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António Guerreiro de Brito

O Instituto Superior 
de Agronomia (ISA) 
da Universidade de 
Lisboa (ULisboa) 
apresenta  o  seu 
segundo Relatório 
de Sustentabilidade, 
este reportado ao 
ano de 2020.  A nossa 
ambição é a de conti-

nuar a ser um exemplo público de responsabilidade e 
transparência nos domínios ambientais e sociais 
e esta avaliação é instrumental nesse sentido. 
Sinal de um percurso que se renova e sempre 
mais exigente, é o facto deste segundo Relatório 
ter sido alargado à área social e ter sido 
metodologicamente reforçado pela adoção dos 
Padrões Universais Atualizados da Global Reporting 
Initiative (GRI), publicados em outubro de 2021. 
Ainda que tendo implicado um esforço acres-
cido no tratamento destes novos referenciais, 
facto que justifica algum atraso na sua publicação, 
entendeu-se como mais útil o alinhamento com 
o “estado da arte” de reporte de sustentabilidade 
ao nível internacional.

As boas práticas ambientais, sociais e económicas 
têm sido fatores relevantes ao longo da centenária 
história do ISA, mas pretendemos densificá-las 
com um processo consistente e sistemático de 
medição e divulgação da repercussão das nossas 
orientações de gestão e das nossas práticas
operacionais na qualificação da sociedade, na 
qualidade ambiental, na saúde pública, na 
qualidade de vida, na dinâmica socioeconómica e 
na eficiência da utilização de recursos em todas 
as atividades da Escola. Este processo permite 
avaliar, de forma nítida, o desempenho alcançado 

em cada exercício mas, também, estabelecer as 
bases para avaliar a estratégia de gestão a médio 
e longo prazo, adequando-a à evolução dos 
desafios num mundo em constante mudança. 
Só assim poderemos interpretar o presente e 
preparar o futuro, alicerçando esse caminho 
num conjunto de valores estruturantes como 
o conhecimento, a inovação, a cooperação, a 
qualidade e a ética.

Tendo em conta a informação reportada neste 
Relatório de Sustentabilidade são de destacar 
os compromissos que o ISA tem vindo a assumir, 
nomeadamente a minimização dos riscos e 
impactes ambientais, não só associados ao 
cumprimento de requisitos legais mas, também, 
assente na adoção de políticas, regras e boas 
práticas que assegurem a melhoria contínua da 
gestão ambiental e dos recursos naturais. Em 
matéria social, a Escola procura a melhoria e 
desenvolvimento das competências e capacidades 
dos seus trabalhadores e colaboradores. Em 
termos económicos, poderá destacar-se a 
procura da maior solidez económico-financeira, 
a qual tem sido uma marca da sua gestão nestes 
tempos difíceis.

Como todos os exercícios, este não é, certamente, 
isento de falhas ou lacunas. Fica, por isso, o 
compromisso de continuarmos neste processo 
de melhoria contínua, robustecendo a informação 
de base, apurando as análises e, principalmente, 
otimizando as práticas de sustentabilidade. Este 
desafio é dos órgãos de gestão mas, também, de 
todos os trabalhadores, estudantes, parceiros e 
fornecedores, ou seja, da comunidade que 
orgulhosamente servimos no quadro do Instituto 
Superior de Agronomia.

Mensagem do Presidente

O Presidente do Instituto Superior de Agronomia,

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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O Instituto Superior de Agronomia (ISA) da 
Univers idade de L isboa (ULisboa) vem 
apresentar neste documento o seu Relatório 
de Sustentabilidade, para o período de 1 de 
janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 
[GRI 2-3], e as informações reportadas 
[Índice de Conteúdos sugeridos pela 
GRI – Anexo 1] estão de acordo com os 
Padrões Universais Atualizados (2021) da 
Global Reporting Initiative (GRI) [“Statement 
of use”]. 

Pretende-se que a periodicidade de publicação 
do Relatório seja anual desde a presente 
primeira edição [GRI 2-3].

Assim, espera-se gerar informações rele-
vantes e sobretudo fiáveis, que permitam 
avaliar as oportunidades e os riscos das 
atividades do Instituto Superior de Agronomia 
e traçar uma estratégia futura no sentido da 
Sustentabilidade e contributo para os 
Compromissos a que se propõe. 

2. ÂMBITO E PERFIL DO RELATÓRIO

Âmbito e Perfil do Relatório

[Por favor, verifique no final deste relatório a  Tabela 
com o Índice de Conteúdos definidos pela GRI].

/6Relatório de Sustentabilidade
Âmbito e Perfil do Relatório



/7Relatório de Sustentabilidade

03

MATERIALIDADE



/8Relatório de Sustentabilidade

Um dos pontos cruciais para o caminho da 
sustentabilidade é a identificação das 
oportunidades e riscos, nomeadamente 
os mais significativos da Instituição.

O presente Relatório de Sustentabilidade 
veio contribuir para este importante passo 
para a Sustentabilidade que é a construção de 

1. Uso eficiente de água 
(Origens, métodos de 

captação e usos)

3. Biodiversidade 
(impactes nos ecossistemas) e

 condições de bem-estar animal

2. Gestão de resíduos 
(Resíduos produzidos 

e separação)

5. Condições de Trabalho 
(Saúde, segurança, formação, 

equidade)

8. Comunicação e Envolvimento 
das Partes Interessadas 

6. Impactes Socioeconómicos 
no Meio Envolvente

9. Condições para Investigação e 
Desenvolvimento

4. Energia e Alterações 
Climáticas (Consumo energético 

e ações climáticas)

7. Qualidade de Infraestruturas 
e Equipamentos

3. MATERIALIDADE

/8Relatório de Sustentabilidade
Materialidade

FORAM ASSIM PRIMEIRAMENTE  IDENTIFICADOS OS POTENCIAIS TEMAS PRIORITÁRIOS 
PARA O INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA:

um processo de determinação das oportunidades 
e riscos – o primeiro passo teve início na 
compreensão da própria instituição e das 
suas atividades, seguida da identificação de 
todos os atuais e potenciais impactes e sua 
avaliação [GRI 3-1].
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No sentido da validação dos temas identificados 
e também do envolvimento participativo com 
os que se consideram como partes interessadas 
para o Instituto Superior de Agronomia (ver VI. 
Partes Interessadas), foi desenvolvido um 
inquérito via online1, que permitiu identificar,  a 
partir das 242 participações, os temas materiais 
considerados efetivamente prioritários.

Os órgãos de gestão e consultivos do ISA foram 
também inquiridos no mesmo formato para 
identificação dos temas considerados prioritários.

Quadro 3.1. - Temas Materiais  [GRI 3-2]2

Materialidade

1 O idealmente previsto para a consulta às Partes Interessadas seria a realização de um workshop com recurso a metodologias participativas mas 
que, em resultado do contexto vivido como consequência da situação pandémica associada à doença COVID-19, não foi possível de desenvolver. 
2 Considerando o âmbito de cada um dos temas materiais prioritários, as oportunidades e riscos atuais e futuros identificados, nomeadamente 
para a Economia, o Ambiente, e as Pessoas (inclusivamente Direitos Humanos), os compromissos ou políticas associados, bem como ações de gestão 
consideradas como necessárias, e avaliação da sua implementação, eficácia e partes interessadas envolvidas – Gestão dos Temas Materiais, serão 
devidamente abordadas em sede de subcapítulo próprio, no âmbito do Desempenho Ambiental da Organização (VII) [GRI 3-3].



/10Relatório de Sustentabilidade

Este exercício de identificação dos temas 
prioritários representa assim uma “visão 
partilhada” das Partes Interessadas e do 

próprio Instituto Superior de Agronomia,  
para além de se constituir como uma 

ferramenta de apoio ao processo de gestão 
e à tomada de decisões.

Os temas destacados foram considerados prioritários tanto pelos órgãos de gestão e consultivos 
do ISA como pelas restantes Partes Interessadas, o que parece indiciar uma visão relativamente 
partilhada entre todos os consultados.
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O Instituto Superior de Agronomia é uma 
Escola da Universidade de Lisboa (ULisboa), 
dotada de autonomia estatutária, cientí-
fica, cultural, pedagógica, administrativa, 
financeira e patrimonial (Despacho Rei-
toral nº 8240/2020 publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 165, de 25 de 
agosto) [GRI 2-1].

Ao Instituto Superior de Agronomia (ISA) 
da Universidade de Lisboa (ULisboa) cabem 
ainda outros vetores que correspondem à 
missão da Escola, para além das atividades de 
ensino, como o apoio ao estudante, as estru-
turas de investigação e inovação, as unidades 
de apoio tecnológico e o serviço à sociedade, 
assim como a gestão dos espaços e elemen-
tos próprios do campus da Tapada da Ajuda 
e do Jardim Botânico da Ajuda.  [GRI 2-6]. 

“É missão do ISA 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 Arquitetura 
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.”

(Art. 2º dos Estatutos do ISA)

 4. RETRATO DO ISA

Retrato do ISA

O Instituto Superior de Agronomia é uma escola 
de graduação e pós-graduação na área de Ciên-
cias Agrárias sensu lato (Engenharias Agronómica, 
Zootécnica, Florestal e Alimentar), incluindo ainda 
as áreas de Engenharia do Ambiente,  Arquitetura 
Paisagista e Biologia [GRI 2-1]. 
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O Instituto Superior de Agronomia situa-se 
em Lisboa, na Tapada da Ajuda (à Calçada da 
Tapada), entre Monsanto e Alcântara (próximo 
do Largo do Calvário e ao lado da Ponte 25 de 
Abril) [GRI 2-1].

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

RESTELO

ALTO STO. AMARO

C. OURIQUE

ALCåNT ARA MAR

PONTE 25 ABRIL

P. INDòSTRIAS

BELƒM

MONTES
CLAROS

PARQUE
INFANTIL
ALVITO

/13Relatório de Sustentabilidade
Retrato do ISA
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1852

1910

1990

1864

1930

O Instituto Superior de Agronomia 
(ISA) tem as suas raízes remotas 
em 1852, com a criação do Instituto 
Agrícola e Escola Regional de Lisboa, 
no reinado de D. Maria II, durante 
a Regeneração, dirigida por Fontes 
Pereira de Melo.

Em 1910, com a implantação da 
República, o Instituto de Agronomia 
e Veterinária é extinto e substi-
tuído por duas instituições dife-
renciadas: a Escola Superior de 
Medicina Veterinária e o Instituto 
Superior de Agronomia. 

Com a Lei n.º 108/88, de 24 de 
setembro de 1988, que define a 
autonomia das Universidades, 
foram promulgados em 4 de julho 
1990 os Estatutos do ISA, que 
constituem um importante marco 
e um valioso meio para promover 
o progresso desta Escola. 

Em 1864 o Instituto Agrícola de 
Lisboa juntou-se à Escola de Vete-
rinária Militar (ao Salitre), que fora 
fundada pelo Governo do Rei D. 
Miguel em 1830 (29-III), criando-se, 
deste modo, o Instituto Geral de 
Agricultura.

Foi somente em 1930 que o Instituto 
Superior de Agronomia, alcançou 
o estatuto universitário, com a 
criação da Universidade Técnica 
de Lisboa, onde ficou integrado, 
juntamente com as Escolas de 
Engenharia, Medicina Veterinária e 
Economia. 

/14Relatório de Sustentabilidade
Retrato do ISA
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Jardim Botânico da Ajuda 
com 3,5 hectares

Parque agrícola, florestal e botânico com cerca 
de 100 hectares, registado em nome da Univer-
sidade de Lisboa, gerido atualmente pelo ISA, 
exceção feita aos edifícios ocupados por entidades 
externas. 

Dentro da Tapada da Ajuda existem o Auditório 
da Lagoa Branca (360 lugares), o Auditório de 
Pedra (400 lugares ao ar livre) e o Pavilhão de 
Exposições, com 1100 m  de área e capacidade 
até 1000 pessoas.

Tapada da Ajuda

RECURSOS MATERIAIS DO ISA

Retrato do ISA

2
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Auditório da Lagoa Branca
360 lugares

Pavilhão de Exposições
1100 m2 de área
capacidade até 1000 pessoas

Auditório da Pedra
400 lugares ao ar livre

Tapada da Ajuda

Tapada da Ajuda

Tapada da Ajuda

Retrato do ISA
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Campos de Produção

Herbário

Tapada da Ajuda

Tapada da Ajuda

Biblioteca
com cerca de 64000 títulos

Tapada da Ajuda

Retrato do ISA
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Salas e Anfiteatros

Laboratórios de Investigação

Tapada da Ajuda

Tapada da Ajuda

OUTROS ORGANISMOS NA TAPADA DA AJUDA

Retrato do ISA

Instituto Nacional de Investi-
gação Agrária e Veterinária, I.P., 
Laboratório Químico Agrícola 
Rebelo da Silva e o Posto Apícola

Observatório Astronómico 
de Lisboa (FC ULisboa)

Direção-Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural
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QUALIDADE DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS

FICHA DE TEMA PRIORITÁRIO

QUAL A RELEVÂNCIA DESTE TEMA?

A qualidade da educação e da investigação dependem 
de diversos fatores, sendo um deles as infraestruturas e 
equipamentos existentes nas instituições. 

