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1º ano:
ano 29/Set./2008 a 12/Jun./2009
1º Módulo – período lectivo: 29/Set. a 7/Nov./2008
avaliação intercalar: 10 a 21/Nov./2008
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3º Módulo – período lectivo: 9/Fev. a 27/Mar2009
avaliação intercalar: 30/Mar. a 7/Abr. e 15 a 17/Abr./2009
4º Módulo – período lectivo: 20/Abr. a 29/Maio/2009
avaliação intercalar: 1 a 12/Jun./2009

Restantes anos (1º e 2º ciclos): semestre ímpar – 15/Set. a 19/Dez./2008
semestre par – 16/Fev. a 5/Jun./2009
Pausas (excepto 1º ano): 5 a 7/Jan. e 8 a 12/Jun./2009
Época de exames

1º ano:
ano 15/Jun. a 10/Jul./2009
Restantes anos (1º e 2º ciclos): semestre ímpar – 8/Jan. a 4/Fev./2009
semestre par – 15/Jun. a 10/Jul./2009
Períodos de férias

Natal: 22/Dez./2008 a 2/Jan./2009
Carnaval: 23 a 27/Fev./2009
Páscoa: 8 a 14/Abr./2009
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO
O futuro aluno do ISA vai entrar numa escola de engenharia que pertence à Universidade Técnica de
Lisboa (UTL). O ISA integra-se num espaço de 100ha (equivalente a 100 campos de futebol) onde se
localizam os diferentes edifícios em que se encontram os laboratórios, o Centro de Informática, as
salas de aula, as zonas de trabalho e de convívio, as infra-estruturas de desporto e o Pavilhão de
Exposições de construção única na Península Ibérica e até na Europa.
O ISA pode hoje congratular-se de ser uma das escolas universitárias que possui dos melhores
indicadores científicos de toda a Universidade Portuguesa.
Os seus cursos são ministrados por um corpo de docentes que, a nível nacional, é também um dos
mais bem qualificados de toda a universidade.
O ISA, como escola de engenharia, prepara os seus alunos para que eles possam saber resolver
problemas. A engenharia contribui para que se apliquem de forma mais conveniente os processos de
fabrico e procura sempre a melhor solução para cada problema encontrado.
O ISA é uma escola que ministra um leque variado de cursos universitários: oferece cursos de
Engenharia Alimentar, Engenharia Florestal, Engenharia do Ambiente, Engenharia Agronómica,
Engenharia Zootécnica, e ainda de Biologia e Arquitectura Paisagista.
Queremos que os nossos alunos tenham também a oportunidade de viver uma experiência noutras
universidades europeias e, por isso, estamos empenhados em aumentar o número dos nossos alunos
com programa ERASMUS, que podem fazer uma parte do seu curso numa das universidades europeias
nossas parceiras.
Queremos que os nossos alunos tenham a oportunidade de praticar desporto enquanto estudam:
temos um campo de futebol, com relva sintética, um campo de rugby, vários courts de ténis. Teremos,
no futuro, um centro hípico. Defendemos que a formação intelectual só ficará completa com o desafio
do desporto, onde se reforçam os laços de companheirismo para toda a vida.
Finalmente, para os alunos que terminam o seu curso, oferecemos a possibilidade de, com a nossa
ajuda, virem a formar a sua própria empresa, utilizando o que aprenderam. No nosso campus está
instalada uma incubadora de empresas tecnológica, a INOVISA, onde já hoje podemos encontrar várias
empresas premiadas por terem apresentado boas ideias de negócio a nível nacional.
Entrar no ISA é um desafio estimulante para uma formação completa, inovadora e com futuro.
Instituto Superior de Agronomia, Setembro de 2008

Professor Doutor Carlos Noéme
Presidente do Conselho Directivo
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Nota Histórica

