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1. Nota de Abertura 

As áreas de conhecimento que o Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de 

Lisboa (ULisboa) tem por missão ensinar, investigar e transferir conhecimento centram-se 

nas ciências e engenharias agronómica, florestal, zootécnica, ambiente e alimentar, nas 

ciências biológicas e na arquitectura paisagista. Todos estes domínios são instrumentais para 

o desenvolvimento da sociedade e todos possuem um contexto estratégico exigente que, 

continuamente, colocam à prova a competência e o saber da nossa Escola. O ISA continuará 

a manter a ambição de, no quadro da sua missão educacional, continuar a ser a Escola 

portuguesa em quem os estudantes e a sociedade devem confiar para ganhar competências 

e encontrar soluções para o desenvolvimento económico e um crescimento inclusivo, com 

sustentabilidade ambiental.  

 

O Plano de Atividades para o ano de 2022 continuará a cumprir a Estratégia e o Programa 

de Candidatura a Presidente da Escola, apresentados em 2018, em total articulação com a 

Estratégia do Instituto Superior de Agronomia (ISA) desenvolvida e aprovada pelo Conselho 

de Escola. O ano de 2022 será também decisivo para recuperar a normalidade na esperança 

de ser o ano em que a COVID 19 será definitivamente ultrapassada. Nesse sentido, o Plano 

de Atividades 2022 continua firme com as intenções prosseguidas ao longo deste mandato, 

ou seja, é ambicioso, realista, focado no possível, não apenas no que é imediatamente 

praticável. 

 

Um aspeto gestionário merece realce e condiciona, de forma evidente, este Plano. No 

segundo trimestre de 2022 ocorrerá a eleição para os órgãos de gestão (Conselho 

de Escola, Conselho Científico, Conselho Pedagógico, Presidência). Por 

conseguinte, este Plano 2022 é marcado por uma descontinuidade flexível; a sua definição no 

segundo semestre acolherá os ajustes que a nova presidência e restantes órgãos pretendam 

considerar. 

 

 

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 

 
 

16 de Agosto, 2021 
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2. Órgãos de Gestão 

 
Os titulares dos órgãos de gestão do Instituto Superior de Agronomia, que desempenharão 

funções em 2022, até à nomeação dos titulares dos órgãos de gestão para o quadriénio 2022-

2026 no segundo trimestre do próximo ano, são apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Órgãos de Gestão e respetivos titulares 
Órgãos de 

Gestão 
Nome 

Conselho de Escola 

António M. Marques Mexia, 

Presidente 

Margarida Gomes Moldão Martins (Vice-Presidente, Docente) 

Pedro César Ochôa de Carvalho (Docente) 
Isabel Maria de Jesus Martins (Docente) 

José Carlos Costa (Docente) 

Maria Isabel Nunes Januário (Docente) 

Ana Maria da Costa Aldir Magro (Investigadora) 
Filipe Corrêa Figueira (Estudante, em processo de substituição) 

Cristiana Maria dos Santos Duarte Alves (Não-Docente) 

Luís Filipe da Costa Leal (membro cooptado) 

Luís de Azevedo C. de Vasconcellos e Souza (membro cooptado) 

Presidência do ISA 

António Guerreiro de 

Brito, Presidente 

Maria Helena Mendes C. F. Correia de Oliveira 

Maria da Graça Côrte-Real da Silva Abrantes 

José P. Pimentel de Castro Coelho 

Vice-Presidentes 

Conselho de Gestão 

António Guerreiro de 

Brito, Presidente 

Maria Helena Mendes C. F. Correia de Oliveira (Vice-Presidente) 

Margarida Isabel Novaes Santana Alho (Vogal, Secretária do ISA) 

Membros do CG 

Conselho Científico 

Maria Margarida B. de Brito 
Tavares Tomé,  

Presidente  

Maria Teresa Marques Ferreira (Vice-Presidente, docente) 
Maria Isabel Ferreira(docente) 

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

Maria Luísa Louro Martins (docente) 

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 Maria Félix Gonçalves (docente, repres. unid. Investigação) 
Manuela Rodrigues Branco Simões (docente, repres. unid. Investigação) 

Filipe Catry (investigador, repres. unid. Investigação) 

Conselho Pedagógico 

Miguel P. de Freitas 
Barbosa Mourato,  

Presidente  

Cristina M. Moniz Simões Oliveira (Vice-Presidente, docente)  

Ana Paula Ramos (docente)  
Ana Luísa Brito de Sousa Soares (docente)  

Maria da Conceição B. de Brito Caldeira (docente)  

Nuno Renato da Silva Cortez (docente)  

Madalena Farinha Caroço (Vice-Presidente, estudante) 
Tomás de Sousa Carola (estudante) 

Joana Rita Viana Prado (estudante) 

Rita Margarida Saraiva de Carvalho Filipe (estudante) 

João Carlos Almada Pestana (estudante) 
Madalena Rodrigues dos Santos (estudante)  
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3. Estrutura do Instituto Superior de Agronomia 

 

O Instituto Superior de Agronomia 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, publicado no Diário da República n.º 90/2019, Série II, de 

2019-05-10. O ISA dispõe do seu campus universitário na Tapada da Ajuda. Integra, ainda, o 

Jardim Botânico da Ajuda e conta com um polo localizado em Oeiras dedicado, em exclusivo, 

a atividades de investigação1.  
 

Estrutura Orgânica 
A Figura 1 apresenta o atual Organograma do Instituto Superior de Agronomia.  

 

 
*Nota:  O CEABN está integrado no InBIO – Biodiversity and Evolutionary Biology, Laboratório Associado. 

Figura 1 - Organograma do ISA 

A Figura 2 apresenta a estrutura dos Serviços Administrativos e Técnicos do Instituto Superior de 

Agronomia, de acordo com o Regulamento Orgânico do ISA (Deliberação n.º 1008/2020, publicada no 

Diário da República, 2ª série, n.º 196 de 8 de outubro). 