Pressupõe-se que o desempenho da aprendizagem dos 
estudantes e os processos de investigação e promoção 
de conhecimento, é maior quando as instituições 
nomeadamente universitárias são seguras, confortáveis, 
limpas, acessíveis, convidativas, estimulantes e devidamente 
equipadas com os equipamentos necessários.

Importa ainda considerar que na área física do ISA existem 
infraestruturas que são visitáveis e que também elas devem 
ser seguras, confortáveis, limpas, acessíveis, convidativas 
– convenientemente preparadas para a receção de 
visitantes.

COMO É AVALIADA A QUALIDADE DAS 
INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DO ISA?

Segundo o nº 2, do artigo 15º do Regulamento Orgânico dos Serviços Centrais do ISA (Deliberação n.º 963/2015, 
publicada no D.R. 2.ª série, N.º 103, de 28 de maio), compete ao Gabinete do Património e Infraestruturas:

    Promover a manutenção funcional dos espaços físicos do ISA em todas as suas vertentes, nomeadamente os 
edifícios e infraestruturas;

     Providenciar para que os equipamentos e instalações existentes estejam em boas condições de utilização, 
nomeadamente executando as reparações e ou beneficiações necessárias e instruindo os utilizadores sobre o 
manuseamento dos equipamentos e as normas de segurança a cumprir;

    Garantir e zelar pela segurança dos bens, edifícios, pessoas e espaços, coordenando ações de planificação 
de segurança e vigilância;

     Conceber, estruturar e propor medidas de prevenção e proteção;

     Acompanhar e coordenar todas as obras efetuadas no edificado e nos arruamentos;

     Assegurar o serviço de utilização e manutenção e o controlo de combustíveis dos veículos e tratores do ISA.

IMPACTES NEGATIVOS IMPACTES POSITIVOS

Ambiente – Não identificados

Pessoas – Infraestruturas que pelo seu estado de não 
conservação comprometem a segurança das pessoas 
e bens (p.e. recente desativado Pavilhão Anexo)

Economia – Custos de manutenção e custos de 
requalificação.

Ambiente – Não identificados.

Pessoas – Avaliação das infraestruturas e medidas 
preventivas como as tomadas em relação ao Pavilhão 
Anexo, com diagnóstico realizado pelo LNEC e 
consequente desativação

Economia – Não identificados.

[GRI 3-3]
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   Decidido elaborar o projeto de reabilitação do Edifício da Ponte;

   O lançamento do concurso para construção da residência para estudantes e investigadores foi reprogramado 
para 2021, em virtude da alteração do edifício a intervencionar;

   Receção provisória da empreitada em novembro das obras públicas para melhorar o espaço público e a mobi-
lidade no campus da Tapada da Ajuda;

   Melhoria das condições de higiene e conforto de duas salas de aulas/laboratórios - Sala 12 – Edifício principal;
   Reforço de infraestruturas elétricas e dados;

    Em 2020 foram deslocados os alunos do Pavilhão Anexo para o edifício da ex-DGAV, edifício este que foi objeto 
de obras de adaptação para acolher as áreas disciplinares de Matemática, Economia e, em parte, Engenharia Rural; 

   O Pavilhão Anexo foi encerrado, por apresentar um estado crítico de segurança, e após diagnóstico solicitado 
ao LNEC em 2019;

   Em 2020 foi aprovado o estudo de arquitetura das estufas para acolhimento da infraestrutura do cafeeiro e café;

   Projeto de Execução da requalificação do Laboratório Rebelo da Silva em elaboração, conclusão prevista para 2021;

   Em 2020 foi recuperada a fachada do edifício (apoio GNR);

   Preparado o processo de concurso para remodelação da portaria do JBA (chalé de entrada);
   Procedimentos para o Diagnóstico estrutural do Pavilhão de Exposições e outras intervenções menores 

de manutenção;

   Aquisição de câmaras e de computadores de registo de imagem para reforço da operacionalidade;

   Obtenção da certificação Desinfection Monitoried emitida pela SGS;

   Terminadas as empreitadas de remodelação da vacaria (Fase I), Sala do Conselho Científico Reabilitação da 
estufa, da curva, aquisição de 2 viaturas elétricas (buggy);

   Recuperada a posse integral do ISA sobre duas moradias, a Casa do Forno e a Moradia Anexa do Casal Saloio.

ATIVIDADES/ PROJETOS/ AÇÕES

COMO É MONITORIZADA A QUALIDADE DAS 
INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DO ISA?

Relatório de Atividades do ISA
Plano de Atividades do ISA
Plano para o Desenvolvimento do Campus da 
Tapada da Ajuda

STAKEHOLDERS ENVOLVIDOS

ISA, CM Lisboa

Plano de Atividades ISA 2020
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INVESTIGAÇÃO

A Investigação está concentrada em 4 Unidades de Investigação (UI’s):

 
Centro de Investigação 
em Agronomia, Alimentos, 
Ambiente e Paisagem (LEAF)

Rede de Investigação em 
Biodiversidade e Biologia Evolutiva 
(CIBIO-InBio) - Polo Instituto 
Superior de Agronomia

Centro de Estudos 
Florestais (CEF) 

O Centro de Ecologia Aplicada 
“Prof. Baeta Neves” (CEABN) - 
Centro de Investigação Integrado 
no Instituto Superior de Agronomia

Retrato do ISA
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REDE CAMPUS SUSTENTÁVEL

PROTOCOLOS E PARCERIAS COM 
UNIVERSIDADE E INSTITUIÇÕES

A Rede Campus Sustentável – Portugal (RCS-
PT) é uma rede de cooperação entre pessoas 
de instituições de ensino superior (IES) nacionais 
para a implementação dos princípios e a prática 
do desenvolvimento sustentável nas vertentes 
ambiental, social e económica e à qual o ISA aderiu.

O ISA privilegia a ligação com interlocutores 
europeus e dos Países de Língua Oficial Portuguesa 
(PLOP) a par com o desenvolvimento de laços de 
cooperação com os continentes africano, asiático 
e americano, especialmente através de redes de 
investigação e de outros programas comunitários.

ÁREAS DE ATUAÇÃO E COLABORAÇÃO

Operações e iniciativas nas 
instalações

Ensino e Currículo

Investigação e 
Desenvolvimento

Avaliação e 
Comunicação

Gestão Organizacional

Comunidades Externas

Retrato do ISA

Neste sentido, tem protocolos ou parcerias com 
48 universidades na Europa, distribuídas 
por 14 países, 28 universidades brasileiras, 
no âmbito do Convénio Geral com a Universidade 
de Lisboa e de Termos Adicionais para a área 
específica das ciências agrárias.
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EXEMPLOS DE UNIVERSIDADE E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Faculdade de Ciências Agrárias, 
Universidade Agostinho Neto, Angola

Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Universidade Estadual de Feira de Santana, Brasil

Universidade Politécnica de Madrid

Universidade Nacional Autónoma do México

Instituto Nacional de Investigação e 
Desenvolvimento de Cabo Verde (INIDA)

Agência Nacional de Segurança Alimentar de 
Cabo Verde (ANSA)

/23Relatório de Sustentabilidade
Retrato do ISA
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CoLABs - Laboratório Colaborativo (CoLAB) 
(Programa Interface, FCT) 

Os CoLAB têm como objetivo principal criar, 
direta e indiretamente, emprego qualificado 
e emprego científico em Portugal através da 
implementação de agendas de investigação e 
de inovação orientadas para a criação de valor 
económico e social.

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 
é responsável pelo processo de reconhecimento e a 
atribuição do título de ”Laboratório Colaborativo”. 
Os Laboratórios Colaborativos constituem-se 
como associações privadas sem fins lucrativos 
ou empresas.

Promove atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) no sector alimentar 
com o objetivo de aumentar a sua competitividade através de uma estratégia 
colaborativa entre os meios académico e empresarial.
Com uma visão centrada nos benefícios do consumidor, o Colab4Food pretende 
contribuir para o desenvolvimento de processos alimentares mais sustentáveis, 
novos ingredientes e formulações, serviços e consultoria I&D, bem como atuar na 
captação de financiamento.

Tem como missão: gerar e comunicar conhecimento e tecnologia que 
potencie a ambição expressa pelo setor de fazer crescer o valor de 
exportação; assegurar que o ecossistema vitivinícola português se torna 
mais eficiente, resiliente e flexível, de modo a responder aos desafios 
climáticos, demográficos e económicos; e promover a competitividade e 
sustentabilidade do ecossistema vitivinícola português.

Retrato do ISA

O ISA reconhece a importância dos 
CoLab como um meio privilegiado  
estreitar parcerias de investigação e 
desenvolvimento com outras entidades 
do sistema científico e com o tecido 
empresarial, pelo que participa atual-
mente em 3 CoLABs: 
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O Laboratório foi criado por um 
consórcio de centros de Investigação: 
o Centro de Estudos Florestais (CEF), 
o Centre for Functional Ecology - Science 
for People & the Planet (CFE), o Centro
de Estudos Geográficos  (CEG), o 
Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB) 
e o  Centro de  Invest igação em 
Agronomia, Alimentos, Ambiente e 
Paisagem (LEAF).

OBJETIVOS

Garantia da sustentabilidade do capital natural para as gerações futuras;
Políticas alinhadas num crescimento verde;
Energia limpa;
Circularidade das cadeias de produtos;
Paisagens ecologicamente desenhadas;
Agricultura e florestas sustentáveis;
Gestão adequada das populações biológicas naturais.

Retrato do ISA

Tem como objetivo desenvolver atividades de investigação, inovação e 
transferência de saber e de tecnologia com vista a aumentar a gestão 
florestal sustentável em Portugal, a competitividade do sector florestal 
português e reduzir as consequências negativas dos incêndios rurais.

LABORATÓRIO TERRA - Laboratório 
Associado para a Sustentabilidade do Uso 
da Terra e dos Serviços dos Ecossistemas

Reúne 403 investigadores de elevada qualidade, de 
cinco unidades de investigação da Universidade de 
Lisboa e da Universidade de Coimbra, incluindo o 
Centro de Estudos Florestais, o Centre for Functional 
Ecology - Science for People & the Planet, o Centro 
de Estudos Geográficos, o Instituto de Saúde 
Ambiental e o Centro de Investigação em 
Agronomia,  Alimentos,  Ambiente e Paisagem.
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CONDIÇÕES PARA INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

FICHA DE TEMA PRIORITÁRIO

QUAIS AS CONDIÇÕES DO ISA PARA PROMOÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO?

Para promoção da Investigação e Desenvolvimento (I&D) 
são fundamentais determinadas condições como sejam:

  Aumento e melhoria das condições infraestruturais 
e de equipamentos do ISA;

 Melhoraria das condições de financiamento da investigação;
 Acesso a redes de investigação internacionais;
 Estimulo e valorização das atividades de investigação        

nomeadamente através da sua integração e articulação 
com o ensino ao nível da pós-graduação (2º e 3 º ciclos);

  Aumento da visibilidade da investigação desenvolvida 
no ISA;

 Dinamização e promoção das infraestruturas do ISA 
dedicadas à Investigação e Desenvolvimento, como seja 
por exemplo o Laboratório TERRA;

 Promoção da articulação entre Unidades de Investigação.

Desde os primórdios do Ensino Agrícola em Portugal, em 1852, até ao final dos anos setenta, o ISA permaneceu 
como a única escola portuguesa a ministrar ensino superior na área da agricultura, o que lhe permite, até hoje, ser 
uma escola com uma equipa de Docentes e Investigadores de excelência, a nível nacional e internacional.

Vários indicadores colocam o ISA numa posição destacada, quer a nível da ULisboa, quer a nível nacional, na área 
das ciências agrárias, situação essa que deve ser mantida e incentivada.

A realização de estudos de desenvolvimento e de prestação de serviços por parte dos nossos docentes e inves-
tigadores tem uma procura permanente e crescente e centram-se fundamentalmente em ações de consultoria a 
empresas e instituições no domínio da avaliação e elaboração de projetos de investimento e em ações de desen-
volvimento e controlo da qualidade dos serviços e produtos produzidos pelas empresas.

As atividades de investigação decorrem com uma forte componente interinstitucional e com a participação do 
meio empresarial. Efetivamente, em praticamente todos os projetos há uma participação conjunta do ISA com outras 
instituições, consubstanciada pela existência de protocolos de colaboração científica e técnica com numerosas 
instituições, empresas e associações de produtores.

O ISA consolida desta forma a sua condição de promotor de um Ensino e de uma Investigação de excelência.

Fazem parte da estrutura de investigação do ISA:

 Unidades de investigação: CEABN, CEF, LEAF, CIBIO-InBIO .

 COLABS: Colab4Food, CoLAB Vinha e Vinho, ForestWISE.

QUAL A RELEVÂNCIA DESTE TEMA?

[GRI 3-3]
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IMPACTES NEGATIVOS IMPACTES POSITIVOS

Ambiente – Não identificados

Pessoas – Não identificados

Economia – Necessidades de investimento.