O Instituto Superior de Agronomia, ISA, tem as suas raízes
em 1852, com a criação do Instituto Agrícola e Escola
Regional de Lisboa por iniciativa de Fontes Pereira de
Mello. Diz-nos Bernardino Cincinnato da Costa que, 40
anos depois, “o Instituto Agrícola de Lisboa era a única
instituição remanescente das que a lei de 1852 houvera
criado”. Em 1864, nasceu o Instituto Geral de Agricultura
que resultou da junção do Instituto Agrícola de Lisboa com
a Escola de Veterinária Militar. Em 1886, com a reforma de
Emídio Navarro o Instituto Geral de Agricultura passou a
Instituto Superior de Agronomia
denominar-se como Instituto de Agronomia e Veterinária. A
Tapada da Ajuda
sua denominação actual data de 1910, altura em que o
1349-017 Lisboa
Instituto de Agronomia e Veterinária é extinto e substituído
telefone: 21 365 31 00
fax: 21 363 32 38
por duas instituições distintas: o Instituto Superior de
e-mail: cdisa@isa.utl.pt
Agronomia e a Escola Superior de Medicina Veterinária.
http://www.isa.utl.pt
Em 1917, foi inaugurado na Tapada da Ajuda o actual edifício principal do ISA.
Em 1930, o ISA alcançou o estatuto universitário com a criação da Universidade Técnica
de Lisboa (UTL), onde foi integrado. O seu logotipo representando uma águia cujas asas
se assemelham aos ramos de uma árvore carregada de frutos é ilustrativo do lema “hinc
patriam sustinet” (os que a pátria sustentam).
Objecto de várias reformas, o ensino no ISA é alvo de uma constante actualização dos
planos de estudo, visando uma permanente integração e acompanhamento das evoluções
tecnológicas e diferentes realidades sociais e agrícolas do País. Assim, apostado em
cumprir a sua missão como Universidade, na criação, transmissão e difusão da cultura,
ciência e da tecnologia nas áreas das ciências agrárias, o ISA privilegia as relações com a
comunidade e o intercâmbio nacional e internacional do conhecimento técnico e científico.
Presentemente, o ISA ministra ensino de graduação (licenciatura e mestrado) em sete
áreas de conhecimento (Eng. Agronómica, Eng. Florestal e de Recursos Naturais, Eng.
Alimentar, Arquitectura Paisagista, Eng. do Ambiente, Eng. Zootécnica e Biologia). São
ainda oferecidos outros cursos de mestrado, de pós-graduação e de especialização em
diversas áreas científicas. O ISA confere também o grau de doutor em nove áreas
científicas.
Orgulhamo-nos do já longo percurso da nossa instituição, e estamos certos que também
contigo o ISA beneficiará de um contributo importante para a sua evolução.
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Apresentação Geral do ISA

Orgãos de Gestão
O ISA dispõe de um conjunto de Órgãos de Gestão, Unidades Orgânicas e Serviços de
acordo com o seguinte organigrama:
Assembleia de
Representantes
es
Representant

Conselho
Consultivo

Conselho
Directivo
Directivo

Conselho
Científico

Conselho
Pedagógico

Conselho
Administrativo
Serviços
Centrais
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Centros de
Investigação

Departamentos/
Secção Autónoma

Unidades Orgânicas
As Unidades Orgânicas vocacionadas para acções de ensino, investigação e
desenvolvimento experimental e para apoio à comunidade encontram-se organizadas em
departamentos e centros de investigação.

Unidades
Unidades Orgânicas

Departamentos / Secção
Secção

Centros de Investigação

DAIAT – Dep. de AgroAgro-Indústrias e
Agronomia Tropical

CBAA – Centro de Botânica Aplicada à
Agricultura

DBEB – Dep. de Botânica e
Engenharia Biológica

CP - Centro de Pedologia

DCA – Dep. de Ciências do Ambiente

CEF – Centro de Estudos Florestais

DEASR – Dep. de Economia Agrária e
Sociologia Rural

CEER - Centro de Estudos de
Engenharia Rural

DEF – Dep. de Engenharia Florestal

QA - Química Ambiental

DER – Dep. de Engenharia Rural

CEAPCEAP-PCC - Centro de Estudos de
Arquitectura Paisagista Professor
Caldeira Cabral

DM – Dep. de Matemática

CEABN - Centro de Ecologia Aplicada
Professor Baeta Neves

DPAA – Dep. de Produção Agrícola e
Animal
DPPF – Dep. de Protecção das
Plantas e de Fitoecologia
DQAA – Dep. de Química Agrícola e
Ambiental
SAAP – Secção Autónoma de
Arquitectura Paisagista
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Licenciaturas