 

 
Figura 2 - Estrutura dos Serviços do ISA 

 
1 Em processo de desativação com transferência para o campus da Tapada da Ajuda. 
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4. Missão e Estratégia do ISA 

 

4.1 Missão  

O Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de Lisboa (ULisboa) possui como 

missão “ministrar ensino universitário de qualidade e desenvolver o conhecimento, a 

cultura e a ciência através de investigação nos domínios das Ciências e Engenharias 

Agronómica, Florestal, Zootécnica, Alimentar e do Ambiente, da Arquitectura 

Paisagista e da Biologia, assim como realizar processos de inovação, transferência de 

tecnologia e de disseminação de informação, com elevados padrões de exigência e qualidade, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a competitividade do país, num quadro de valores 

humanistas”2. 

A excelência do ensino, a capacidade de desenvolver ciência e produzir inovação, a 

competência para a transferência e valorização do conhecimento, a sustentabilidade 

financeira são, todas elas, traves-mestras de uma instituição criativa e motivada para fornecer 

os instrumentos necessários aos seus estudantes. Por outro lado, as empresas possuem a 

expetativa de encontrar, em parceria com centros de investigação, as melhores soluções para 

os problemas reais que enfrentam. A inovação e a transferência de tecnologia são hoje função 

de múltiplas condições, onde não basta a notoriedade da instituição e o seu conhecimento 

académico, exigindo-se processos e capacidades avançadas em termos laboratoriais e de 

teste/demonstração em ambiente quase-real e de comunicação de ciência.  

A sustentabilidade financeira é, claramente, um dos princípios orientadores da boa 

governação do ISA. O ISA possui uma capacidade limitada de recuperação de custos, ao 

mesmo tempo que as infraestruturas e o património que gere exigem montantes significativos 

para manutenção e atualização conquanto, em simultâneo, manifeste um potencial de receita.  

 
4.2  Estratégia 
 

Com o objetivo de assegurar o cumprimento da sua missão, a Estratégia do Instituto 

Superior de Agronomia foi definida pelo Conselho de Escola no final de 2016. A Estratégia 

do ISA contempla o conjunto de orientações gerais que, em seguida, se indicam: 
 

• Enfoque para o exterior: (1) formação de bons profissionais, capazes e competitivos; (2) 
criação de conhecimento científico de excelência e reconhecido pelos pares; (3) garantia da 
vanguarda e reconhecimento da Escola nas áreas que lhe são próprias; (4) produção de mais-
valias societais visíveis e mensuráveis (e.g. patentes, parcerias com os agentes económicos). 

• Enfoque para o interior: (5) desenvolvimento de uma cultura de qualidade, de exigência e de 
rigor nas atividades de todos os elementos da Escola, sendo a cooperação valorizada por 
oposição ao individualismo; (6) organização decisória ágil, versátil, eficaz e transparente, (7) 
concertação de esforços e gestão sustentável da Tapada da Ajuda e do Jardim Botânico da 
Ajuda. 

• Consolidação da atividade externa: (8) manutenção do posicionamento específico do ISA 
enquanto Escola de Engenharia da Universidade de Lisboa (ULisboa), fazendo alianças 
preferenciais com Escolas apresentando valências complementares; (9) convergência com os 
instrumentos de gestão financeira, patrimonial, humana e científica da ULisboa; (10) aumento 
da influência e da relevância a nível dos órgãos de governo da ULisboa e Universidades; (11) 
aumento da penetração nas estruturas de financiamento nacionais e internacionais. 

• Consolidação da atividade interna: (12) agilidade e rigor na gestão financeira; (13) garantir a 
eficiência e sustentabilidade ambiental na gestão patrimonial; (14) clareza das competências 

 
2 Estatutos do Instituto Superior de Agronomia.  
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dos diferentes órgãos de gestão, do funcionamento institucional e da tramitação de processos 
entre órgãos; (15) alocação eficiente dos recursos humanos e disciplinares; (16) realização de 
recrutamento em função da Estratégia definida para o futuro; (17) avaliação das novas ofertas 
formativas no contexto da alocação eficiente de recursos humanos e materiais e da Estratégia 
definida para o futuro. 

 

Assim, no âmbito da análise estratégica, conforme ao Programa de Candidatura à Presidência, 

em 2018, e tendo em conta a envolvente interna e externa do ISA, foram então identificados 

os seguintes 4 Eixos Estratégicos do Programa Estratégico, que se mantêm como 

vetores estruturantes para 2022 (Figura 3): 

 
 

Figura 3. Eixos do Plano Estratégico. 

 

Em complemento, identifica-se um Eixo Estratégico Transversal, traduzido pelo 

Programa Estratégico para o Plano de Desenvolvimento do campus da Tapada da Ajuda, 

consolidado desde 2019. O seu objetivo é 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 campus da Tapada da Ajuda. A visão subjacente a esse objetivo 

estratégico é a seguinte: 

O melhor campus universitário em Portugal, para os estudantes e para o 
conhecimento e inovação no domínio das ciências e tecnologias, conjugando os 
domínios das engenharias agronómica, alimentar, zootécnica, florestal e do 

ambiente, bem como da biologia e da arquitectura paisagista. 

O campus da Tapada da Ajuda deve ser um laboratório vivo para a valorização do 

conhecimento, disponível para as empresas e a sociedade. Nos setores agrário e 

agroindustrial, um melhor desempenho exige ganhos de produtividade e a integração das 

novas tendências no domínio alimentar, ou seja, a garantia de saúde e da sustentabilidade. 