Os impactes positivos dos vários projetos e ativi-
dades de investigação do ISA representam valor 
acrescentado a vários níveis dentro do “Ambiente”, 
as “Pessoas” e a “Economia” – o conhecimento e a 
transferência e aplicação desse mesmo conhecimento 
tem impactes diretos e indiretos nas várias dimensões 
referidas. Considerando que o ISA assenta nas 
Ciência Agrárias, consoante determinado projeto em 
específico os impactes podem ser mais diretos para 
o ambiente, ou para as pessoas ou para a economia 
– em função dos objetivos de determinado projeto.

 PROJETOS/ AÇÕES

Plano de Atividades ISA 2020

Efetuado um primeiro quadro de indicadores de investigação ISA 2019.

    Efetuada reunião com os diretores dos centros de investigação em 18 de Dezembro e foi decidido manter um 
sistema de consultação no dia 18 de cada mês;

    Submetida candidatura a Laboratório Associado em parceria com CEF (UCoimbra, IGOT e ISAMB (Ulisboa);

    Participação no Programa de Doutoramento Internacional em Ciências Agrícolas e do Ambiente (25 universidades 
iberoamericanas, coordenado pela USC-Espanha);

    Projeto de Execução para melhorar a infraestrutura de investigação em ciências agrárias em elaboração;

    Reforço da publicação de resultados científicos;

    Estabilidade do número de projetos nacionais e internacionais;

    Contratação de um técnico doutorado para o GPI;

    Acordo com ADENE para a eficiência energética e hídrica:

    Envolvimento ativo do ISA em 3 dos COLABS.

COMO SÃO MONITORIZADAS AS CONDIÇÕES PARA 
A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NO ISA?

Relatório de Atividades do ISA
Plano de Atividades do ISA
Research at ISA - We Make a Difference 
2021/2022

STAKEHOLDERS ENVOLVIDOS

Unidades de investigação do ISA: LEAF, CEF, CEABN
COLABS
FCT
Empresas, Instituições, Associações envolvidas 
em projetos de Investigação e Desenvolvimento 
do e com o ISA
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SERVIÇOS E INFRAESTRUTURAS

Salas de Estudo

Livraria Agrolivro

Restauração

O ISA disponibiliza aos seus alunos, vários espaços voca-
cionados para o estudo, incluindo a moderna Biblioteca 
do ISA, que podem ser utilizados para estudo individual 
e/ou na realização de trabalhos de grupo.

Todos esses espaços encontram-se cobertos por rede 
sem fios Eduroam (rede de serviços internacional de 
roaming para os usuários em pesquisa no ensino supe-
rior e cursos subsequentes). Nalguns deles, estão 
também disponíveis equipamentos informáticos.

A livraria Agrolivro oferece uma grande diversidade de 
publicações nas áreas das Ciências Agrárias e de Arquitetura 
Paisagista, a par com outro tipo de literatura, disponíveis na 
loja ou mediante encomenda. Os alunos beneficiam de um 
desconto de 10% em livros.

O ISA dispõe de uma Cantina Universitária, gerida 
pelos Serviços de Ação Social da Universidade de 
Lisboa (SASULisboa).

Retrato do ISA
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Centro Médico da ULisboa

A Universidade de Lisboa, como instituição de preeminente qualidade nas 
áreas da Ciência, Tecnologia, Artes e Humanidades, contribui para o progresso 
e desenvolvimento da nossa sociedade. Para garantir a eficiência das suas 
atividades, esta instituição dispõe de Unidades Académicas, Centros, 
Laboratórios, Institutos de ID&I e de uma unidade de saúde renovada e 
alargada, com novas valências médicas, que vem prestar um maior apoio 
não só à sua comunidade, mas também ao exterior.

Esta unidade inicialmente criada com o objetivo de promover melhores 
condições de vida e de trabalho à sua comunidade, proporcionando-lhes 
um ambiente adequado ao processo de aprendizagem e às atividades de 
ensino e investigação, assume atualmente, após um longo percurso de 
existência, adquirida a experiência e reunidos os recursos e parceiros, um 
papel preponderante na prestação de cuidados de saúde.

ASSOCIAÇÕES, NÚCLEOS E SOCIEDADES [GRI 2-28]

A Associação dos Estudantes do Instituto Superior 
de Agronomia, fundada em 21 de Novembro de 
1911, é a organização representativa dos alunos 
do ISA. Hoje com uma responsabil idade 
Centenária, a AEISA incentiva a participação dos 
estudantes em todas as atividades escolares e 
de carácter associativo, tenta estabelecer a 
ligação da escola e dos seus membros à realidade 
económica do país e coopera com todos os 
organismos estudantis, nacionais e estrangeiros, 
divulgando e promovendo o ISA.

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DO
 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

Retrato do ISA
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O objetivo da Associação Portuguesa de Enologia 
e Viticultura é representar os técnicos seus associados, 
promover contactos com entidades públicas e 
privadas que conduzam à dignificação da profissão 
e à defesa dos interesses da Enologia, promover o 
desenvolvimento científico e técnico e defender o 
prestígio do vinho e da sua cultura.

C r i a d a  e m  1 9 8 8 , a 
Associação Portuguesa 
de Estudantes Florestais 
representa a nível nacional 
os estudantes do curso 
de engenharia florestal. 
Tem como principais 
objet ivos : o apoio a 
atividades de âmbito florestal realizadas por alunos, 
estagiários ou outros, o fomento do desenvolvimento 
de relações com empresas e instituições do sector 
florestal e o estabelecimento de contactos com 
organizações de estudantes florestais de outros países.

A Associação Portuguesa 
para a Diversidade da 
Videira é uma Asso-
ciação sem fins lucra-
tivos que congrega as 
competências de entidades produtoras de conheci-
mento, empresas da indústria do vinho e outras 
interessadas no desenvolvimento vitivinícola e na 
biodiversidade numa orgânica dedicada à conservação 
e valorização da diversidade genética das castas antigas 
e das populações silvestres de videira. Foi constituída 
em 2009, tendo o ISA como associado fundador 
(entre outros 13) e principal motor metodológico. 
Tem como meta central a conservação de 50000 
genótipos representativos da diversidade intravarietal 
de todas as castas autóctones num Pólo Experimental 
de Conservação cedido pelo Estado (em 2010), 
seguida pela respetiva utilização económica (seleção 
e outras) mediante métodos inovadores de elevada 
eficiência. Representa hoje a fronteira das abordagens 
para a travagem da erosão genética e utilização da 
diversidade das castas antigas à escala do mundo 
mediterrânico.

Retrato do ISA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
ENOLOGIA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
ESTUDANTES FLORESTAIS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
PARA A DIVERSIDADE DA VIDEIRA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DOS ARQUITETOS PAISAGISTAS

A APAP,  Associação 
Po r t u g u e s a  d o s 
Arquitetos Paisagistas, 
fundada em 1976, é a 
ú n i c a  a s s o c i a ç ã o 
representante da 
classe profissional 

dos arquitetos paisagistas em Portugal. É uma asso-
ciação de Direito Privado que tem por fim o estudo 
e defesa dos interesses relativos à atividade da 
Arquitetura Paisagista. Por se tratar de uma entidade 
e de uma profissão que desempenha uma relevante 
função social, foi-lhe atribuído o estatuto de Utilidade 
Pública. O conjunto dos seus sócios contribuem 
para o progresso técnico e social da Profissão. A 
APAP é membro da Federação Europeia dos 
Arquitetos Paisagistas (IFLA Europe), organização 
que representa a profissão de arquiteto paisagista 
na Europa, integrada na Federação Internacional dos 
Arquitetos Paisagistas (IFLA).
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NÚCLEO DE ESTUDANTES AFRICANOS 
DO ISA

O NEA-ISA - Núcleo de 
Estudantes Africanos do 
ISA -  tem, entre outros 
objetivos: representar os 
estudantes africanos e de 
ascendência africana do ISA, 
bem como promover ações 
que visem o enquadramento pós formação nos países 
de origem. Propõe-se organizar e realizar debates, 
conferências, jornadas, no sentido de aprofundar os 
conhecimentos e despertar para assuntos africanos 
e da lusofonia, assim desenvolver atividades de índole 
cultural, desportiva e recreativa.

A IAAS – International 
Association of Students 
i n  Ag r i cu l t u r a l  a nd 
Related Sciences – é uma 
organização não-gover-
namental com sede em 
Leuven, Bélgica. Nos dias 
d e  h o j e  é  u m a  d a s 

maiores associações de estudantes a nível mundial, 
está presente em cerca de 40 países. A IAAS tem 
como principais objetivos: promover o intercâmbio de 
conhecimentos, ideias e informação entre os estudantes 
de modo a existir uma compreensão mútua entre 
países e culturas diferentes; reunir alunos, investi-
gadores e profissionais da Agricultura, Ciências do 
Ambiente, Agro-indústria, Ciências Florestais, Arqui-
tetura Paisagista e Biologia; promover e organizar ati-
vidades tais como: Seminários, Campos de Trabalho, 
Encontros Internacionais, Semanas de Intercâmbio, 
Projetos de Desenvolvimento Local e Programas de 
Intercâmbio Internacional. Em Portugal, a IAAS 
Portugal existe desde 1961 e tem sede do comité
 nacional no Instituto Superior de Agronomia. 
Atualmente conta com 7 Comités Locais: IAAS 
UTAD, IAAS Coimbra, IAAS Santarém, IAAS Ponte 
de Lima, IAAS Porto, IAAS Évora e IAAS Viseu.

IAAS PORTUGAL

A SPCF - Sociedade Portuguesa 
de CIiências Florestais -  tem 
por objeto fomentar o estudo 
e progresso da ciência e técnica 
florestais, contribuir para o 
esclarecimento dos problemas 
económicos e sociais da ativi-
dade florestal, da produção, à 
transformação e mercado dos 
bens e serviços florestais, promover, estimular a coope-
ração entre eles e desenvolver o intercâmbio nacional 
e internacional entre entidades e especialidades no seu 
domínio de atuação.

SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
CIÊNCIAS FLORESTAIS

A SPCS - Sociedade Portuguesa 
da Ciência do Solo - é uma asso-
ciação que tem como atribuições: 
intensificar a colaboração de 
todos os que estudam, utilizam 
e defendem o património-solo; 
promover reuniões, cursos, visitas 
de estudo e quaisquer outras atividades de carácter 
científico, técnico e cultural; formar comissões entre 
os seus sócios destinadas ao estudo de problemas 
específicos da Ciência do Solo; difundir, pelas vias de 
informação mais eficazes, o conhecimento da Ciência 
do Solo; estreitar relações ou associar-se com outras 
sociedades científicas nacionais e estrangeiras; e dispo-
nibilizar-se como organismo consultivo de entidades 
oficiais ou particulares em matérias de ordenamento 
e uso do solo.

SOCIEDADE PORTUGUESA DA 
CIÊNCIA DO SOLO

Fundada em 1994 por antigos 
alunos do Instituto Superior de 
Agronomia, a APJE (Associação 
Portuguesa de Jovens Enófilos) 
é uma associação privada e sem 
fins lucrativos. A APJE promove 
os valores da cultura do vinho e 
o fomento do consumo inteligente do mesmo, junto 
das camadas jovens da sociedade através de cursos de 
prova de vinhos, conferências, mostras anuais de vinhos 
e jantares de degustação.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
 JOVENS ENÓFILOS
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FORMAÇÃO 
CONTÍNUA

7 LICENCIATURAS (1ºciclo)

912 ALUNOS

14 MESTRADOS  (2ºciclo)

537 ALUNOS

15 DOUTORAMENTOS (3ºciclo)
104 ALUNOS

3+1 UNIDADES 
DE INVESTIGAÇÃO

3 CoLABs

5408
Leitores com cartão 
da Biblioteca do ISA 

O ISA EM NÚMEROS

/32Relatório de Sustentabilidade
Retrato do ISA
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05

GOVERNO DA
ORGANIZAÇÃO
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O governo do ISA é exercido, de acordo com os seus Estatutos, pelos seguintes órgãos [GRI 2-9]:

      Conselho de Escola;
      Presidente do ISA [GRI 2-11];
      Conselho de Gestão;
      Conselho Científico;
      Conselho Pedagógico.

E são órgãos de natureza consultiva do ISA a Assembleia de Escola e o Provedor.

É o órgão de mais elevada responsabilidade na gestão e representação do ISA, que assegura a execução 
das linhas estratégicas aprovadas pelo Conselho de Escola, órgão que aprova a estratégia e fiscaliza o 
cumprimento da lei, dos Estatutos e da missão do ISA [GRI 2-12].

É o órgão encarregado da gestão administrativa, patrimonial e financeira do ISA bem como dos seus 
recursos humanos, sendo-lhe aplicável a legislação em vigor para os organismos públicos dotados de 
autonomia administrativa.

É o órgão responsável pela coordenação e orientação científica e cultural do ISA, respeitando as orien-
tações estratégicas do Conselho de Escola e as competências do Presidente do ISA.

É o órgão responsável pela coordenação e orientação pedagógica do ISA, no 
respeito pelas orientações estratégicas do Conselho de Escola e pelas competências do  Presidente do ISA.

É o órgão consultivo do ISA ao qual compete apreciar assuntos relevantes para a estratégia e para 
a vida do ISA e informar os órgãos do ISA.

É um órgão independente e unipessoal que tem como função contribuir para o cumprimento das 
disposições regulamentares em vigor no ISA [GRI 2-25, 2-26 e 2-27].