Biologia
A Biologia engloba actualmente uma enorme diversidade de áreas que podem ir desde as
biomoléculas até aos biossistemas, passando pela estrutura celular, organismos e
populações. Estas áreas encontram-se associadas a importantes problemas como sejam
as terapias génicas, alterações globais, degradação dos recursos naturais, redução da
biodiversidade, poluição da água e do ar, tratamento e reciclagem de resíduos, entre
outros outros.
As competências adquiridas pelos diplomados do 1º ciclo em Biologia têm que ter em
atenção que a Biologia é uma ciência experimental. Assim, deverão:
a) Dominar o método científico e serem capazes de empreender uma forma crítica de
raciocínio;
b) Ser capazes de compreender os problemas com que se deparam e terem capacidade
para procurar a informação necessária à resolução dos mesmos;
c) Ser capazes de relacionar ciência, tecnologia e sociedade e de terem uma visão
humanista da biologia;
d) Ser capazes de intervir em discussões sobre os limites e ou perigos de certas
tecnologias e de ter uma papel importante na educação das populações explicando os
princípios subjacentes aos problemas biotecnológicos e ecológicos que dão origem a
problemas éticos;
e) Ter competência técnica para executar trabalhos, em laboratório ou no campo, no
âmbito das actividades inerentes à biologia, nomeadamente nas áreas da biotecnologia,
da conservação da natureza e de outras aplicações específicas como a ecologia, saúde
ou preservação do ambiente.
Saídas profissionais
Ambiente e Ecologia Aplicada; Conservação da Natureza; Genética e Biologia Molecular;
Biotecnologia; Investigação Científica e Ensino; Consultoria e Auditoria; Administração
Pública, Central e Local.
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Plano de estudos
Ano/semestre

1º ano

Unidade Curricular

Área científica

Biologia

Biologia

12.0

Biologia Molecular e Celular

Biologia

12.0

Física

Física

12.0

Matemática e Informática

Matemática

12.0

Química Geral e Bioquímica

Química

12.0
subtotal

2º ano
(3º sem.)

Biologia

7.5

Biologia Vegetal

Biologia

7.5

Estatística

Matemática

7.5

Meio Terrestre e Aquático

Ecologia

7.5

Ecologia

7.5

Fisiologia Vegetal

Biologia

7.5

Genética e Genómica

Biologia

7.5

Microbiologia Funcional

Biologia

7.5
30.0

Biologia do Desenvolvimento

Biologia

7.5

Fisiologia Animal

Biologia

7.5

Técnicas Laboratoriais em Biologia

Biologia

7.5

Optativa

-

7.5
subtotal

3º ano
(6º sem.)

30.0

Ecologia

subtotal

3º ano
(5º sem.)

60.0

Biologia Animal

subtotal

2º ano
(4º sem.)

ECTS

30.0

Biodiversidade e Conservação

Ecologia

7.5

Bioinformática

Biologia

7.5

Biotecnologia

Biologia

7.5

Projecto

Biologia

7.5
subtotal

30.0

Total

180.0
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Engenharia Agronómica
Os licenciados em Engenharia Agronómica deverão, no final do 1º ciclo de estudos,
possuir um conjunto de competências específicas que permitam programar, coordenar e
executar as actividades de produção agrícola ao nível da exploração agrícola de forma a
assegurar a quantidade e qualidade da produção, a higiene e segurança no trabalho, a
preservação do meio ambiente e a segurança alimentar dos consumidores; programar,
coordenar e executar as actividades de apoio ou suporte à produção agrícola ao nível de
empresas prestadoras de serviços ou fornecedoras de factores de produção para a
agricultura.
Saídas profissionais
Produção, Transformação, Marketing e Comercialização de Produtos Agrícolas
(Horticultura, Floricultura e Fruticultura); Enologia e Viticultura; Produção Animal;
Recursos Genéticos; Preservação do Ambiente e Sustentabilidade dos Recursos;
Protecção e Melhoramento de Plantas; Planeamento e Gestão Agrícola; Consultoria,
Auditoria e Cooperação Internacional; Investigação Científica e Ensino; Administração
Pública, Central e Local.
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Plano de estudos
Ano/semestre

1º ano

Unidade Curricular

Área científica

Biologia

Biologia

12.0

Física

Física

12.0

Matemática e Informática

Matemática

12.0

Organização da Produção Agrícola e Pecuária

Agronomia

12.0

Química Geral e Bioquímica

Química

12.0
subtotal

2º ano
(3º sem.)

Biologia

7.5

Climatologia e Recursos Hídricos

Ciências da Terra

7.5

Estatística

Matemática

7.5

Solos e Nutrição Vegetal

Ciências da Terra

7.5

Ecologia

7.5

Geomática

Ciências da Terra

7.5

Políticas e Projectos Agrícolas e Rurais

Ciências Económicas
e Sociais

7.5

Protecção das Plantas

Agronomia

7.5

Agronomia

15.0

Sistemas de Produção Hortícola, Frutícola, Vitícola

Agronomia

15.0
30.0

Gestão

Ciências Económicas
e Sociais

7.5

Optativa *

-

7.5
subtotal

3º ano
(6º sem.)