Idêntica ambição de competitividade e inovação verifica-se no domínio das restantes 

engenharias, na arquitectura paisagista e na biologia. É preciso, ainda, reforçar, por via do 

campus, a ligação à sociedade das diversas unidades de apoio tecnológico do ISA. 
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5. Objetivos Operacionais, Indicadores de Desempenho, Metas e 

Atividades/Ações 

 

O Instituto Superior de Agronomia (ISA), da Universidade de Lisboa, continuará a 

desenvolver, em 2022, o seu conjunto programático de ações estratégicas para alicerçar o seu 

desenvolvimento orgânico e reforçar o seu impacte nos estudantes e na sociedade. A 

valorização do seu posicionamento, no seio da comunidade nacional e internacional, constitui 

um elemento essencial para reforçar a sua capacidade de intervenção, também em favor da 

Universidade de Lisboa.  A par, a ambição da sustentabilidade financeira continua a ser encarada 

como elemento essencial da sua estratégia.  

O Plano de Atividades 2022 consubstancia, tal como 2020 e 2021, objetivos 

operacionais para os 4 Eixos Estratégicos indicados no Capítulo 4. Relativamente a cada 

um desses objetivos são definidas metas, suportadas por atividades/ações com vista ao seu 

cumprimento, sendo a respetiva monitorização realizada com base em indicadores. O quadro 

conceptual programático é detalhado seguidamente. No entanto, conforme referido na Nota 

Introdutória, deve-se ter presente que a Escola terá outros titulares dos órgãos de gestão no 

segundo semestre de 2022 pelo que as atividades propostas são condicionadas por esse facto 

(nos casos mais evidentes coloca-se um asterisco nos objetivos). 

 
5.1. Promover um ensino de qualidade para uma aprendizagem 

inspiradora  

 
Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Aumentar a procura 

qualificada do ensino do 

ISA 

Índice de satisfação da 

procura das 

licenciaturas ISA 

 

superior a 0,65 

- Reforçar o plano de comunicação e 

realização de ações de promoção,  

- Assegurar o marketing digital nas redes 

sociais 

- Envolver parceiros e stakeholders 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

 

 

Melhorar o ensino no ISA e 

promover a reforma 

curricular 

 

Grau de aplicação da 

reforma do ensino - 

licenciaturas (REISA) 

 

Até 31.12.2022 

- Promover as iniciativas de consultação 

para a reforma do ensino no ISA 

(primeiro ciclo) no sentido da melhoraria 

continua 

- Apoiar iniciativas dos docentes para 

aplicação de novas metodologias de 

ensino-aprendizagem 

Número de ações de 

debate sobre o ensino 

no ISA e metodologias 

Realizar 1 colóquio 

sobre o Ensino 

- Efetuar o III Colóquio sobre o ensino 

no ISA (organização CG/CE), 

previsivelmente em 5 de junho de 2022 

Nova oferta de pós 

graduação - cursos 

conferentes de grau que 

privilegiem captação 

externa e maximizem a 

capacidade dos novos 

docentes 

-Integração de 2 

mestrados no PRR - 

Programa Impulso Adulto 

- 1 novo mestrado 

aprovado pelo 

Senado  

- 2 novos 

mestrados em ação  

- 1 novo 

doutoramento 

aprovado pelo 

Senado e A3Es 

- 1 novo 

doutoramento 

aprovado pelo 

Senado 

 

- Arrancar o Mestrado em Ciências de 

Dados Aplicados (Green Data science), 

após aprovação pela A3ES (integração 

PRR) 

- Preparar Mestrado em Food Innovation 

(integração PRR) 

- Preparar Mestrado em Direito e 

Políticas para o Sistema Agroalimentar 

Global 

- Arrancar o Doutoramento em Inovação 

Agrícola em Cadeias Alimentares 

Tropicais (aprovado pela A3Es em 2021) 

- Arrancar o Doutoramento em Uso 

Sustentável da Terra, após aprovação 

pela A3ES. 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Garantir a oferta de cursos 

avançados não 

conferentes de grau 

Lecionação/afluência 

aos novos cursos no 

âmbito do PRR 

- 19 novos cursos 

de pós-graduação 

(OpenISA+)  

- Coordenar e organizar as atividades de 

divulgação e garantir o marketing da 

oferta  
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(curta duração) no quadro 

do Programa PRR 

Assegurar a /logística e apoiar os 

docentes e investigadores nessa sua 

missão letiva 

- Assegurar a possibilidade de serem 

lecionados em formato à distância e 

presencial (blended learning)  

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Aumentar a atratividade 

do ISA para os melhores 

estudantes nacionais e 

internacionais 

- Criar condições para 

atrair mais estudantes 

(e investigadores) não 

residentes na região de 

Lisboa 

Aprovação pela 

DGPC do projeto 

de construção de 

residência 

universitária 

- Avançar com a empreitada de 

requalificação do edifício para residência 

universitária (com demolição do Pavilhão 

Anexo) no campus da Tapada da Ajuda 

- N.º de ações de 

marketing/sensibilização 

ou divulgação dos 

cursos, 

- N.º de acessos à 

secção dos candidatos 

na página web 

11 / a definir 

- Ações de sensibilização e divulgação dos 

cursos junto de escolas locais 

- Divulgação dos cursos ao nível 

nacional e internacional e monitorizar os 

acessos à secção dos candidatos na 

página web 

- Melhorar a 

informação dos 

estudantes sobre o 

ensino e dar feed-back 

até 31.12.2022 - Tornar os inquéritos tendencialmente 

obrigatórios – integração com Fenix 

 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Promover a 

internacionalização do 

ensino do ISA 

Existência de cursos em 

parceria internacional e 

melhoria da oferta 

Apoio a 2 cursos de 

pós-graduação 

organizados por 

instituições não 

nacionais 

-Reforçar a ligação a instituições dos 

Países da CPLP para cursos de 

doutoramento e outros estudos locais  

Estudantes de 

doutoramento 

oriundos da CPLP 

(orientação/co-

orientação) 

 