O PRESIDENTE

CONSELHO DE GESTÃO

CONSELHO CIENTÍFICO

CONSELHO PEDAGÓGICO

ASSEMBLEIA DE ESCOLA

PROVEDOR

5. GOVERNO DA ORGANIZAÇÃO
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No que concerne à sua Organização Interna, o ISA compreende as seguintes unidades constituintes:

      Departamentos;
      Comissões de Curso;
      Unidades de Investigação e Desenvolvimento (Unidades de I&D);
      Unidades de Apoio Tecnológico (UAT).

CEFLEAF CEABN LPVVALET JBA

ASSEMBLEIA
 DE ESCOLA

CONSELHO DE
ESCOLA

PRESIDENTE

ENSINO

DEPARTAMENTOS

DCEBDRAT

UNIDADES
CONSTITUINTES

LEGENDA

DECB Departamento de Ciências e Engenharias de Biossistemas
DRAT Departamento de Recursos Naturais, Ambiente e Território
LEAF Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem
CEF Centro de Estudos Florestais
CEABN Centro de Ecologia Aplicada Professor Baeta Neves
CIBIO-INBIO Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos
LET Laboratório de Estudos Técnicos
LPVVA Laboratório de Patologia Vegetal Veríssimo de Almeida
JBA Jardim Botânico da Ajuda
ADISA Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior de Agronomia

Governo da Organização

CIBIO-INBIO
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No quadro do desenvolvimento das suas atividades
 e da prestação de serviços e produtos, os Serviços 
Administrativos e os Serviços Técnicos do ISA, a 
quem compete assegurar, segundo a sua 
natureza, o apoio às atividades do ISA e aos 
respetivos órgãos do governo, nomeadamente  
os órgãos de gestão, assume o cumprimento dos 
seguintes valores e princípios3  [GRI 2-23].

3 Regulamento Orgânico dos Serviços Administrativos e dos Serviços Técnicos do Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de 
Lisboa (ULisboa), Artigo 2.º da Deliberação n.º 1008/2020, de 8 de outubro.

Valores de eficácia, eficiência, economia, quali-
dade e orientação para resultados e com enfoque 
nas necessidades da comunidade, em harmonia 
com a política da Universidade de Lisboa, 

devendo a sua atuação pautar-se por princípios 
da legalidade, do interesse público e da trans-
parência, bem como da modernização adminis-
trativa, da simplificação de procedimentos e da 
melhoria contínua.

Governo da Organização

Em matéria de prevenção de conflito de inte-
resses, os Estatutos do ISA da Universidade de 
Lisboa,  artigo 17.º Provedor,   N.º 3 – Compete 
ao Provedor analisar conflitos e propor soluções, 
diligenciando para que todos os que exercem ati-
vidades no ISA possam usufruir dos seus direitos 
[GRI 2-15].
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O ISA rege-se pelo Código de Ética e Conduta 
da Universidade de Lisboa4 [GRI 2-23], que 
determina que aos membros da comunidade
 académica da Universidade de Lisboa compete, 
nomeadamente, exercer as suas funções ao 
serviço do interesse público, em conformidade 
com a Lei, os Estatutos e os Regulamentos, bem 
como adotar as melhores práticas no ensino, na 
investigação científica e na prestação de serviços 
à comunidade, num ambiente de liberdade 
académica e de cooperação institucional
balizado pelos princípios seguintes:

Valorização do conhecimento, através de 
práticas alicerçadas na curiosidade intelectual, 
na procura da verdade e da inovação susten-
tadas em fundamentação e informação credíveis 
e na sua transferibilidade para a sociedade; 

Valorização do mérito, através da correta e 
fiel interpretação dos regulamentos e ordena-
mentos legais específicos e com base nas 
qualidades, competências e experiência adquirida 
dos membros da comunidade académica nos 
seus diversos contextos;

Respeito pela Lei e pelas pessoas, através 
da observação da legislação em vigor e dos 
estatutos e regulamentos particulares da Uni-
versidade bem como, no contexto da liberdade 
académica, nos atos de ensino, investigação e 

aprendizagem, prezando a civilidade, a individu-
alidade, a integridade de cada um e a diferença 
de opiniões;

Responsabilidade ética, através da aplicação 
de critérios de imparcialidade e de justiça nos 
juízos, da realização conscienciosa de tarefas e 
da atividade responsável de supervisão e 
encorajamento intelectual, que sustente o 
desenvolvimento dos indivíduos através das 
suas carreiras;

Cooperação e interdisciplinaridade, 
através do reforço da investigação científica cola-
borativa, particularmente em áreas de fronteira 
e de convergência, e da partilha de experiências 
e de boas práticas baseadas em comunidades 
de prática;

Diligência, através da realização de tarefas den-
tro de padrões e quesitos de exigente profissiona-
lismo.

O ISA, pela Universidade de Lisboa reconhece que 
o exercício do seu papel na sociedade pressupõe 
a adoção, pelos seus membros, das melhores 
práticas na investigação científica, na prestação 
de serviços à comunidade e no ensino, num 
ambiente de liberdade académica consentânea 
com os princípios consagrados na Carta de 
Direitos e Garantias. São, designadamente, 
princípios gerais norteadores de boas práticas:

4 Anexo III do Despacho n.º 6441/2015, 9 de junho, Diário da República, 2.ª série — N.º 111, retificado pela Declaração de retificação n.º 650/2015 

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
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Decorrente de exigências legais (RJIES, Bolonha, 
A3ES, etc.) e sociais, todas as organizações da 
administração pública, em geral, e as instituições 
de ensino superior, em particular, deverão 
implementar um sistema de gestão da qualidade, 
no sentido da melhoria contínua, centrada na 
prestação de um serviço de qualidade aos seus 
“clientes”, sistema que é submetido, periodicamente, 
a auditorias internas e externas.

Neste âmbito, para além dos regulares inquéritos 
pedagógicos e processo de acreditação dos cursos 
pela A3ES, o Conselho de Gestão do ISA está 
empenhado em implementar um sistema interno 
de garantia da qualidade, que abrangerá desde a 
gestão aos serviços, passando pelo ensino, pela 
investigação e pelas infraestruturas.

São para isso efetuados inquéritos de avaliação 
da qualidade dos serviços. Está também disponível 
um sistema de reclamações/sugestões, quer em 
papel (Caixa de Sugestões disponível no átrio 
do Edifício Principal), quer on-line, aqui:

São ainda de destacar:

CARTA DE DIREITOS

E GARANTIAS

REGULAMENTO 
DISCIPLINAR DOS 

 ESTUDANTES DA ULISBOA

https://www.isa.ulisboa.pt/vida-no-isa/inque-
ritos/pub/sugestoes-reclamacoes-elogios

Governo da Organização

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE

O ISA definiu como atividade para 2019 
“Estabelecer o Plano de Comunicação do ISA e 
contratar recursos/programas de comunicação” 
contudo não foi formalizado um Plano de 
Formação tendo sido as ações de formação 
autorizadas de forma faseada em função das 
necessidades de atualização de conhecimentos 
por parte de técnicos e docentes/investigadores 
[GRI 413-1].

A newsletter digital (publicada nos meses de março, julho, outubro e dezembro), 
o Sítio Institucional e o Facebook são para o ISA ferramentas essenciais 
nomeadamente no que concerne ao alcance dos objetivos a que a instituição se 
compromete no âmbito da comunicação e sensibilização.
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O Regulamento do Sistema Integrado de 
Garantia da Qualidade da ULisboa foi 
aprovado através do Despacho n.º 15622/2015 
de 14 de dezembro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 253 de 29 de dezembro. 
No contexto do art.º 7º deste Regulamento o 
ISA aprovou o Regulamento do Sistema Integrado 
de Garantia da Qualidade do Instituto Superior de 

Governo da Organização

POLÍTICA DE QUALIDADE DO INSTITUTO 
SUPERIOR DE AGRONOMIA

Agronomia da Universidade de Lisboa através 
do Despacho n.º 9195/2017, de 28 de agosto, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
201 de 18 de outubro.

A política de Qualidade do ISA assenta ainda 
num conjunto de Regulamentos que podem ser 
consultados no site da ULisboa e no site do ISA. 

À data do presente Relatório de Sustentabilidade encontra-se em vigor 
o Manual da Qualidade de 2014. 

Define a organização, as responsabilidades e as relações 
entre os diferentes processos, assim como os princípios 
orientadores utilizados na implementação do SIGQ-ISA.
Este Manual demonstra, de forma clara e inequívoca, os 
procedimentos adotados pelo ISA no âmbito do Sistema 
de Gestão da Qualidade e deve ser visto como uma 
referência fundamental para a definição das políticas de 
garantia da qualidade, bem como para a caracterização dos 
processos, indicadores e agentes responsáveis pela execução 
das atividades dinamizadoras da melhoria contínua no ISA.
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O primeiro Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas foi aprovado pelo 
Instituto Superior de Agronomia à data de dezembro de 2009. Posteriormente foram publicados 
dois relatórios de acompanhamento (em 2015 e em 2016) e em janeiro de 2018 e, novembro de 
2021 foram publicados respetivamente os Planos de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e 
Infrações Conexas de 2017, 2018 e 2019.

Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e infrações conexas;

Com base na referida identificação de riscos, indicação das medidas adotadas que previnam a sua ocorrência;

Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob a direção do órgão 
dirigente máximo;

Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano.

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações 
Conexas de 2019 contempla:

Governo da Organização
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A NOSSA

MISSÃO

O Instituto Superior de Agronomia (ISA) da 
Universidade de Lisboa (ULisboa) possui como 
missão “ministrar ensino universitário de quali-
dade 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, transfe-
rência de tecnologia e de disseminação de in-
formação, com elevados padrões de exigência 
e qualidade, contribuindo para o desenvolvi-
mento sustentável e a competitividade do país, 
num quadro de valores humanistas”.

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 instru-
mentos necessários aos seus estudantes. 

Por outro lado, as empresas possuem a expe-
tativa 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 manu-
tenção e atualização conquanto, em simultâneo, 
manifeste um potencial de receita.
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A NOSSA

VISÃO
A Visão do Instituto Superior de Agronomia  
é consolidar o estatuto de Escola de Referência
do Ensino Superior Agrário, a nível nacional 
e internacional, particularmente nos Países 
de Língua Oficial Portuguesa, afirmando-se 
como Universidade de Invest igação, 
consubstanciada numa investigação de 
excelência e no desenvolvimento assente na 
inovação.

/43Relatório de Sustentabilidade
Estratégia Corporativa

VALORES

INSTITUCIONAIS

CONHECIMENTO
A produção de conhecimento é a essência da 
Universidade que o ISA integra em toda a sua 
actividade, considerando-o como o sustentáculo 
do desenvolvimento.

INOVAÇÃO
A competitividade das organizações universitárias 
depende da inovação acrescentada, quer a nível 
científico, quer pedagógico, quer social.

COOPERAÇÃO

O Instituto Superior de Agronomia continua a 
privilegiar dos Países de Língua Oficial Portuguesa 
(PLOP) a par com o desenvolvimento de laços 
de cooperação com os continentes africano, 
asiático e americano, especialmente através de 
redes de investigação e de outros programas 
comunitários.

QUALIDADE

ÉTICA E BOAS PRÁTICAS

A excelência do ISA, reconhecida nacional e 
internacionalmente ao longo dos seus mais de 
100 anos de história, é sustentada na qualidade 
que pretendemos melhorar através do Sistema 
Interno de Garantia da Qualidade.

A acção dos seus Docentes, Investigadores, 
Funcionários e Alunos pauta-se por elevados 
padrões éticos, ao nível do ensino, da investigação 
e dos serviços de apoio e ligação à comunidade.
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Formação de bons profissionais, capazes e competitivos;

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; 

Criação de conhecimento científico de excelência e reconhecido pelos pares;

Organização decisória ágil, versátil, eficaz e transparente; 

Garantia da vanguarda e reconhecimento da Escola nas áreas que lhe são próprias;

Concertação de esforços e gestão sustentável da Tapada da Ajuda e do Jardim Botânico da Ajuda. 

Produção de mais-valias societais visíveis e mensuráveis (e.g. patentes, parcerias com os 
agentes económicos). 

ENFOQUE PARA O EXTERIOR

ENFOQUE PARA O INTERIOR

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: 

1

5

2

6

3

7

4

6. ESTRATÉGIA CORPORATIVA

Estratégia Corporativa

Manutenção do posicionamento específico do ISA enquanto Escola de Engenharia da 
Universidade de Lisboa (ULisboa), fazendo alianças preferenciais com Escolas apresentando 
valências complementares; 

Convergência com os instrumentos de gestão financeira, patrimonial, humana e científica 
da ULisboa; 

Aumento da influência e da relevância a nível dos órgãos de governo da ULisboa e Universidades;

Aumento da penetração nas estruturas de financiamento nacionais e internacionais. 

CONSOLIDAÇÃO DA ATIVIDADE EXTERNA

8

9

10

11
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Agilidade e rigor na gestão financeira;

Garantir a eficiência e sustentabilidade ambiental na gestão patrimonial;

Clareza das competências dos diferentes órgãos de gestão, do funcionamento institucional 
e da tramitação de processos entre órgãos; 

Alocação eficiente dos recursos humanos e disciplinares;

Realização de recrutamento em função da Estratégia definida para o futuro;

Avaliação das novas ofertas formativas no contexto da alocação eficiente de recursos humanos 
e materiais e da Estratégia definida para o futuro. 