30.0

Agricultura

subtotal

3º ano
(5º sem.)

30.0

Ecologia

subtotal

3º ano
(anual)

60.0

Biologia Funcional

subtotal

2º ano
(4º sem.)

ECTS

15.0

Qualidade e Segurança Alimentar

Eng. Alimentar

7.5

Seminário

Agronomia

7.5

subtotal

15.0

Total

180.0

* Os ECTS correspondentes à unidade curricular opcional podem ser obtidos com qualquer unidade
curricular de 1º ciclo do ISA ou de outras escolas da UTL desde que aprovado pela respectiva comissão
de curso.
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Engenharia Alimentar
Os licenciados em Engenharia Alimentar deverão, ao fim do 1º ciclo de estudos, possuir
um conjunto de competências específicas que permitam intervir na concepção,
planeamento e utilização do equipamento das unidades industriais e dos processos
tecnológicos. Para tal, deverão compreender e aplicar conhecimentos em Ciências
Exactas, Naturais, da Engenharia e Sociais e Humanas de modo a:
a) Conhecer as propriedades Físicas, Químicas e Sensoriais das matérias-primas e dos
produtos finais;
b) Desenvolver e implementar os processos tecnológicos adequados à obtenção de
produtos alimentares, seguros, de qualidade e de acordo com as exigências do
consumidor;
c) Assegurar a minimização da utilização dos diferentes recursos envolvidos e do impacto
desta actividade no ambiente.
Saídas profissionais
Indústrias Alimentares (Produtos Animais e Vegetais, Óleos e Azeites); Enologia e
Viticultura; Controlo de Qualidade; Planeamento e Projectos Industriais; Consultoria e
Auditoria; Estratégias de Marketing e Comercialização; Investigação Científica e Ensino,
Administração Pública, Central e Local.

14

Plano de estudos
Ano/semestre

1º ano

Unidade Curricular

Área científica

Biologia

Biologia

12.0

Física

Física

12.0

Introdução à Engenharia Alimentar

Eng. Alimentar

12.0

Matemática e Informática

Matemática

12.0

Química Geral e Bioquímica

Química

12.0
subtotal

2º ano
(3º sem.)

Eng. Alimentar

7.5

Estatística

Matemática

7.5

Fenómenos de Transferência de Energia e Massa

Física

7.5

Microbiologia Industrial e Alimentar

Biologia

7.5

Eng. Alimentar

7.5

Operações Unitárias

Eng. Alimentar

7.5

Processamento e Conservação dos Alimentos

Eng. Alimentar

7.5

Produção Vegetal e Animal

Agronomia

7.5
30.0

Gestão Industrial e Marketing

Ciências Económicas
e Sociais

7.5

Reologia e Estrutura dos Alimentos

Física

7.5

Tecnologia Alimentar I

Eng. Alimentar

7.5

Tratamento de Águas, Efluentes e Resíduos

Eng. Ambiente

7.5

subtotal

3º ano
(6º sem.)

30.0

Análise Química e Sensorial dos Alimentos

subtotal

3º ano
(5º sem.)

60.0

Composição dos Alimentos e Nutrição

subtotal

2º ano
(4º sem.)

ECTS

30.0

Instalações e Equipamento Industrial

Eng. Alimentar

7.5

Qualidade e Segurança Alimentar

Eng. Alimentar

7.5

Tecnologia Alimentar II

Eng. Alimentar

7.5

Trabalho Final

Eng. Alimentar

7.5

subtotal

30.0

Total

180.0
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Engenharia do Ambiente
As competências específicas adquiridas pelos técnicos formados no 1º ciclo em
Engenharia do Ambiente, decorrem dos conhecimentos adquiridos nas ciências básicas e
no âmbito das ciências de engenharia centradas nas áreas das tecnologias ambientais,
da gestão ambiental e da gestão de infra-estruturas ligadas à área do ambiente.
Concretamente, o licenciado do primeiro ciclo deverá:
a) Saber resolver problemas e recolher, seleccionar e interpretar informação relevante,
nomeadamente, na prevenção e minimização da degradação ambiental (tratamento de
efluentes e resíduos), na preservação da qualidade dos recursos hídricos, do solo e da
atmosfera, na reabilitação ambiental dos ecossistemas, na análise e avaliação ambiental;
b) Ter conhecimento das políticas e da legislação e regulamentação ambientais;
c) Ter capacidade para integrar equipas responsáveis pelo desenvolvimento de projectos
de engenharia ambiental.
Saídas profissionais
Projectos Agro-Ambientais; Gestão dos Recursos Hídricos; Gestão e Recuperação
Ambiental; Protecção do Ambiente; Valorização dos Recursos Naturais; Investigação
Científica e Ensino; Administração Pública, Central e Local.
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Plano de estudos
Ano/semestre

1º ano

Unidade
Unidade Curricular

Área científica

Biologia

Biologia

12.0

Física

Física

12.0

Introdução à Engenharia do Ambiente

Eng. Ambiente

12.0

Matemática e Informática

Matemática

12.0

Química Geral e Bioquímica

Química

12.0
subtotal

2º ano
(3º sem.)