 

10% de alunos de 

doutoramento 

oriundos da CPLP  

 

-Reforçar a divulgação e especialização da 

oferta (CECA e outros)  

-Divulgar a oferta de estudos de 

doutoramento em Inovação Agrícola em 

Cadeias Alimentares Tropicais 

Continuar a aumentar a 

oferta de cursos em 

modelo à distância 

5 UC, até 

31.12.2022 

-Apoiar docentes na organização ou 

digitalização de conteúdos educacionais e 

metodologias de avaliação à distância 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Estimular a ligação entre o 

ensino e a investigação 

Projetos de inovação 

efetuados por 

estudantes 

Apoiar o lançamento 

de spin-off@ISA 

Atribuir prémio-

incentivo 

- Lançamento do III concurso de 

investigação interdisciplinar para 

estudantes coadjuvado por docentes - 

APINOV (colaboração do Banco 

Santander) 

- Encorajar estudantes/técnicos/ 

investigadores/docentes em iniciativas 

de inovação 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Aumentar a motivação de 

docentes e não 

docentes, continuar a 

progressão na carreira 

profissional* 

 

Ratio catedráticos e 

associados por total de 

docentes (36%, 2019, 

39% em 2020) 

Aumentar até 

31.12.2022 

 

- Preparar concursos para Prof. 

Auxiliares (sequência PREVPAP e REISA) 

- Lançar concursos para a posição de 

Professores Catedrático e Associado no 

cumprimento das regras para promoção 

e recrutamento de docentes definidas 

pelo Conselho Científico 

- Lançar concurso de promoção de 

Investigadores seguindo as regras para 

promoção e recrutamento de 

investigadores definidas pelo Conselho 

Científico 

Índice de motivação e 

satisfação dos 

trabalhadores técnicos 

e administrativos 

Estabelecer a base 

de referência até 

31.12.2022 

 

- Efetuar inquérito digital  

- Outorgar contratos de direção 

remanescentes de 2021 

 

 

5.2. Assegurar a liderança por uma investigação transformadora da 
realidade   
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Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Catalisar o avanço da 

investigação CEF, LEAF, 

CEABN, CIBIO(ISA)  

Melhorar o 

diagnóstico e 

avaliação de impacte 

da investigação ISA 

e encontro de 

parcerias  

Até 31.12.2022 

- Reuniões mensais (dia 18) com os 

responsáveis pelos centros de investigação 

e áreas temáticas, - Construir o snapshot 

2021 da investigação ISA (flyer ID+1) 

- Usar o SciVAl como suporte para o 

diagnóstico 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Reposicionar o ISA como 

motor de parceria 

colaborativa no domínio 

da agronomia, floresta, 

zootecnia, alimentar, 

ambiente, biologia e 

arquitectura paisagista  

Número de ligações 

de colaboração 

relevantes com 

outras instituições  

- Promover 

parcerias com 

outras entidades no 

âmbito de projetos 

de investigação e 

estudos de 

doutoramento (co-

supervisão) 

- Preparar parcerias com outras entidades 

no âmbito de investigação 

- Consolidar a organização de Laboratório 

Associado Terra 

- Consolidar a atividade do ISA nos CoLabs 

 

 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Aumentar o número de 

estudantes de 

doutoramento 

Razão número de 

estudantes / número 

médio de 

estudantes últimos 3 

anos 

Acréscimo de 5%  

- Participar em propostas competitivas 

para atribuição de novas bolsas e projetos 

de investigação FCT, internacionais, 

cátedras com empresas 

- Atrair estudantes para os concursos 

promovidos pelas unidades de investigação 

e pelo Consórcio de Escolas de Ciências 

Agrárias 

Objetivo operacional Indicador Meta 2021 Atividades 

Melhorar a eficiência e 

eficácia da infraestrutura 

de investigação em 

ciências agrárias 

 

-Lançamento do 

concurso público 

para a constituição 

do LEAF2H - 

requalificação do 

Laboratório Rebelo 

da Silva e LEAF2H-

Digital 

-Infraestruturas de 

apoio aos Centros/ 

Laboratórios  

Até 31.12.2022 

- Concluir o programa de concurso pdo 

projeto de execução de reabilitação do Ed 

Rebelo da Silva e edifício anexo (INIAV2) 

- Melhorar as condições de apoio aos 

centros de investigação no ISA (LEAF,  

CEF, CEABN, CIOBIO-ISA, e Labs 

Associados Terra e INBIO, incluindo 

visibilidade nacional/internacional 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Reforçar, com o apoio da 

Biblioteca do ISA (BISA), 

o depósito de publicações no 

repositório institucional  

Número de artigos 

(SCOPUS)  

Número de artigos 

no Repositório 

Institucional de 

Acesso Aberto 

Até 31.12.2022  

- Automatizar essa informação com 

recursos ao SCOPUS 

- Promover e apoiar a investigação e as 

parcerias nacionais e internacionais. 

Será istoObjetivo 

operacional 
Indicador Meta 2022 Atividades 

Reforçar os meios de 

comunicação e 

marketing sobre a 

investigação e inovação 

efetuada no ISA 

Número de notícias 

em canais de 

comunicação e 

redes sociais 

Aumentar o número 

de notícias/vídeos 

em 10%* (sobre, em 

princípio, mais de 

130 eventos ISA) 

- Implementar programas de comunicação 

- Apoiar/Incentivar estudantes /AEISA a 

efetuarem vídeos/iniciativas de promoção 

do ISA  

- Melhorar a acessibilidade do website do 

ISA para dispositivos móveis 

- Lançar a Newsletter do ISA e do JBA 

- Edição flyer 2021 ID+i 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Apoiar a capacidade e 

qualificação do Gabinete 

de Projetos e Inovação 

Número ou 

financiamento de 

projetos nacionais  

Numero ou 

financiamento de 

projetos 

internacionais 

Aumentar o valor 

de projetos 

captados em 5% 

- Melhorar a organização e estrutura de 

recursos humanos para apoio a projetos, 

divulgar oportunidades, apoio a 

candidaturas e promoção da inovação 

- Apoiar a organização da investigação-ISA 

 