CONSOLIDAÇÃO DA ATIVIDADE INTERNA

12

13

14

15

16

17

Estratégia Corporativa

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 2021.

Promover um ensino 
de qualidade para 
uma aprendizagem 
inspiradora;

Assegurar a liderança 
por uma investigação 
transformadora da 
realidade;

Desenvolver soluções de 
conhecimento e inovação 
para a sociedade;

Garantir que o ISA seja, 
de forma duradoura, o 
melhor local para trabalhar 
e estudar; sustentabilidade 
financeira e boa governação.

1 2 3 4
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Em complemento, é identificado um Eixo Estra-
tégico Transversal, traduzido pelo Programa 
Estratégico para o Plano de Desenvolvimento 
do campus da Tapada da Ajuda, já consolidado em 
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 agrícola,  
alimentar, zootecnia, floresta, ambiente, 
biologia e paisagem.

Estratégia Corporativa

EIXO TRANSVERSAL

O campus da Tapada da Ajuda deve ser um labo-
ratório 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 com 
uso mais eficiente dos fatores intermédios de 
produção, assim como o fortalecimento das novas 
tendências no domínio alimentar, ou seja, a garantia 
de saúde e da sustentabilidade ambiental. Idêntica 
ambição de competitividade e inovação mul-
tidisciplinar se verifica 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 Instituto Superior de 
Agronomia. 

Em síntese, as principais linhas de atividade 
para o Instituto Superior de Agronomia, 
tendo por base a proposta de Orçamento 
2020, são as seguintes:
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Aumentar o número de estudantes do Instituto Superior 
de Agronomia, otimizando os recursos formativos 
existentes, com enfoque na formação pós-graduada: 
doutoramentos, mestrados e outros cursos pós-graduados 
não conferentes de grau académico, mas conducentes a 
modalidades diversas de certificação.

Apoiar o desenvolvimento de consórcios de universidades 
europeias para o ensino e investigação, assim como a 
realização de cursos com parcerias internacionais 
coordenadas pela ULisboa;

Reforçar, nomeadamente por via do Centro Internacional 
para a Formação Avançada em Ciências Fundamentais de 
Cientistas oriundos dos Países de Língua Portuguesa a 
ligação ao sistema de investigação da comunidade da 
CPLP nas áreas da engenharia agrária, floresta e ambiente 
e procurar mecanismos de suporte ao intercâmbio de 
alunos, nomeadamente de estudantes de doutoramento.

ENSINO

INVESTIGAÇÃO

Promover o campus universitário da Tapada da Ajuda do 
Instituto Superior de Agronomia como o cluster de 
conhecimento e inovação no setor agrário - componentes 
agrícola e alimentar, floresta, zootecnia e ambiente – num 
quadro de sustentabilidade e parceria estratégica com o 
tecido empresarial.

Apoiar o Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, 
Ambiente e Paisagem (LEAF), o Centro de Estudos 
Florestais (CEF) e o Centro de Ecologia Aplicada Baeta 
Neves (CEABN), este na sua articulação ao Laboratório 
Associado InBIO, reforçando a sua consolidação nacional 
e internacional.
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RECURSOS HUMANOS

Reforçar as áreas disciplinares do Instituto Superior de 
Agronomia por via de um regime planeado de recruta-
mento de docentes aos vários níveis da carreira;

Promover a qualificação de recursos humanos nas áreas 
técnica e administrativa;

Implementar um programa de promoção e valorização 
de docentes e investigadores tendo por base o mérito 
científico e pedagógico.

$
INVESTIMENTO

Continuar com a implementação do Programa Estra-
tégico decorrente do Plano de Desenvolvimento do 
campus da Tapada da Ajuda 2018-2022;

Implementar as medidas de conservação do património 
e manutenção de infraestruturas do campus da Tapada 
da Ajuda, assim como reforçar as medidas de poupança 
em serviços externos;

Melhorar a capacidade de comunicação com a comu-
nidade nacional e internacional, reforçando a presença 
em meios digitais.
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INTERNACIONALIZAÇÃO

Reforçar o apoio à internacionalização de 
ensino e investigação nos domínios de conhe-
cimento agrário, florestal, zootécnico, ambiente, 
biologia e arquitetura paisagista, em particular 
com a R.P. da China e os países da CPLP;

Promover a abertura do ISA à sociedade associada 
ao Agri/\Green Hub do ISA, atraindo instituições 
nacionais e internacionais para a criação de um 
cluster de inovação.

FUNCIONAMENTO

Promover a eficácia e modernização dos sistemas 
administrativos e a gestão de procedimentos de 
forma digital;

Promover o desenvolvimento do Sistema Integrado 
de Garantia da Qualidade do ISA, alinhando-o com 
os referenciais da A3Es, com vista à respetiva 
certificação;

Melhorar os serviços digitais oferecidos aos alunos;

Reforçar, com o apoio da Biblioteca do ISA 
(BISA), o depósito de documentos resultantes 
da produção intelectual, académica e científica 
do ISA no repositório institucional da ULisboa, 
em formato digital. 
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COM AS PARTES
INTERESSADAS
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Existem organizações e individuos  que podem 
ser significativamente afetados pelas ativi-
dades, produtos e serviços do ISA e cujas 
ações podem afetar significativamente a 
capacidade da organização de implementar 
suas estratégias e atingir seus objetivos com 
sucesso – consideradas assim como Partes 
Interessadas. 

Nas Partes Interessadas incluem-se tanto as 
p a r t e s  d i re t amen te  envo l v i d a s  n a s 
operações da organização (como docentes, 

O Instituto Superior de Agronomia definiu grupos de Partes Interessadas [GRI 2-29], 
caracterizados segundo os âmbitos de interação com o Instituto. 

EQUILIBRAR OS DIFERENTES INTERESSES/EXPECTATIVAS 
DE TODAS AS PARTES INTERESSADAS.

DESAFIO

7. ENVOLVIMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS

Envolvimento com as Partes Interessadas

alunos,  fornecedores) quanto as que são externas 
a ela (Instituições académicas e cientificas, 
Associações Empresariais).

A perspetiva dos interesses e expectativas das 
diversas Partes Interessadas constitui-se uma 
referência para a tomada de decisões necessárias 
à Instituição – denote-se por exemplo o seu 
papel na identificação dos Temas Materiais 
considerados Prioritários. 
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DESEMPENHO DE
SUSTENTABILIDADE
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8. DESEMPENHO DA SUSTENTABILIDADE

Os resultados do exercício de 2020 permitiram ao 
ISA o encaixe de uma redução de 229 538€, de 
acordo como Relatório de Gestão de 2020 
mascarada, no entanto, pelo reforço orçamental 
para a compensação taxa anual de propina, no 
montante de 264 806€.

Importa referir que, em parceria com a Câmara 
Municipal de Lisboa, e no âmbito do programa 
estratégico de desenvolvimento do campus 
da Tapada da Ajuda, foi executado o projeto de 
requalificação do espaço público, mobilidade e 
trilhos.

Prevê-se que a concessão de reabilitação do 
edifício “A Geradora”, património histórico 
construído, produzirá contrapartidas financeiras 
em 2022 e no futuro irá constituir uma aposta 
para a inovação e para a construção de um museu de 
Agricultura, Alimentação, Biodiversidade e Arte.

Como conclusão, verifica-se que a receita cobrada 
referente a propinas, taxas e venda de bens e 
serviços representa 14,09% do orçamento total 
da receita (sem considerar o saldo de gerência 
do período anterior).

Por outro lado, as transferências do Orçamento 
do Estado representam 38,04% do orçamento 
da receita, sendo que as receitas próprias repre-
sentam 24,14% do total do orçamento da receita 
(sem o saldo que transitou da gerência anterior). 

Estas receitas próprias não incluem as receitas 
de investigação.

TÓPICOS ECONÓMICOS

ORIENTAÇÕES PARA O DESEMPENHO ECONÓMICO

ESTABELECER OS PRINCÍPIOS E FORMAS DE RELACIONAMENTO 

COM AS PARTES INTERESSADAS.

ORIENTAR A SUA AÇÃO DE FORMA A PRESTAR O MELHOR 

SERVIÇO À COMUNIDADE.

APLICAR TODAS AS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO QUE CONSTAM 

DO SEU PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.

Desempenho da Sustentabilidade
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DESEMPENHO ECONÓMICO

Quadro 8.1- Os Grandes Números do Desempenho Económico [GRI 201-1]

No que concerne à assistência financeira recebida do Governo, os Grandes Números 
[GRI 201-4] (Relatório de Gestão 2020, ISA, 2021)

Fonte:  ISA, 2021

Desempenho da Sustentabilidade
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O salário mínimo praticado, em dezembro de 2020, era de 645€, valor 
próximo do salário mínimo nacional, sendo o valor ligeiramente superior 
para os trabalhadores do género feminino.

O salário máximo era de 5 877,43€ para género feminino.

O salário médio é de 2 432,78€.

Do total de trabalhadores do ISA, 4,5% são 
estrangeiros, distribuído relativamente de forma 
uniforme por “União Europeia”, “CPCL” ou 
“Outros Países” e em distribuição relativamente 
uniforme em relação ao género. 

Na Carreira de Assistente Técnico encontram-se 
dois (2) trabalhaores provenientes da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na 
Carreira de Investigação, 12 trabalhadores. 6 da  
União Europeia e 2 da CPLP e 4 de “Outros 
Países” e na Carreira de Docente, 1 trabalhador.

À data de 31 de dezembro de 2020, existiam 
11 trabalhadores portadores de deficiência, dos 
quais cinco (5) são da Carreira de Docente, um 
(1) da Carreira de Investigação, três (3) da Carreira 
de Assistente Técnico, um (1) da Carreira de 
Assistente Operacional e um (1) na Carreira de 
Informática.

Desempenho da Sustentabilidade

CPLP

3

3
1

3

2
3

PRESENÇA NO MERCADO
 [GRI 202-1]

O ISA EMPREGRA 335 FUNCIONÁRIOS.
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No que concerne aos trabalhadores admitidos e regressados por género, segundo a modalidade 
de vinculação.

No ano de 2020 registaram-se 81 postos de trabalho não ocupados, dos quais 15 diziam respeito 
a procedimentos concursais em desenvolvimento.
A modalidade de horário de trabalho está diretamente relacionada com as necessidades decorrentes 
das atividades desenvolvidas, assim:

Carreira de Docente - Isenção de Horário

Carreira de Investigação – Isenção de Horário 
(preponderante)

Dirigentes em regime de comissão de serviço – Isentos de 
horário de Trabalho

Carreiras Gerais e de Informática – Horário flexível. Seis 
(6) trabalhadores das Carreiras Gerais usufruem de regime de 
Jornada Contínua

Desempenho da Sustentabilidade
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O ISA possui um Plano de Gestão de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas, que 
identifica um total 20 recomendações, que resultaram da análise dos Riscos que ainda não foram 
identificados ou mitigados na sua integridade e à data do respetivo Plano.

ANTICORRUPÇÃO 
[GRI 205-1 e 205-2]

Área do 
Planeamento

Área da
Qualidade

Área de 
Tecnologias de
 Informação

Avaliação das necessidades de desenvolvimento 
de atividades de planeamento e análise e 
subsequente capacitação da Área de Planeamento, 
em conformidade como diagnóstico efetuado.

Necessidade de desenvolvimento e capacitação 
da Área de Qualidade, em conformidade com o 
diagnóstico efetuado;

Nomeação de um novo Conselho de Garantia 
da Qualidade;

Elaboração do Plano de Qualidade e atualização 

do Manual de Qualidade.

Reforço das medidas de salvaguarda das 
infraestruturas através da instalação de câmaras 
de segurança e vigilância de modo a inibir os 
roubos e evitar as interrupções no funcionamento 
das tecnologias de informação e comunicação.

Revisão das condições de instalação das 
infraestruturas de suporte ao funcionamento 
das tecnologias de informação e comunicação.

Desempenho da Sustentabilidade
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TÓPICOS AMBIENTAIS

O ISA pretende que o seu desempenho 
ambiental decorra não só do cumprimento 
dos requisitos legais, mas também assente na 
adoção de políticas, regras e práticas que asse-
gurem a melhoria contínua da gestão ambiental 
e dos recursos naturais no desenvolvimento 
das suas atividades.

ORIENTAÇÕES PARA O DESEMPENHO AMBIENTAL

Desempenho da Sustentabilidade

CUMPRIR E PROMOVER A LEGISLAÇÃO E AS BOAS PRÁTICAS 

AMBIENTAIS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS).

MINIMIZAR OS RISCOS E IMPACTES AMBIENTAIS NA SUA ÁREA

 DE INTERVENÇÃO.

MANTER UM SISTEMA DE GESTÃO QUE GARANTA A MELHORIA 

CONTÍNUA DO DESEMPENHO AMBIENTAL, PROMOVENDO A 

ECOEFICIÊNCIA E A INOVAÇÃO NA CONCRETIZAÇÃO DOS 

PROCESSOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.

PROMOVER COMPORTAMENTOS AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEIS.