Ciências da Terra

7.5

Estatística

Matemática

7.5

Métodos e Processos de Medição

Química

7.5

Solos e Nutrição Vegetal

Ciências da Terra

7.5

Ecologia

7.5

Geomática

Ciências da Terra

7.5

Hidrologia

Ciências da Terra

7.5

Produção Vegetal e Animal

Agronomia

7.5
30.0

Energia e Ambiente

Eng. Ambiente

7.5

Monitorização Ambiental

Eng. Ambiente

7.5

Poluição Ambiental

Ecologia

7.5

Tratamento de Águas, Efluentes e Resíduos

Eng. Ambiente

7.5

subtotal

3º ano
(6º sem.)

30.0

Ecologia

subtotal

3º ano
(5º sem.)

60.0

Ciências da Terra

subtotal

2º ano
(4º sem.)

ECTS

30.0

Análise Sócio-Económica

Ciências Económicas
e Sociais

7.5

Estágio

Eng. Ambiente

7.5

Gestão de Recursos Hídricos, Efluentes e Resíduos

Eng. Ambiente
Ciências Económicas
e Sociais

7.5

Política Ambiental

7.5

subtotal

30.0

Total

180.0
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Engenharia Florestal
Em termos de competências específicas, o licenciado em Engenharia Florestal é o
profissional que possui formação a nível superior que lhe permite a aplicação, com
metodologia científica, dos conhecimentos de matemática, física, química, biologia e
economia, na:
a) Aplicação de projectos e programas de gestão sustentável das formas de utilização,
transformação e conservação dos ecossistemas florestais naturais e cultivados, incluindo
os respectivos recursos vegetais e animais;
b) Participação nas actividades de planeamento e ordenamento do território,
nomeadamente dos espaços florestais, agro-florestais e peri-florestais e na execução,
avaliação de planos, programas e projectos enquanto componentes da implementação
das políticas públicas;
c) Participação na elaboração e implementação de projectos nas áreas de Silvicultura,
incluindo arborização de espaços florestais e arvoredo urbano, inventário florestal,
modelação, gestão e exploração florestais, melhoramento genético florestal e certificação
das actividades e produtos florestais;
d) Protecção florestal, nomeadamente prevenção, prospecção, monitorização e controlo
dos agentes bióticos e abióticos nocivos (inclusive incêndios) e no restauro e reabilitação
de sistemas afectados;
e) Gestão e uso sustentado dos recursos faunísticos, conservação e recuperação da
fauna cinegética e aquícola;
f) Qualidade, transformação, conservação e preservação de produtos florestais lenhosos
e não lenhosos.
Saídas profissionais
Conservação da Natureza; Gestão das Florestas, da Vida Selvagem e do Ambiente;
Gestão e Produção Florestal; Planeamento e Gestão de Parques e Reservas Naturais;
Indústria da Madeira, Celulose e Cortiça; Consultoria e Auditoria; Investigação Científica e
Ensino, Administração Pública, Central e Local.
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Plano de estudos
Ano/semestre

1º ano

Unidade Curricular

Área científica

Biologia

Biologia

12.0

Física

Física

12.0

Introdução à Engenharia Florestal

Eng. Florestal

12.0

Matemática e Informática

Matemática

12.0

Química Geral e Bioquímica

Química

12.0
subtotal

2º ano
(3º sem.)

Biologia

7.5

Climatologia e Recursos Hídricos

Ciências da Terra

7.5

Estatística

Matemática

7.5

Solos e Nutrição Vegetal

Ciências da Terra

7.5

Ecologia

7.5

Geomática

Ciências da Terra

7.5

Inventário Florestal

Eng. Florestal

7.5

Produtos Florestais

Eng. Florestal

7.5

Silvicultura

Eng. Florestal
subtotal

3º ano
(5º sem.)

30.0
15.0
15.0

Ordenamento e Gestão Florestal

Ciências Económicas
e Sociais

7.5

Recursos Faunísticos

Biologia

7.5

Tecnologia de Produtos Florestais

Eng. Florestal

7.5

subtotal

3º ano
(6º sem.)