 

5.3. Desenvolver soluções de conhecimento e inovação para a sociedade 

  

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 
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Fortalecer o campus da 

Tapada como living lab e 

experimentação para 

ensino/investigação à escala 

piloto/real 

Unidades de 

demonstração no 

campus 

Desenvolver 1 

novo projeto no 

campus 

- Desenvolver contatos com entidades 

empresariais 

- Divulgar resultados /projetos do 

campus 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Aumentar a interação 

com a comunidade local 

de Alcântara e da Ajuda 

Número de talhões das 

hortas urbanas em 

exploração 

50% de ocupação 

externa (a ajustar 

consoante a 

procura externa e 

interna) 

- Organização do apoio ISA 

- Divulgação em articulação com a CML 

- Disponibilizar o campus para iniciativas 

sem fins lucrativos 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Promover o 

associativismo ligado ao 

ISA 

Número de ações 

conjuntas AEISA/ISA 

 

Aumentar em 5% as 

ações conjuntas  

-Apoiar a AEISA  

-Promover a participação dos estudantes 

do ISA na comunicação e em eventos 

institucionais próprios - 

 

-Número de ações 

conjuntas 

AlumnISA/ISA 

- N.º de alunos 

inscritos na Associação 

Alumni 

Desenvolver com 

apoio da AlumnISA 

1 ação conjunta  

com mecenato 

-Promover a participação dos Alumni do 

ISA em eventos institucionais conjuntos 

-Encorajar a inscrição de membros 

estudantes na AlumnISA 

-Apoiar a organização de estágios de 

verão com apoio AlumnISA 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Promover ações de 

comunicação de ciência, 

divulgar o ISA e criar valor 

na cidade de Lisboa* 

- Realização da IV 

Exposição Agrícola  

- Ações de 

comunicação por 

docentes/investigadores 

Preparar a IV 

Exposição Agrícola 

de Lisboa para pós 

2022  

- Implementar o modelo estratégico de 

organização e programa de 

funcionamento 

- Apoiar ações de comunicação 

 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Montar as estufas para 

acolhimento da 

infraestrutura do 

cafeeiro e café 

Mudança dos grupos de 

investigação em 

culturas tropicais de 

Oeiras para o campus 

da Tapada 

Até 31.12.2022 

- Construir as estufas no campus da TA 

e fazer a transferência de Oeiras 

- Procurar/captar financiamento de 

empresas para dinamização do CIFC 

como centro de visitação 

Objetivo operacional Indicador Meta 2021 Atividades 

Promover a abertura do ISA 

à sociedade associada ao 

agri/green hub do 

campus da Tapada da 

Ajuda * 

 

Prazo Até 31.12.2022 

- Diálogo com entidades, atraindo 

instituições para a criação de um cluster 

de inovação  

- Ideias para iniciativas diversas - 

Laboratório de inovação e 

sustentabilidade, Campus digital, 

Reabilitação de espaços (incluindo zona 

da mecanização agrícola, auditório da 

lagoa branca) 

 

 
5.4. Garantir a boa governação e sustentabilidade financeira  
 

         Boa governação 

 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Promover o envolvimento da 

comunidade ISA no 

planeamento e decisão, 

Favorecer a transparência 

das ações e a avaliação dos 

Órgãos de Gestão do ISA 

Prazo 

- Disponibilização 

do Relatório de 

Atividades até 30 

dias após o fecho de 

contas 

-Aprovação do 

Plano de Atividades 

até 1 Fevereiro,  

- 3 ações de reunião 

com trabalhadores 

ISA até 31.12.2022 

- Preparar indicadores, fazer estudos de 

base, realizar as AE e restantes reuniões 

dos órgãos de gestão, reunir com todas as 

partes interessadas, internas e externas 

- Preparar relatório de auditoria interna 

2018-2022 

 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 
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Melhorar a eficácia e 

eficiência dos serviços 

administrativos e de apoio à 

gestão e dos serviços 

técnicos 

Prazo Até 31.10.2022 
Discutir QUAR, alinhar com SIADAP e 

Plano de Atividades 2022 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Integrar os novos docentes 

e investigadores 

Efetuar ações de 

acolhimento 

Realização de 1 ação 

anual para 

acolhimento de 

docentes e 

investigadores* 

- Implementar o acolhimento a novos 

docentes e investigadores que lhes 

permita uma rápida integração no ISA e o 

conhecimento dos deveres e direitos 

- Elaboração do Manual de Acolhimento 

ISA 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

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 preparar as 

ações a realizar 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Desenvolvimento do 

Sistema Integrado de 

Garantia da Qualidade  

Prazo Até 31.10.2022 

- Preparar um Plano de Gestão integrado 

da Qualidade 

- Preparar as medidas de Qualidade na 

área Académica conforme recomendação 

A3ES 

 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Constituir as Unidades de 

Apoio Tecnológico 

INOVISA e CENTROP 

Prazo Até 31.12.2022 
- Aprovação pelo Conselho de Escola 

- Nomeação de diretores 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Elaborar o Relatório de 

Sustentabilidade 2021 

Elaborar o Plano para a 

Igualdade de 

Oportunidades 

Prazo Até 31.12.2022 
- Preparar recolha de dados, processá-los 

e fazer a edição gráfica 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Melhorar a imagem e 

visibilidade do ISA para a 

sociedade  

 

- N.º de notícias 

sobre o ISA ou com 

ele relacionados 

- N.º de iniciativas 

de divulgação do 

ISA  

 

 

- Dinamizar o marketing (reforçar 

estrtura) 