MANTER UMA COMUNICAÇÃO TRANSPARENTE COM A COMUNIDADE 

RELATIVAMENTE AO SEU DESEMPENHO AMVIENTAL.
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O consumo de recursos constitui um importante 
fator de competitividade, quer porque se traduz
diretamente em custos de produção ou de 
prestação de serviços, quer porque revela a eficiência 
e tendência para a sustentabilidade das organizações. 

No caso do ISA este consumo refere-se essen-
cialmente à utilização de produtos vulgarmente 
designados de economato (e.g.: resmas de papel, 

Os principais consumidores de energia no campus 
da Tapada da Ajuda do Instituto Superior de 
Agronomia são os equipamentos, a refrigeração, 
o aquecimento e a iluminação interior. O restante 
consumo de energia provém da iluminação 
exterior, ventilação e bombagem não associadas 
à climatização e da produção de águas quentes 
sanitárias (AQS).  A classe energética atribuída 
ao ISA é o nível C19, um nível muito longe do 
desejável, conquanto comum em muitos edifícios 
institucionais históricos. Assim, face à evidente 
ineficiência energética efetuou-se, em 2019, uma 
nova auditoria de energia para, subsequente-
mente, suportar uma importante candidatura ao 
Programa Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR)5, um 

programa de apoio financeiro com o intuito de 
melhorar a eficiência energética. Neste sentido, 
em 2021 serão efetuadas melhorias no contexto 
da eficiência energética. [GRI 302-1]
Note-se que em 2016 foi decidido eliminar o 
uso de gás natural como fonte de energia, devido 
aos seus custos, tendo o consumo de gás natural 
sido substituído no campus da Tapada da Ajuda 
ao longo dos quatro anos seguintes. O consumo 
específico anual seguiu de perto a tendência do 
consumo global no respetivo quadriénio, no 
entanto, em 2020, face ao ano de 2019 verificou-se 
um decréscimo no consumo de energia.

5 Código do aviso: POSEUR-03-2019-31, candidatura aprovada em março de 2020.

MATERIAIS

ENERGIA

Importa, contudo, destacar que atualmente os processos de operação 
interna são cada vez menos físicos e que, como tal, os gastos associados 
a material são cada vez menores.
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envelopes, dossiers, tonners e kits de impressão 
para as diversas máquinas), e de produtos de 
higiene e limpeza à base de papel (papel higiénico, 
toalhas para as mãos) [GRI 301-1].

No entanto nesta fase, não foi possível obter 
informação referente aos consumos acima 
mencionados.
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Quadro 8.2 - Medidas para eficiência energética na Tapada da Ajuda

Eletricidade

Gás Natural

Figura  8.2- Consumo Energético Anual por Fonte

Desempenho da Sustentabilidade

As medidas de melhoria da eficiência energética 
equacionadas para mitigar os consumos de 
energia a curto-médio prazo estão explanadas 
no quadro 8.2.  
O quadro apresenta algumas medidas que, não 
estando diretamente relacionadas com a 
energia, decorrem dos trabalhos planeados (e.g.: 
formação, retirada de amianto de coberturas). 
[GRI 302-4]

Dos três locais que fazem parte do Instituto 
Superior de Agronomia, o maior consumo efe-
tivo de energia regista-se na Tapada da Ajuda. 
Nesta, o maior consumo verifica-se no Edifício 
Principal, onde estão localizados os serviços 
técnico-administrativos e onde se localizam 
parte significativa dos laboratórios de ensino e 
investigação. Contudo, em termos específicos, o 
consumo mais elevado ocorre no CIFC devido 
à energia utilizada para climatização das estufas 
de cafeeiros existentes neste local.

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Ambiental, 2019- ISA
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CONSUMO TOTAL (M3) CONSUMO L/ PER CAPITA DIA

39064 152,3

Há que ressalvar que estas estimativas (grosseiras), 
incluem a água do furo utilizada por outras 
entidades a operar na Tapada, nomeadamente a 
Associação dos Antigos Alunos do ISA (AAAISA), 
para rega dos campos de rugby, pela INOVISA, 
para rega e uso doméstico (exceto consumo 
humano) e pela empresa Sigmentum, para rega 
das plantas do viveiro. 
No Instituto Superior de Agronomia, tal como 
na região de Lisboa,  a água de qualidade para 
consumo humano é assegurada pela empresa 
EPAL do grupo Águas de Portugal. Os consumos 
de água faturados pela EPAL são superiores ao 
esperado (Quadro 8.3), sendo que, no Jardim 
Botânico da Ajuda, o consumo per capita diário é 
bastante elevado, atingindo 43% do consumo total 
do Instituto Superior de Agronomia [GRI 303-1].

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade 
Ambiental 2019, o Instituto Superior de Agronomia 
possui, em face da sua atividade própria de 
ensino e investigação, consideráveis necessidades 
do recurso água para uso agrícola.  A maioria das 
suas necessidades em água para esse efeito são 
abastecidas por origens próprias de água 
subterrânea, tanto na Tapada da Ajuda como no 
Jardim Botânico da Ajuda. Não existem registos 
dos volumes de água subterrânea utilizados 
em cada um dos pontos de abastecimento na 
Tapada da Ajuda. No entanto, as estimativas de 
consumos, baseadas nos tempos de operação 
da bombagem do furo do Miradouro atingem, 
em média, 214 m3/dia no pico do verão e de 43 
m3/dia no inverno. [GRI 303-1]..

Desempenho da Sustentabilidade

CONSUMO DE ÁGUA

Quadro 8.3 - Consumo de água pelo ISA

(m  )3
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Neste sentido, o Relatório de Sustentabilidade Ambiental 2019 previa algumas medidas (Quadro 
8.4) que permitiam uma melhor e mais integrada gestão dos recursos hídricos disponíveis. 

Quadro. 8.4 - Medidas para o uso eficiente de água

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Ambiwental, 2019- ISA
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Considerando os consumos elevados de água da EPAL no Jardim Botânico da Ajuda, as medidas 
Instalação de sistema de rega gota-a-gosta no patamar inferior e verificação/reparação do sistema 
de rega gota-a-gota do tabuleiro superior do Jardim, e a Implementação de um sistema de 
desionização das águas para redução da dureza, visavam a melhoria da eficiencia do consumo de água, atraves 
da melhoria da qualidade da água da mina e do sistema de rega associado.

OBJETIVOS PARA 2019-2020
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USO EFICIENTE DE ÁGUA 
(ORIGENS, MÉTODOS DE CAPTAÇÃO E USOS)

FICHA DE TEMA PRIORITÁRIO

COMO É GERIDO O CONSUMO DE ÁGUA NO ISA?

O recurso água é de importante relevância para o desenvolvimento humano e económico, para a preservação e 
valorização do meio natural – e deve ser explorado sob conceito de desenvolvimento sustentável.

Assim, há necessidade de se proceder a um uso cada vez mais eficiente da água disponível, otimizando a utilização 
desse recurso (eficiência de utilização), não colocando em causa as necessidades vitais, para a qualidade de vida, 
para os ecossistemas e para o desenvolvimento socioeconómico.

Adicionalmente, e indiretamente, é necessário alcançar a redução dos volumes de águas residuais afluentes aos 
meios hídricos e do consumo de energia, aspetos fortemente dependentes do consumo de água.

No ISA, tal como na região de Lisboa, a água de qualidade para consumo humano é assegurada pela empresa EPAL. 
Os consumos de água faturados pela EPAL são superiores ao esperado. Estes consumos elevados devem-se, na sua 
maior parte, a problemas de desgaste estrutural na rede de distribuição de água na Tapada da Ajuda. O material 
constitutivo da rede de abastecimento é, em grande parte, em ferro fundido e fibrocimento, com problemas 
evidentes de estanquicidade e, por isso, dada a frequentes roturas e fugas, sempre de difícil deteção. Lamentavelmente, 
água com esta qualidade também continua a ser utilizada para colmatar as necessidades hídricas das áreas regadas 
nos locais onde o sistema de irrigação com água das minas e/ou furos ainda não é efetuada ou em alturas do ano 
em que os recursos hídricos próprios não são suficientes para suprimir as necessidades (caso do JBA no Verão). 
No caso do JBA, em particular, os consumos relativamente elevados devem-se ao facto de, no estio, parte da rega 
também se realizar com água da EPAL e não existirem, ainda, sistemas de rega gota-a-gota no patamar inferior do 
Jardim (a rega é realizada de forma manual).

IMPACTES NEGATIVOS

Ambiente – Consumo excessivo de água, o que pro-
voca uma diminuição deste recurso limitado e uma 
degradação ou desequilíbrio dos ecossistemas.

Pessoas – Diminuição da quantidade de água disponí-
vel para consumo individual.

Economia – Faturação da água com valores elevados.

Ambiente – Melhor e mais integrada gestão dos 
recursos hídricos o que provocará uma redução do 
consumo dos mesmos e consequentemente, menor 
impacto quer disponibilidade do recurso, quer na 
degradação ou desequilíbrio dos ecossistemas.

Pessoas – Qualidade e maior quantidade de água 
disponível para consumo individual.

Economia – Redução na faturação da água.

IMPACTES POSITIVOS

QUAL A RELEVÂNCIA DESTE TEMA?

[GRI 3-3]
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PROJETOS/ AÇÕES

Compromissos do ISA para a LISBOA CAPITAL 
VERDE EUROPEIA 2020

Investigação do ISA

Reutilização de água - Implementar soluções 
para reutilizar água;

Fecho de ciclo da Água - Adequar a quantidade 
e qualidade da água aos usos ampliando as utilizações 
da rede de furos e nascentes no campus da Tapada da 
Ajuda, promover zonas de retenção para redução do 
risco de cheias e prevenção da escassez de água nos 
períodos estivais e não aumentar a área impermeável 
para promover a infiltração e recarga do aquífero local.

NEP - HIGH NITROGEN EFFICIENT CROP 
PRODUCTION FOR BETTER WATER 
MANAGEMENT (PDR2020 – 1.0.1. – 
FEADER – 031456)

 “A produção de produtos de baixa pegada de azoto, 
prevista neste projeto, produz um menor impacto 
ambiental e uma máxima eficiência de uso do azoto, 
como se pretende demonstrar, aumentando a eficiência 
dos recursos na produção agrícola e florestal e 
melhorando a eficiência no uso da água e promoção 
da sua qualidade através de utilização racional de 
fatores de produção”.

COMO É MONITORIZADO O USO EFICIENTE DE 
ÁGUA NAS INSTALAÇÕES DO ISA?

Relatório de Sustentabilidade Ambiental do ISA

Plano de Atividades do ISA

Plano para o Desenvolvimento do Campus da 
Tapada da Ajuda

STAKEHOLDERS

AAAISA

INOVISA

EPAL



/66Relatório de Sustentabilidade

A Tapada da Ajuda e o Jardim Botânico da 
Ajuda (JBA) possuem um papel relevante na 
proteção da biodiversidade da região de Lisboa. 
Segundo o Relatório de Sustentabilidade
 Ambiental 2019, albergam mais de 400 
espécies de árvores, que se traduzem em, 
aproximadamente, quatro mil e trezentos 
exemplares na Tapada da Ajuda e mil e 
quinhentas no JBA. Estão sob estatuto de 
ameaçadas 80 das espécies existentes 
no campus da Tapada da Ajuda [GRI 304-2], 
[GRI 304-4].
Em relação à fauna, esta faz parte do habitat 
para cerca de 130 espécies, algumas das 
quais constantes na Lista Vermelha dos Verte-
brados. O único mamífero a habitar na Tapada 
da Ajuda com estatuto de espécie ameaçada é 
o morcego-de-peluche (espécie com estatuto 
de vulnerável), sendo o seu habitat preferencial 
grutas e minas abandonadas. 

O goraz, a única garça noturna existente em 
Portugal é, de todas as espécies ameaçadas 
existentes na Tapada da Ajuda, o que possui 
o estatuto de ameaça mais elevado; estatuto 
de espécie em perigo. [GRI 304-1], [GRI 
304-2], GRI 304-3 e GRI 304-4].

A Tapada da Ajuda tem, ainda, um papel rele-
vante para a absorção e retenção de água, com 
83% da sua área permeável [GRI 304-2].

BIODIVERSIDADE

O ISA possui, igualmente, um papel fundamental na 
conservação do património natural e histórico, na 
medida em que o JBA foi o primeiro jardim botânico 
do país (1768), tendo comportado, igualmente, o 
primeiro Museu de História Natural.

DIRETIVA AVES

114 AVES
DIRETIVA HABITATS

18 HABITATS 32 ESPÉCIES DE FAUNA

Desempenho da Sustentabilidade



/67Relatório de Sustentabilidade

De forma a qualificar, conservar e valorizar o 
património paisagístico da Tapada da Ajuda já 
está prevista a reabilitação da rede viária 
existente na Tapada da Ajuda (que inclui requalificar 
a rede viária existente e criar trilhos pedonais 
e de ciclovia), com o intuito de permitir que os 
seus 100 hectares de elevada riqueza de biodiver-
sidade natural possam ser visitáveis, permitindo 

Devido às atividades de origem humana que 
decorrem no Instituto, este possui várias fon-
tes de emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE), as chamadas emissões de CO2 eq. Entre 
as mais importantes estão os consumos de eletri-
cidade e de gás, o consumo de matérias-primas, 
como o papel, o corte e abate de árvores, os 
consumos de combustíveis fósseis, de máquinas e 
frota automóvel, e, ainda, as emissões diretas de 
todos os veículos que diariamente entram na 
Tapada da Ajuda. 