30.0

Ecologia

subtotal

3º ano
(anual)

60.0

Biologia Florestal

subtotal

2º ano
(4º sem.)

ECTS

Gestão de Habitats e de Recursos Faunísticos
Políticas e Projectos Florestais
Protecção Florestal

Ecologia
Ciências Económicas
e Sociais
Eng. Florestal

22.5
7.5
7.5
7.5

subtotal

22.5

Total

180.0
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Engenharia Zootécnica
A definição das competências a adquirir pelos técnicos formados no 1º ciclo decorre da
definição dos objectivos de missão da sua formação, do enquadramento do exercício da
sua actividade nos locais de trabalho e da precisão das capacidades funcionais.
a) Objectivos de missão: as acções a desenvolver pelo licenciado de 1º ciclo enquadramse na produção e transformação dos produtos animais, conservação e gestão dos
recursos e ecossistemas naturais, salvaguarda da segurança alimentar, protecção do
ambiente, da paisagem rural, do bem estar animal e da biodiversidade;
b) As capacidades funcionais dos licenciados de 1º ciclo sustentam-se nos
conhecimentos adquiridos em ciências exactas, naturais, sociais e humanas e em áreas
específicas tais como a zootecnia, fisiologia, higiene e sanidade, nutrição e alimentação e
bem estar animal. Deverão ser capazes de:
i) Acompanhar o funcionamento dos sistemas de produção animal, tendo em conta a sua
inserção no contexto da empresa agrícola;
ii) Propor soluções técnicas e economicamente viáveis que contribuam para a melhoria
da eficiência produtiva dos sistemas de produção animal;
iii) Colaborar na gestão de actividades na área da produção animal ao nível sectorial e
empresarial;
iv) Prestar assistência técnica às explorações pecuárias (controlo de qualidade e
segurança e higiene dos produtos);
v) Dispor de conhecimentos técnicos que lhe permitam actuar junto dos organismos
responsáveis pela comercialização dos produtos pecuários;
vi) Acompanhar experimentação e participar na divulgação de novos conhecimentos;
vii) Comunicar e interactuar na resolução de conflitos tendo em vista a gestão dos
recursos humanos.
Saídas profissionais
Indústrias Agro-Pecuárias; Produção e Nutrição Animal; Indústrias de Transformação
Agro-Alimentar; Controlo de Qualidade; Consultoria e Auditoria; Planeamento e Projectos
Industriais; Investigação Científica e Ensino; Administração Pública, Central e Local.
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Plano de estudos
Ano/semestre

1º ano

Unidade Curricular

Área científica

Biologia

Biologia

12.0

Física

Física

12.0

Introdução à Engenharia Zootécnica

Produção Animal

12.0

Matemática e Informática

Matemática

12.0

Química Geral e Bioquímica

Química

12.0
subtotal

2º ano
(3º sem.)

Agronomia

7.5

Anatomia e Fisiologia Animal I

Biologia

7.5

Estatística

Matemática
Ciências
Veterinárias

7.5
7.5

subtotal

Biologia

7.5

Ecologia

Ecologia

7.5

Genética e Melhoramento Animal

Biologia

7.5

Nutrição e Alimentação Animal

Produção Animal

7.5
30.0

Gestão

Ciências Económicas
e Sociais

7.5

Instalações Pecuárias

Eng. Ambiente

7.5

Produção de Aves e Suínos

Produção Animal

7.5

Produção de Bovinos, Ovinos e Caprinos

Produção Animal

7.5

subtotal

3º ano
(6º sem.)

30.0

Anatomia e Fisiologia Animal II

subtotal

3º ano
(5º sem.)

60.0

Agricultura Geral

Higiene, Sanidade e Reprodução Animal

2º ano
(4º sem.)

ECTS

30.0

Estágio

Produção Animal

7.5

Outras Produções Animais
Pastagens e Forragens. Produção,
Conservação e Beneficiação