- Fazer um flyer ID+i 

- Participação em feiras e fóruns 

 

Gestão Patrimonial e Finanças  

 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Promover a 

sustentabilidade 

financeira  

- % dos custos 

administrativos por 

trabalhador e estudante face 

aos custos totais 

- Evolução do passivo 

financeiro face ao exercício 

anterior (%) 

- % de diminuição das 

despesas correntes por 

trabalhador e estudante 

- % receitas próprias face ao 

total de receitas 

Melhorar 

relativamente a 

2021 

- Melhorar o controlo com dashboard, 

preparar o planeamento financeiro 

para a atribuição do OE 

- Manter as despesas financiadas pelo 

OE+RP a um nível sustentável 

- Reforçar a monitorização e controlo 

dos contratos de residências no 

campus do ISA, incluindo energia e 

água 

Iniciativa campus “zero waste” Até 31.12.2022 

- Preparar o eco parque ISA - sistema 

de tratamento e valorização de 

resíduos orgânicos domésticos, 

florestais e reciclagem multimaterial 

(em colaboração com a FMV) 

Promover a eficiência 

energética - Redução dos 
Até 31.12.2022 

- Continuar a implementar as ações 

de poupança de energia com base no 

financiamento do Programa POSEUR 
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custos de energia – iniciativa 

campus “zero energy” 

Promover a eficiência hídrica 

- Redução de perdas/fugas do 

sistema de abastecimento de 

água 

Até 31.12.2022 

- Implementar a empreitada de 

reabilitação de sistemas. de 

abastecimento de água (Fase 1) 

- Garantir o uso exclusivo dos 

sistemas de rega a partir de águas 

subterrâneas 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

-Executar o Programa 

Estratégico do Plano de 

Desenvolvimento do 

campus * 

- Aplicar o Plano de 

Gestão Florestal da 

Tapada da Ajuda 2021 

Prazo Até 31.12.2021 

- Ações de monitorização e 

atualização do Programa 

- Ações de manutenção e prevenção 

de riscos identificados no Plano 

 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

Aumentar o 

financiamento externo 

Receita de vendas de 

produtos marca ISA 

Melhorar a gestão comercial 

dos espaços  da TA 

Aumento de 2% e 

10%, 

respetivamente 

- Adquirir novos materiais para venda 

e promover, de forma 

regulamentada, as marcas do ISA 

Financiamento externo para 

reabilitação e conservação 

do campus e do seu 

património 

Receita externa 

superiores a 

100,000€ 

- Angariar receitas públicas e privadas 

convergentes com o interesse e 

objetivos do ISA 

Objetivo operacional Indicador Meta 2022 Atividades 

 

 

Recuperar património 

edificado com valor 

operacional e 

histórico*   

Pequenas intervenções de 

recuperação e 

manutenção em salas de 

aulas, laboratórios, no 

campus e no JBA 

Prazo até 

31.12.2022 

- Assegurar organização, meios e 

recursos para a manutenção das 

infraestruturas 

- Reabilitar o Anfiteatro Azevedo 

Gomes 

Renovação de painéis 

informativos no campus 

Prazo até 

31.12.2022 

- Continuar a renovar a sinalética no 

campus, retirar sinalética obsoleta, 

fazer flyer de divulgação 

Recuperação do Edifício da 

Geradora e Museu 

MAABA 

Até 31.12.2022 

- Continuar a acompanhar os 

trabalhos em curso (empreitada a 

iniciar em Maio de 2022) e prestar 

pareceres técnicos sempre que 

necessário 

- Continuar os trabalhos de conceção 

e preparação do espaço expositivo 

MAABA 

Recuperação do Edifício 

Sertório do Monte 

Pereira (ex-DGAV) 

Até 31.08.2022 
Realizar a Fase 2 - pequenas 

intervenções de recuperação 

Apoio ao processo de 

Centro de Inovação 

LEAFH e DIGITAL 

(Rebelo da Silva e INIAV 2) 

Até 31.08.2022 

- Procedimento concursal da 

empreitada de reabilitação 

Apoio à mudança do CIISA 

Construção de Residência 

Universitária  
Até 31.12.2022 

Acompanhamento dos projetos e 

preparação da empreitada, 

desarticulação do Pavilhão Anexo 

Recuperação de edificado - 

Moradias 
Até 31.12.2022 

Realizar a empreitada de recuperação 

de 1 moradia 

Recuperação de Edificado - 

Pavilhão de Exposições 
Até 31.08.2022 

Desenvolver procedimento concursal 

para programa preliminar e concurso 

público para empreitada de 

reabilitação 

Recuperação de Edificado - 

Residência da Ponte 
Até 31.12.2022 

Efetuar a empreitada de urgência 

decorrente da intimação da CML 

com as intervenções necessárias para 

reduzir riscos para pessoas 

Preparar o concurso para reabilitação 

Desenvolvimento/reabilitação 

de Centro Desportivo 

Campus de Tapada da 

Ajuda 

Até 31.03.2022 

Preparar conceção do projeto de 

reabilitação das infraestruturas do 

centro de rugby e da Pateira, com 

envolvimento da AAAISA 
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Continuar com o reforço 

da segurança de ativos 

Garantia da segurança 

sanitária e mitigação do SARS 

Cov-2 

Até 31.12.2022 

Desenvolver os procedimentos para 

manter a certificação “desinfection 

monitored”, SGS 

Implementação de medidas 

de segurança 

5 adicionais de 

videovigilância 

(45+5 CVV) e 

sistema de 

segurança contra 

incêndios do EP, 4 

fase da cctv  

-Aquisição e instalação de sistemas 

de videovigilância e reforço da 

capacidade dos computadores de 

monitorização 

- Reforçar 1 ronda 

Medidas de 

autoproteção e 

levantamento de 

não-conformidades  

- Edifico Ferreira 

Lapa e Edifico 

Azevedo Gomes 

- Efetuar os procedimentos 

administrativos 

Número de ações realizadas 

de melhoria e sensibilização 

de segurança 

2 
- Preparar ações de melhoria da 

segurança interna 

- Ações de sensibilização 

 