EMISSÕES

Quadro 8.5 - Medidas para a conservação da biodiversidade e do património natural e cultural

Desempenho da Sustentabilidade

conhecer diversas culturas agrícolas, espaços 
florestais e uma diversa coleção botânica de 
plantas ornamentais. Para além disso, outras 
medidas que concorrem para a conservação 
da biodiversidade e do património cultural da 
Tapada da Ajuda e do Jardim Botânico da Ajuda 
foram (e vão) ser tomadas (Quadro 8.5)

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Ambiental, 2019- ISA

No entanto, por outro lado, o Instituto Superior 
de Agronomia possui, igualmente, uma vasta 
área florestal (29 ha), que ao sequestrar carbono 
de forma natural lhe permite mitigar a sua pegada 
de carbono. O ISA pretende assegurar a sua 
neutralidade carbónica em 2035 e contribuir, 
assim, para a neutralidade das emissões do país, 
meta que Portugal se propôs a atingir até ao 
final da primeira metade deste século.
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Uma vez que o ano 2020 foi atípico devido à pandemia da COVID 19, opta-se por apresentar o 
cálculo das emissões de CO2 equivalente (CO2 eq) entre 2016 e 2019, realizado no âmbito do 
Relatório de Sustentabilidade Ambiental 2019, considerando-se o mesmo representativo da reali-
dade do ISA no que respeita às emissões de GEE. 

1

2

3

Os fatores de conversão da Agência Portuguesa 
do Ambiente, Agência Internacional de Energia 
e Carbono Zero, utilizando os fatores de 
conversão indicados para o gasóleo e para o 
gasóleo agrícola, e os mesmos fatores de conversão 
do gás propano para o gás natural;

Considerou-se em média uma entrada de 465 
veículos/dia na Tapada da Ajuda sendo que 
cada veículo percorrerá, uma média de 800 m 
dentro do campus da Tapada. Admitiu-se que 
o combustível utilizado foi a gasolina e ape-
nas as emissões de CO2 foram tidas em conta, 
sendo estas de 119 g/km;

Para os cálculos das emissões provenientes 
do consumo de papel foi utilizado a ferramenta 
Paper Calculator.

OS CÁLCULOS DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS FORAM REALIZADOS COM 
BASE NOS SEGUINTES PRESSUPOSTOS:

O Quadro 8.6 apresenta os resultados das emissões de CO2 eq. no campus da Tapada da Ajuda, 
entre 2016 e 2019, divididas em diretas e indiretas, de acordo com a sua fonte, bem como o valor 
total dessas emissões per capita [GRI 305-1 a 305-3].

Desempenho da Sustentabilidade
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Quadro 8.6 - Emissões anuais da Tapada em CO2 eq (t)

Conforme se verifica, as menores emissões de 
CO2 eq. ocorreram em 2017 e 2018 devido à 
substituição do gás natural por eletricidade e com 
a redução dos consumos energéticos. Em 2019, 
houve um aumento efetivo de emissões face a 
2018. Para este aumento contribuíram a conta-
bilização de emissões das viaturas que circulam 
dentro da Tapada, do combustível utilizado nas 
máquinas de jardinagem do JBA e das emissões 
associadas aos consumos de papel, contabili-
zações só incluídas nos cálculos referentes a 2019. 

Assim, face a 2016, as emissões de 2019 aumentaram 0,08%, no entanto, se em 
2019 fossem contabilizadas apenas as mesmas fontes de emissões contabilizadas 
em 2016, teria existido uma redução de emissões de 1,2% em 2019 face a 2016.

SEQUESTRO DE CARBONO

Tal como referido anteriormente, a Tapada da Ajuda, 
dadas as características específicas do seu território 
agroflorestal e da sua dimensão significativa, possui 
um interessante potencial para capturar as emissões 
atmosféricas de CO2. Nesse sentido e segundo o 
Relatório de Sustentabilidade Ambiental 2019, foram 
realizadas estimativas do stock de CO  eq. no 
coberto vegetal, com o objetivo de se estimar uma 
ordem de grandeza da quantidade armazenada 
atualmente, bem como do potencial de sequestro 
anual desse mesmo coberto. Com base nestas 
primeiras estimativas aponta-se para 2019, na Tapada 

da Ajuda, a existência de um stock de 
CO2 no estrato arbóreo na ordem das 
9 287 t/CO2 eq. (o que representa o 
equivalente a 8 anos de emissões do 
ISA, tendo em conta as emissões 
atuais) e um potencial de retenção 
anual próximo das 389 t/CO2 eq. (ou 
seja, cerca de 30% das emissões anuais 
do Instituto), caso o coberto seja mantido tal 
como se encontra.

Desempenho da Sustentabilidade

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Ambiental, 2019- ISA

t



/70Relatório de Sustentabilidade

Quadro 8.7 - Medidas para a conservação da biodiversidade e do património natural e cultural

Para melhorar a qualidade do ar e reduzir as emissões foram propostas as seguintes medidas [GRI 305-5]:

RETENÇÃO ANUAL

CERCA DE 30% DAS EMISSÕES ANUAIS

on/C

Desempenho da Sustentabilidade

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Ambiental, 2019- ISA

CO2 389 t/CO2 eq.
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Não foi possivel à data de publicação do presente 
Relatório de Sustentabilidade obter informação 
específica sobre os efluentes produzidos no Instituto 
Superior de Agronomia.

Tendo em conta as características específicas do 
campus da Tapada, bem como das atividades que 
nele se desenvolvem (investigação laboratorial, 
atividade agrícola e silvícola, lecionamento de aulas), 
são produzidos no ISA resíduos, de tipologias 
distintas, dispersos por uma área geográfica de 
consideráveis dimensões, o que torna a sua 
contabilização e gestão num enorme desafio.

No intuito de dar um passo para uma melhor 
gestão de resíduos, no último trimestre de 2019 
colocaram-se vários contentores individuais de 
recolha seletiva de resíduos no Edifício Principal, 

tendo-se também realizado formações na área da 
gestão de resíduos. Foram, ainda, criados dois 
pontos de recolha de toner e tinteiros, um no 
Edifício Principal e outro no edifício Azevedo Gomes.

Atualmente, a única categoria de resíduos que 
possui um inventário anual devidamente registado 
no ISA é a categoria de resíduos perigosos 
(recolha feita pela Ambimed). Os resíduos perigosos 
são provenientes, sobretudo, da atividade labora-
torial, verificando-se que não existem diferenças 
significativas de produção anual. Para as restantes 
categorias de resíduos indiferenciados e outros, 
com exceção dos resíduos silvícolas, o que existe 
disponível são estimativas cedidas pela Câmara 
Municipal de Lisboa, a entidade que atualmente 
os recolhe. [GRI 306-2 e GRI 306-4].

EFLUENTES E RESÍDUOS

Papel e Cartão 55,7 0,6 55,0

15,7 0,0 15,7

33,5 0,7 32,8

7,7 0,0 7,7

23,7 0,0 23,7

559,4 24,9 534,5

0,483 0,0 0,483

Vidro

Embalagens

Resíduos Perigosos

Resíduos Orgânicos
(cozinhas e cantinas)

Resíduos indiferenciados

Resíduos de Higiene

RESÍDUOS TOTAL (t) JBA (t) TAPADA DA 
AJUDA (t)

Desempenho da Sustentabilidade

696,0 26,2 669,8TOTAL

Quadro 8.8 - Resíduos produzidos em 2020
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Ainda, em 2020, foram recolhidos 13 Ecobags 
(tonners e tinteiros) na Tapada da Ajuda. 

De acordo com o Relatório de Sustentabilidade 
Ambiental 2019, os resíduos silvícolas que o ISA 
produz em maior quantidade provêm de uma 
mistura de resíduos verdes e castanhos, sendo 
estes últimos os que envolvem maiores riscos 
de armazenamento inerentes à sua carga 
combustível, sobretudo na época estival. A sua 
recolha e transporte a destino final é relativa-

Quadro. 8.9 - Medidas de redução e valorização dos resíduos

Desempenho da Sustentabilidade

mente intermitente, não se realizando ao ritmo 
esperado devido às limitações orçamentais. Em 
contrapartida, são resíduos com um potencial 
de valorização endógena, o que poderia contribuir 
para reduzir a necessidade de sua exportação 
da Tapada da Ajuda [GRI 306-2]. 
Com o objetivo de melhorar a gestão dos 
resíduos, reduzindo a sua produção e valorizando 
os resíduos produzidos passíveis de serem valorizados, 
foram propostas as seguintes medidas: 

Conclui-se os tópicos ambientais com a informação de que o ISA não foi alvo de multas 
por incumprimento das leis e dos regulamentos ambientais e com a nota de que o os 
novos fornecedores do ISA não foram sujeitos a avaliação com critérios ambientais e 
consequentemente não se pode concluir quanto aos Impactes ambientais negativos na 
cadeia de fornecimento e medidas adotadas [GRI 308-1 e 308-2].

GESTÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E 
DE REIMPACTE AMBIENTAL
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TÓPICOS SOCIAIS

ORIENTAÇÕES PARA O DESEMPENHO SOCIAL

Um dos principais fatores de sucesso de uma 
organização é o seu capital humano, neste 
sentido o ISA promove a melhoria e desen-
volvimento das competências e capacidades 
dos seus trabalhadores e colaboradores.

Desempenho da Sustentabilidade

IMPLEMENTAR UM PLANO DE FORMAÇÃO DE ACORDO COM NECESSIDADES 
INDENTIFICADAS, ACOMPANHANDO OS NOVOS DESAFIOS QUE SE COLOCAM 
AOS COLABORADORES (E.G. LÓGICAS DE ECONOMIA CIRCULAR).

MELHORAR CONTINUAMENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS 
COLABORADORES (TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS), ATRAVÉS DE 
ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS.

PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES NA VIDA DA 
ORGANIZAÇÃO, CRIANDO UMA CULTURA DE EMPRESA QUE 
CONTRIBUA PARA DIMINUIR O ABSENTISMO.

APROVEITAR A COMUNICAÇÃO INTERNA COM OS TRABALHADORES 

PARA MONITORIZAR E/OU INFLUENCIAR A OPINIÃO DA COMUNIDADE.

REFORÇAR A ABERTURA À COMUNIDADE, PROMOVENDO 
ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS.

FOMENTAR INICIATIVAS SOCIAIS.
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EMPREGO

A 31 de dezembro de 2020 o ISA contava com 

335 trabalhadores e, em igual período de 2019, 

329 – representando um aumento de 6 
trabalhadores. 

Sendo o Índice Global de Rotatividade 

de aproximadamente 4%.

Os suplementos remuneratórios [GRI 401-2] 
integram os abonos para falhas, as despesas 
de representação e o abano para lavagem de 
viaturas. 

Nas prestações sociais inclui-se os valores pagos 
de Abono de Família aos trabalhadores com 
filhos menores de idade.
Nos outros encargos com pessoal importa 
mencionar os valores das retenções para a 
Caixa-Geral de Aposentações e para a Segurança 
Social, da responsabilidade de entidade patronal, as 
indeminizações por férias não gozadas, as 
compensações por caducidade dos trabalhadores 

[GRI 401-1]

Desempenho da Sustentabilidade

que saíram em 2020 e ainda, os abonos pagos 
aos trabalhadores que aguardam a aposen-
tação enquanto a mesma não é paga pela 
entidade competente.

Por sua vez, a proteção social na parentalidade 
está garantida de acordo com o previsto na 
Legislação Portuguesa (Lei n.º 90/2019, de 4 
de setembro, que determina o reforço da 
proteção na parentalidade, alterando o Código 
do Trabalho), pela qual o ISA se rege. Foram 
totalizados 148 dias de ausências ao trabalho 
durante o ano de 2020, no âmbito da proteção 
na parentalidade [GRI 401-2 e 401-3].

Fonte: Balanços Sociais de 2019 e 2020, ISA
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Em 2020, registaram-se sete (7) acidentes de 
trabalho, quatro (4) no ISA e três (3) fora das 
instalações do ISA, durante o percurso da resi-
dência do trabalhador para o ISA.

Dos sete (7) acidentes de trabalho, quatro (4)
resultaram numa ausência prolongada superior 
a 30 dias, e os restantes (3) não resultaram em 
baixa [GRI 403-2]. 

Ainda no âmbito da Segurança e Saúde, foram 
realizadas 22 reuniões da Comissão de Segu-
rança e Saúde no trabalho, tendo sido reali-
zadas pela comissão 33 visitas aos locais de 
trabalho. [GRI 403-1]

No que concerne às ações de formação, 
foram realizadas cinco (5) ações durante o 
ano de 2020, abrangendo um total de 26 
trabalhadores, tendo resultado num inves-
timento de cerca de 500€.

Desempenho da Sustentabilidade



/76Relatório de Sustentabilidade

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO [GRI 404-1]

O contexto pandémico por COVID-19 determinou 
uma expressiva diminuição do número de 
ações e horas de formação. 