Produção Animal

7.5

Agronomia

7.5

Qualidade e Segurança Alimentar

Eng. Alimentar

7.5

subtotal

30.0

Total

180.0
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Arquitectura Paisagista
A Arquitectura Paisagista apoia-se nas artes visuais, nas ciências físicas e naturais e no
estudo da evolução da paisagem, procurando aplicar princípios científicos e artísticos ao
planeamento, enquadramento, construção e gestão da paisagem, por forma a permitir o
aproveitamento racional dos recursos necessários à vida e ao bem estar da população.
Os objectivos do curso pressupõem a aquisição de conhecimentos sobre a capacidade
dos sistemas naturais, o uso do solo, o comportamento humano e os princípios básicos
de planeamento e construção da paisagem.
Durante a formação os alunos são incentivados a procurar a melhor organização do
espaço exterior, reduzindo ao mínimo os impactos negativos da sua intervenção no meio
ambiente.
Saídas profissionais
Planeamento de Espaços Verdes; Ordenamento do Território; Gestão Ambiental; Ateliers
de Arquitectura; Investigação Científica e Ensino; Administração Pública, Central e Local.
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Plano de estudos transitório (até aprovação do novo plano de estudos de Bolonha)
Ano/semestre

1º ano

2º ano
(3º sem.)

2º ano
(4º sem.)

Unidade
Unidade Curricular

Área científica

ECTS

Biologia

Biologia

12.0

Física e Química

Química/Física
Ciências Sociais e
Humanas/Artes e Técnicas
de Representação

12.0

História de Arte e Desenho

12.0

Introdução à Arquitectura Paisagista

Arquitectura Paisagista

12.0

Matemática e Informática

Matemática

12.0

Climatologia e Recursos Hídricos

7.5

História da Arte de Jardins I

Ciências da Terra
Artes e Técnicas de
Representação
Ciências Sociais e Humanas

Teoria de Arquitectura Paisagista I

Arquitectura Paisagista

6.5

Urbanística

Ciências Sociais e Humanas

4.0

Ecologia

Ecologia
Artes e Técnicas de
Representação

7.5

Geomática

Ciências da Terra

7.5

Geomorfologia (Geociências)

Ciências da Terra

7.5

Material Vegetal I

Arquitectura Paisagista

6.0

Desenho I

Desenho II

6.0
4.5

6.0

O plano de estudos completo será divulgado oportunamente, após aprovação da adequação a
Bolonha.
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Informação Académica

Regulamento de Propinas 2008
2008/2009
/2009
1º ciclo (Licenciaturas) e 2º ciclo
ciclo (Mestrados)
Nos termos previstos da lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto (Lei que define as bases de
financiamento do ensino superior público), com as alterações introduzidas pela Lei n.º
49/2005, de 30 de Agosto, o Conselho Directivo aprovou, para o ano lectivo de
2008/2009, o seguinte regulamento:
Art.
Art.º 1º
(Direitos inerentes ao pagamento de propinas)
1.
A matrícula no ISA confere a qualidade de aluno e o direito à inscrição nos cursos
nele leccionados.
2.
A inscrição nos cursos supra referidos confere ao aluno o direito a:
a) Frequentar aulas e outras actividades lectivas desenvolvidas no âmbito das
unidades curriculares (UCs) em que esteja validamente inscrito, bem como
beneficiar, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 71º do Estatuto da Carreira
Docente Universitária, de assistência por parte dos docentes encarregados da
docência dessas mesmas UCs;
b) Ver avaliados os seus conhecimentos sobre as matérias leccionadas e
sumariadas nas UCs, no mesmo ano lectivo, em que nelas validamente se
inscrevem;
c) Utilizar, respeitando os respectivos regulamentos de utilização, a Biblioteca,
Centro de Informática e outras estruturas de apoio ao ensino existente no ISA.
3.
Perde a qualidade de aluno do ISA todo aquele que num determinado ano lectivo
não se inscreva em UCs de qualquer licenciatura ou mestrado do ISA ou não pague
as respectivas propinas, acrescidas das multas devidas.
4.
Perde também a qualidade de aluno do ISA quem vir declarado como nula ou como
caducada a sua inscrição.
Art.
Art.º 2º
(Montante anual da propina)
1.
O montante anual da propina para o ano lectivo 2008/2009, relativa à frequência do
1º ciclo de estudos, nos termos da Lei n.º 37/2003 de 22 de Agosto, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto, foi fixado pelo
Conselho Directivo, na sua reunião de 12 de Julho de 2008, em 972,14 Euros
(novecentos e setenta e dois euros e catorze cêntimos)
cêntimos);
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2.

3.

1.

2.

