novo 

ano letivo. 

AEISA realizou nos dias 

23 e 30 de setembro duas 

praxes sociais. 
 

Prof. Margarida Tomé 

recebe prémio "Science 

Achievement" 

Prémio foi entregue no 

Congresso mundial 

IUFRO que decorreu em 

Curitiba no Brazil.  

Novembro 2019   

ISA celebra protocolo 

com Fundação 

Minhembeti 

O protocolo foi 

celebrado no dia 6 de 

novembro de 2019  

Aluna do ISA vence 

Global Food Venture 

Programme 2019 

Catarina Chemetova foi 

premiada com o 1º lugar 

pelo seu “Pitch de Ideia 

de Startup" com o seu 

projeto FiberGlob.  

Dezembro 2019   

ISA celebra protocolo 

com INIDA  

O protocolo foi 

celebrado no dia 3 de 

dezembro de 2019  

André Almeida premiado 

no Congresso 

lnternacional 

FeMeSPRum 

Docente do ISA recebeu 

o prémio a 28 de 

setembro de 2019, pelo 

trabalho de “maior 

qualidade científica” 
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