Em 2019 registaram-se 5089 horas 
em ações de formação e uma média 
de 15 horas anuais de formação por 
colaborador.

Em 2020 registaram-se 890 horas 
em ações de formação e uma média 
de 2,5 horas anuais de formação por 
colaborador.

No que concerne ao número de horas de duração, 
a formação interna teve duração de menos de 
30 horas, e no total das 14 externas, 10 tiveram 
duração de menos de 30 horas, três (3) com 
duração entre 30 e 39 horas e uma (1) com mais 
de 120 horas.

O ISA investiu 170€ na formação desenvolvida 
internamente e 4 177,39€ nas formações externas 
– totalizando um investimento de 4 347,39€.

Desempenho da Sustentabilidade
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OBJETIVOS PARA 2019-2020

DESENVOLVER UM PLANO
 DE FORMAÇÃO

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES   
[GRI 102-8, 405-1]

Dos 335 colaboradores, importa destacar que 
aproximadamente 77% encontravam-se
na modalidade de Contrato de Trabalho por 
Tempo Indeterminados e 20%  a Termo
Resolutivo Certo (os restantes 3% encon-
tram-se em regime de comissão de serviço
por exercício de funções de cargo  
dirigente e 0,3% em Contrato de Trabalho por 
Tempo Resolutivo Incerto).

Desempenho da Sustentabilidade

Importa referir que não pertencente à estrutura 
de trabalhadores do ISA, existe uma (1) Prestação 
de Serviços com Avença [GRI 2-7 e 2-8].
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Legenda: LTFP – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Comissão de Serviço no 
Âmbito da LTFP

CT em Funções Públicas a 
Termo Resolutivo Incerto

CT em Funções Públicas 
a Termo Resolutivo Certo

CT em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado

No que diz respeito à distribuição por grupo profissional, a maior representatividade pertencia à 
categoria “Docente Ensino Universitário” com 37%, seguido da categoria “Pessoal de Investigação 
Científica” (23,9%). 

Quadro 8.10 - Repartição dos trabalhadores por Cargo/Carreira (2019/2020)

Desempenho da Sustentabilidade

0

4 6

17

93 166

48
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Destes 335 trabalhadores, 114 
trabalhadores do género masculino 
(34%) e 221 trabalhadores do 
género feminino (66%).

A distribuição etária do efetivo por género evidencia uma maior concentração dos trabalhadores 
entre os 60 e os 64 anos, maioritariamente do sexo feminino (73 trabalhadores no total, que 
representavam 21,8%. 

Quadro 8.11 – Repartição dos colaboradores por escalão etário e por género (2018)

Desempenho da Sustentabilidade
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47%

23%
20-29 anos

30-39 anos

40-49 anos

50-59 anos

60-69 anos

8%

18%

4%

Fonte: Balanço Social 2020, ISA

Relativamente às habilitações literárias, em 2020, 61,5% dos trabalhadores tinham o Doutoramento, 
que no conjunto com as habilitações relativas ao Ensino Superior (Bacharelato, Licenciatura, Mestrado 
e Doutoramento) totalizavam 79,1%; 11% tinham o 11.º e 12.º ano e 9,9% até ao 9.º ano de escolaridade.

Quadro 8.12 – Repartição dos colaboradores por nível de escolaridade e por género (2018)

Desempenho da Sustentabilidade
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23%

14%

14%

36%

13%

1.º CEB

2.º CEB

3.º CEB

Ensino Secundário

Ensino Superior

Fonte: Balanço Social 2020, ISA

O número de colaboradores do sexo masculino é 
superior ao número de colaboradores do sexo 
feminino em todos os níveis de escolaridade, 
com exceção do ensino superior onde se regista 
paridade [GRI 102-8, 405-1].

Na administração pública não há discriminação 
por género nas remunerações dos trabalhadores, 
uma vez que, nos termos da lei nacional é aplicado 
o Sistema Remuneratório da Administração 
Pública, que fixa a Tabela Remuneratória Única (TRU), 
a qual contém a totalidade dos níveis remune-
ratórios aplicáveis [GRI 405-2].

O valor mínimo da remuneração mensal, no 
montante de 487,80€ é auferido por duas 
trabalhadoras, da categoria de “Assistente Ope-
racional” e a remuneração máxima é auferida 
por uma trabalhadora da categoria “Carreira 
Docente” com um montante de 5 859,85€.

Desempenho da Sustentabilidade

De acordo com o Relatório do Balanço Social 
2020, os escalões remuneratórios com maior   
representatividade em relação ao número de 
trabalhadores são, por ordem decrescente:  
“501-1 000€”, “2 001-2 250€” e “3 001-3 250€” 
e nestes três escalões o número de mulheres 
é superior.
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Quando se “condensam” os escalões remuneratórios e se analisa a distribuição de género, considerando 
o total de género de trabalhadores do ISA e não apenas o total de cada escalão, verifica-se uma proporção 
relativamente distribuída entre géneros e entre escalões remuneratórios intermédios.

5001-6000€

4001-5000€

3001-4000€

2001-3000€

1001-2000€

501-1000€

Até 500€

% Género Feminino % Género Masculino

5001-6000€4001-5000€3001-4000€2001-3000€1001-2000€501-1000€Até 500€

1,8
0,9

15,4

19,3

24,4

12,3

18,6
19,3

26,7 26,3

11,3

18,4

1,8
3,5

% Género Feminino % Género Masculino

Desempenho da Sustentabilidade
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O CAPITAL HUMANO DO ISA

Para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino 
Superior (CNA) 2020 foram disponibilizadas na 
1.ª fase 264 vagas, na 2º fase 44 vagas e 
na 3.ª fase 3 vagas -  tendo sido as respetivas 
taxas de ocupação de 98% para a 1.ª fase e 
100% para as 2.ª e 3.ª fases.

Como referência importa destacar que das 
264 vagas disponibilizadas, entraram como 
1.ª Opção 168 alunos (63% do total de vagas 
disponibilizadas).

60% 33%
7%

912 ALUNOS EM
LICENCIATURA

499 ALUNOS EM
MESTRADO

104 ALUNOS EM
DOUTORAMENTO
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No final das 3 fases do processo de candidatura 
registaram-se 306 alunos colocados, o 
equivalente a 98% das vagas disponíveis. 
O ISA contou no ano letivo de 2020/2021 com 
1 515 alunos inscritos (1 553 incluindo 
alunos externos de cursos em consórcio).

Do total de alunos, 912 alunos inscritos em 
licenciatura (60%), 499 alunos inscritos em 
mestrado (33%) (537 incluindo alunos externos 
de cursos em consórcio, 35% se considerarmos 
os alunos externos de cursos em consórcio) e 
104 alunos inscritos em doutoramento (7%).
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COMPROMISSOS DO ISA: 
GERIR COM RESPONSABILIDADE

09
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9. COMPROMISSOS [GRI 2-23]

9.1 OBJETIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em 2015, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) e líderes mundiais adotaram formal-
mente a Agenda 2030 de desenvolvimento 
sustentável: os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). 

Assim, no que se refere aos temas de susten-
tabilidade, o ISA rege-se pela Agenda 2030 
da ONU, que permite a gestão de riscos e 
conexões com o mercado. 

O resultado foram 17 objetivos que incluem 
aspetos sociais, ambientais e económicos a 
serem implementados por todos os países 
até 2030.

Matriz de
Materialidade

Qualidade das
Infraestruturas e 

Equipamentos

Uso Eficiente 
da Água

Condições para 
a Investigação e 

Desenvolvimento

Compromissos

A Agenda 2030 foi construída com bases esta-
belecidas pelos Objetivos do Milênio (ODM), 
após um longo processo de consultas que 
envolveu empresas, governo e sociedade civil 
globalmente. 
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Compromissos

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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/88Relatório de Sustentabilidade
Compromissos



/89Relatório de Sustentabilidade

LEGENDA

Avaliação de desempenho Temas Materiais Prioritários

Siglas: CREISA - Comissão de Reestruturação do Ensino do ISA;  A3Es – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior; PREVPAP - 
Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública.

Desempenho Positivo
Desempenho intermédio/em curso 
Desempenho não atingido

Qualidade das Infraestruturas e Equipamentos

Uso Eficiente da Água

Condições para a Investigação e Desenvolvimento

Compromissos
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O Instituto Superior de Agronomia da Universidade 
de Lisboa aderiu ao Compromisso Lisboa Capital 
Verde Europeia 2020 – Ação Climática Lisboa 
2030, compromisso assinado dia 29 de Janeiro de 
2020 na sede da Polícia Municipal de Lisboa.

A iniciativa decorre do Acordo de Paris para o 
Clima e corresponsabiliza cada país na resposta 
à ameaça das alterações climáticas.  A Câmara 
Municipal de Lisboa compromete-se, por isso, 
com os objetivos previstos no Pacto dos Autarcas 
para o Clima e Energia da União Europeia e na 
Rede C40 e aprovou um Plano de Ação para as 
Energias Sustentáveis e o Clima (PAESC) para a 
Cidade.

Ciente dos compromissos e metas que a Câmara 
Municipal de Lisboa apresentou para 2030 e 2050, 
dos  qua i s  se  pretende que L i sboa se ja 

“cidade neutra em Carbono até 2050, resiliente 
às alterações climáticas: adaptada no presente, a 
preparar o futuro, na prossecução e superação 
dos objetivos para a sustentabilidade”, o Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade de 
Lisboa foi parceiro desde o primeiro momento, 
aderindo ao compromisso e alinhando os seus 
projetos e medidas a implementar com os objetivos 
desta iniciativa.

No total, serão implementadas mais de 2.100 
ações pelas cerca de 200 entidades, entre empresas, 
escolas, e organismos públicos, que assumem 
publicamente o Compromisso Lisboa Capital  
Verde Europeia 2020 - Ação Climática Lisboa 
2030 – tendo o ISA assumido o compromisso de 
implementar 17 medidas (apresentadas de seguida).

9.2 LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 202O

Compromissos
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Outras Medidas

   Energia - Redução de GEE - Substituir máquinas de 
jardinagem a combustível por máquinas elétricas 
sempre que haja renovação de material;

   Água - Fecho de ciclo - Adequar a quanti-
dade e qualidade da água aos usos ampliando 
as utilizações da rede de furos e nascentes no 
campus da Tapada da Ajuda, promover zonas de 
retenção para redução do risco de cheias e pre-
venção da escassez de água nos períodos esti-
vais e não aumentar a área impermeável para 
promover a infiltração e recarga do aquífero 
local;

   Economia circular - Redução de resíduos - 
Instalar centrais de biomassa para produção de 
água quente em todos os edifícios a reabilitar
Economia circular - Redução de resíduos pro-
duzidos - Separar e valorizar os resíduos sólidos 
urbanos com a construção de sistema de valo-
rização multimaterial e sistema de valorização 
orgânica por compostagem ou biometanização;

   Economia Circular - Construção Sustentável - 
Aplicar os princípios da eco-eficiência e da recupe-
ração de recursos nas novas construções ou gran-
des reabilitações no campus da Tapada da Ajuda;

  Resíduos - Consumo sustentável - Colocar 
fontanários e sensibilização para a redução de 
plásticos de utilização única

    GEE e biodiversidade - Gestão florestal - Aplicar 
o plano de gestão florestal para manutenção da 
biodiversidade da Tapada da Ajuda, incluindo a 
prevenção do risco de incêndios e garantia do 
sequestro de carbono

   Cidadania e Participação - Sensibilização de 
toda a comunidade - Ações de sensibilização da 
comunidade sobre medidas de redução de 
impacte ambiental.

    Opção de bicicletas partilhadas- Fornecer aos 
colaboradores uma solução de bicicletas partilhadas.



/93Relatório de Sustentabilidade

9.3 COMPROMISSOS PARA COM A INVESTIGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO

O ISA considera ainda como um Compromisso para com a Sociedade o seu contributo ao nível 
da Investigação e o Conhecimento – motivo pelo qual estabelece parcerias e colabora e lidera 
projetos de investigação a vários níveis.

REDE CAMPUS SUSTENTÁVEL

COLABS - LABORATÓRIO COLABORATIVO (COLAB) 
(PROGRAMA INTERFACE, FCT)

PROTOCOLOS E PARCERIAS COM UNIVERSIDADES 
E INSTITUIÇÕES

Compromissos
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ANEXOS

10
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ANEXO 1

Quadro A.1 – Lista dos grupos de partes interessadas 
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ANEXO 2
Quadro A.2 – Índice de Conteúdos GRI

77

77

34

34

36

13
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36, 37 e 85

86

34

34

34

51

6, 19, 26 e 64

54

54

55

29
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57

57

59

59
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60

61

66

68

68

66

66

66
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68

70

71

71

72

72

74

74
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74

75

75

76

77 e 81

81
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38
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Legenda:

Não Aplicável

Informação Não Existente
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Contacto para mais informações: [GRI 2-3]  
Luísa Valério lvalerio@isa.ulisboa.pt 

Instituto Superior de Agronomia (ISA)
Tapada da Ajuda

1349-017 Lisboa, Portugal
Lat: 38°42’27.5’’N; Lng: 9°10’56.3’’W

Telefone: +351 21 365 3100
Fax: +351 21 365 3195