A componente financeira do Plano de Atividades 2022 exige os seguintes comentários 

adicionais:  

O exercício orçamental para 2022 continuará a ser marcado pela celebração do 

Contrato de Legislatura entre o Governo e as Instituições de Ensino Superior Públicas 

para o período 2019-2023, estabelecendo-se princípios de enquadramento da missão e 

da ação das Instituições de Ensino Superior e um conjunto de indicações orçamentais que 

foram incluídas na Lei do Orçamento para 2022, nomeadamente um aumento geral de 

2%. Um outro aspeto a salientar é o estabelecimento de um limite máximo para o 

incremento de massa salarial de 3%, excluindo os encargos com a repercussão da 

integração do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na 

Administração Pública (PREVPAP) e com a aplicação do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 

de agosto.  

A determinação da dotação para as Escolas da Universidade de Lisboa tem sido efetuada 

com base numa metodologia que considera uma parte da dotação de cada Escola na 

proporção do orçamento do ano anterior (este ano 50%) e que resultam da fórmula de 

financiamento do Ensino Superior (os restantes 50%), tal como foi aplicada em 2009 e 

2013, as duas últimas vezes em que o Governo fez a distribuição da dotação do OE para 

as Instituições de Ensino Superior com aplicação da fórmula. Em 2020, o Governo 

recomeçou a aplicar esta fórmula, embora com uma forte nuance, apenas a 0,5% do 

orçamento distribuído, mas admite-se que, paulatinamente, esta percentagem venha a 

subir. Tal como nos anos anteriores, a fórmula contempla a distribuição dos alunos pelas 

áreas de formação adotadas pelo MCTES e usados os respetivos fatores de custo, tendo 

sido considerados os estudantes de doutoramento e de mestrado, excluindo os 

estudantes de mestrado que apenas estejam a frequentar a unidade curricular de 

dissertação. Nos casos de cursos ministrados em parceria, foi considerada a proporção 

de distribuição acordada entre as Escolas. O cálculo do valor dos salários médios da Escola 

foi obtido através da média dos valores dos salários dos últimos 2 anos, a partir da 

informação prestada no âmbito dos inquéritos estatísticos INDEZ e PRIES.  

Ao valor do Orçamento de Estado (OE) acresce, no final da aplicação da metodologia de 

distribuição, as dotações correspondentes à bibliometria, à compensação pela redução do 

valor das propinas, ao reforço da dotação pela despesa resultante da integração de ex-

investigadores no âmbito do PREVPAP e aos encargos salariais dos trabalhadores do 

antigo IICT.  
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A atribuição do OE à Universidade de Lisboa decorre do exercício do Governo. As variações 

de atribuição de OE a todas as Escolas da Universidade de Lisboa são limitadas, de modo a 

evitar decréscimos superiores a 4% em relação a 2021. Na realidade, o ISA é a única Escola 

da Universidade de Lisboa em que a redução de orçamento atinge esse valor e 

ocorre por via do necessário ajustamento orçamental do sobrefinanciamento 

institucional (esforço de ajustamento iniciado com o orçamento para 2016). 

O Quadro 2 apresenta o Orçamento 2022, assim como as receitas de bibliometria e da CGD. 

O Quadro 3 apresenta a distribuição final das dotações para 2022, incluindo as verbas relativas 

ao IICT, à compensação pela redução do valor das propinas e à compensação pela 

regularização dos investigadores PREVPAP. 

Quadro 2. Orçamento 2022 - OE e detalhe das receitas de bibliometria e CGD para o ISA 
OE 2022, 

Distribuição de 

100% da 

dotação por 

fórmula 

OE 2022, 

Distribuição com 

50% histórico e 

50% fórmula 

OE 2022, 

Dotação 

corrigida sem 

bibliometria, 

IICT e CGD 

OE 2022 sem 

bibliometria, 

IICT e CGD 

Variação OE 

2022 - 2021 
Valor 

bibliometria 

Valor 

CGD 

6 807 031 €  

 

7 654 209 €  

 

8.001.855 €  8.335.266 €  

 

-333.411 €  

(-4,00%) 

107.803 €  

 

37 811 €  

 

 

Quadro 3. Orçamento 2022 - Distribuição final da dotação para o ISA 

Valor de 

Compensação IICT 

Valor de compensação pela 

redução do valor das 

propinas 

Valor de compensação pela 

contratação de 

investigadores PREVPAP 

Valor final de OE 2022 

incluindo CGD, IICT, ITN e 

compensação por redução 

das propinas e PREVPAP 

1 976 877 €  157 528 €  452.528 €  10 734 402 €  

Em suma, conforme é dado observar, o mais preocupante para o ISA é a redução 

sucessiva de Orçamento de Estado (OE) primário, desta feita em menos 

333 411,00 €. Este processo de ajustamento exerceu-se ao longo de todo o mandato deste 

Conselho de Gestão (e de parte do mandato da presidência anterior, o ajustamento iniciou-

se com o orçamento 2016) e conseguiu ser absorvido por uma gestão prudente e, também, 

pelas fontes de investimentos entretanto captadas (e.g: Lisboa Capital Europeia 2020, 

POSEUR). A verdade é que a aplicação da fórmula distributiva de orçamento é inevitável e 

continuará a retirar fundos do OE ao ISA nos próximos anos. Como indica o Quadro 2, o 

valor de OE 2022 seria de 6 807 031 € se dependente apenas da aplicação da fórmula de 

financiamento.  

O orçamento total para 2022 do ISA atinge o total de 22 708 714,00 €, um valor 

semelhante ao de 2021 (21 208 231,00 €). Este facto mostra que o ISA continua a procurar 

recursos externos para além do OE e a investi-los para o manter/reposicionar. A estimativa 

da despesa do ISA com as várias rubricas adstritas ao pessoal atingirá, em 2022, 

15 659 683,00€, continuando a representar o esforço em manter uma previsão próxima dos 

70% do total do orçamento, tal como em 2020 e 2021. Considerando os efetivos à data, as 

contratações/progressões previstas para 2021, as datas de fim dos contratos atuais e as saídas 

de 2 docentes, 1 investigador e um funcionário não-docente em 2021, o valor do OE em 

2022 é insuficiente em 1 624 076 € para as despesas de pessoal, como também é para 

as despesas de funcionamento. Este défice é maior que o estimado para 2021, onde se 

considerou que cerca de 1,2M de despesas com pessoal com vínculo à Administração Pública 

teria de ser suportado por receitas próprias dada a insuficiência do OE. Esta realidade, 

independente da aproximação, continua a mostrar bem a importância dos overheads 
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resultantes do financiamento externo de projetos científicos e prestação de serviços 

conseguidos pela comunidade académica do ISA, bem como outras iniciativas similares de 

captação de fundos, para a viabilidade funcional da Escola, sem menosprezar, como é evidente, 

as medidas de poupança que estão a ser implementadas e as previstas em 2022. 

Entre 2022-2025, um importante aspeto a destacar é a oportunidade representada pela 

concretização do Plano de Resiliência e Recuperação (PRR). O ISA contará, esperamos, 

com um valor ligeiramente superior a 2 M€ para infraestruturas, valor a investir no Centro 

de Investigação LEAF2H e Edifício Digital (ex-Laboratório Rebelo da Silva e Edifício Anexo), 

e para a contratação de 4 PAX-equivalentes entre 2023 e 2025). Esta capacidade de 

investimento decorrerá, importa reconhecer, do esforço conjunto do quadro 

docente do ISA e da participação da Escola no Programa Impulso Adulto. 

O Quadro 4 apresenta o OE e as receitas próprias estimadas para o ISA e o Quadro 5 o 

detalhe da previsão orçamental para 2022.  

Quadro 4 - Orçamento de Estado e Receitas Próprias (por fonte de financiamento e peso 

da fonte de financiamento)  

Orçamento de 

Estado 

Receitas 

próprias 
Transf. UE Transf. AP Total 

Valor, € % Valor, € % Valor, € % Valor, € % Valor, € 

10.734.402 52% 3.787.320 17% 3.376.097 15% 4.810.895 21% 22.708.714 

 

Quadro 5 - Previsão de Orçamento 2022 

Rúbrica Despesa Receita 

D 01.01_Remunerações certas e permanentes  12.582.193   

D.01.02_Abonos Variáveis ou eventuais 178.407   

D.01.03 Segurança Social 2.899.083   

D.02 Aquisição de Bens e Serviços 3.414.991   

D.04 + D.08 Transferências correntes  2.380.462   

D.06 + D.11 Outras Despesas correntes 337.378   

D.07 Investimentos  916.200   

R.04 Taxas, multas e outras penalidades  2.011.078  

R.05 Rendimentos de propriedade  2.934  

R.06 + R.10 Transferências  19.189.976  

R.07 Vendas de Bens e Serviços  1.501.031  

R.08 + R.09 + R.13 + R.14 + R.15 Outras Receitas 3.695 

Total 22.708.714 22.708.714 
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ANEXO 1 – ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO DO ISA PARA 2022 

Orçamento de Receita  

 
Orçamento Despesa 

Orçamento Despesa - Medida 016 – “Educação – Investigação” 

 
Orçamento Despesa - Medida 018 – “Educação – Estabelecimentos de Ensino Superior” 

 
 

10,734,402

3,963,648

4,634,567

39,345

837,603
9784

2,489,365
2022

Receitas Gerais

Receitas Próprias

Transferências AP

FEDER

FEOGA

Fundo Coesão

Outras

3,208,795

1,736,821

2,222,679

196,254
646,115

2022

Pessoal

Bens e serviços

Transferências correntes

Outras despesas correntes

Bens de capital

12,450,888

1,678,170

157,783

141,124

270,085

2022

Pessoal

Bens e serviços

Transferências correntes

Outras despesas correntes

Bens de capital



ANEXO II – MAPA DE PESSOAL DO ISA PARA 2022 
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INDETERM INADO 38 4 1 15 12 21 91
CTFPT 

DETERM INADO 50 3 2 55

CTFPT 

INDETERM INADO 81 41 14 136
CTFPT 

DETERM INADO 4 13 1 18

CTFPT 

INDETERM INADO 1 5 1 7

CTFPT 

DETERM INADO 1 1

GESTÃO
CTFPT 

DETERM INADO 1 1

SECRETARIADO - 

ÓRGÃOS DE GESTÃO
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INDETERM INADO 2 1 3
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INDETERM INADO 1 1 2
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DETERM INADO 1 1 2
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INDETERM INADO 1 2 3
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DETERM INADO 1 1
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INDETERM INADO 4 3 7

CTFPT 

DETERM INADO 1 1
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DETERM INADO 1 1 2
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INDETERM INADO 1 1 2
CTFPT 

DETERM INADO 1 1

CTFPT 

INDETERM INADO 1 1
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PATOLOGIA VEGETAL 

"VERÍSSIM O DE 
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INDETERM INADO
2 3 5
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TOTAL M APA 2021

Carreira Informática

MAPA DE PESSOAL INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 2022

DIVISÃO FINANCEIRA E 

DE CONTRATAÇÃO - 

NOCF

Total

Docente Universitário Investigação

DOCÊNCIA

APOIO ENSINO, 

INVESTIGAÇÃO E 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Dirigentes Carreira Geral
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