O montante anual da propina para o ano lectivo de 2008/2009, relativa à frequência
do 2º ciclo de estudos (mestrados de continuidade) é igual ao definido no número
anterior, com excepções previstas nos n.os 2 e 3 do art. 4º, do presente
Regulamento;
Os montantes referidos nos n.os 1 e 2 são devidos independentemente do número de
UCs em que o aluno se encontre inscrito, com excepção do contemplado no artº 4º.
Artº
Artº 3º
(Pagamento da propina)
propina)
É concedida aos alunos do ISA a possibilidade de pagamento da propina em três
três
prestações.
prestações Acresce à primeira prestação o valor do seguro obrigatório mais a taxa
de inscrição (quadro 1)..
O pagamento dos montantes devidos deverá ser efectuado nos seguintes períodos:
a) de 15 de Setembro a 31 de Outubro de 2008, totalidade da propina ou a
primeira prestação (1/3 do valor da propina) mais o valor do seguro e taxa de
inscrição;
b) de 2 a 31 de Janeiro de 2009, segunda prestação (1/3 do valor da propina);
c) de 1 a 30 de Abril de 2009, terceira prestação (1/3 do valor da propina).
Quadro 1 – Datas de pagamento e montantes relativos a taxa de inscrição, seguro e propina

3.

4.

Pagamento da propina
propina
Prestação
Prestações
Prestação única

Data de pagamento

Inscrição + seguro

de 15/09 a 31/10/08

25,00 €

324,14 € (1ª)

972,14 €

de 2 a 31/01/09

-

324,00 € (2ª)

-

de 1 a 30/04/09

-

324,00 € (3ª)

-

O pagamento da propina poderá efectuar-se:
a) Através da rede de caixas automáticas – Multibanco. A Divisão Académica
disponibilizará aos alunos o código de Multibanco e o valor da propina;
b) Através de depósito bancário, em qualquer balcão da Caixa Geral de Depósitos,
Depósitos
conta nº 0027069853130,
0027069853130 devendo constar no talão de depósito o nome
completo do aluno, nº de estudante e licenciatura. A cópia deste talão de
depósito deverá ser obrigatoriamente entregue na Divisão Académica - Núcleo
de Graduação no prazo de sete dias a contar da data do depósito;
c) Os alunos que pretendam efectuar o pagamento da propina na sua totalidade
deverão fazê-lo nas condições da alínea anterior ou através da rede de caixas
automáticas, caso disponham dos códigos fornecidos pela DA.
Se não forem cumpridos os prazos mencionados no ponto 2., haverá lugar a:
a) Pagamento de uma multa no valor de 10 % do valor em dívida;
b) Pagamento de juro, à taxa diária equivalente ao juro de mora definido por lei,
contabilizado a partir do primeiro dia de atraso, sobre o valor da soma do valor
em dívida e da multa.
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5.

6.

1.

Caso se verifique a situação descrita no número anterior, o pagamento dos valores
em dívida só poderá ser efectuado através de depósito bancário nas condições já
indicadas em 3.b). Em qualquer altura a DA pode prestar informação aos alunos
sobre os valores em dívida.
Os alunos que requeiram bolsa de estudo só têm que proceder ao pagamento após
o proferimento da decisão final e, se concedida a bolsa, após a entrega do
respectivo montante. Estes alunos dispõem de um prazo de quinze dias úteis, após
receber a bolsa ou decisão final, para a regularização da respectiva situação.
Artº 4º
(Casos excepcionais)
excepcionais)
Os alunos já detentores de um diploma de licenciatura, do ISA ou de qualquer outro
estabelecimento de Ensino Superior, bem como outros interessados (artigo 46-A do
DL n.º 107/2008, de 25 de Junho, em aditamento ao DL n.º 74/2006, de 24 de
Março), que solicitem a inscrição em apenas algumas UCs leccionadas pelo ISA,
pagarão um montante fixado em função do número de UCs em que se inscrevam,
não podendo esse valor ser inferior ao valor mínimo da propina estipulado no n.º 2
do artigo 16º, da Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto, com a redacção que lhe foi dada
pela Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto, nem superior ao fixado para o ciclo de
estudos em que a UC se integra.

Assumindo P como valor da propina fixado (n.os 1 e 2 do artigo 2º, ou n.º 2 do artigo 4º),
assumindo n como somatório dos ECTS das UCs em que o aluno se inscreve, o total a
pagar (T) é dado pela seguinte fórmula:
T = P/60 x n
2.

1.

2.
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Para os alunos que se inscrevam no 2º ciclo pela primeira vez e não tenham sido
alunos do 1º ciclo do ISA (com matrícula válida), o montante da propina é de 1250
Euros (mil duzentos e cinquenta euros), devendo o pagamento ser efectuado
segundo as modalidades previstas no n.º 2 do Art. 3º do Regulamento, sendo neste
caso a primeira prestação de 420 Euros (quatrocentos e vinte euros) e a segunda e
terceira de 415 Euros (quatrocentos e quinze euros), cada.
Artº 5º
5º
(Não pagamento das propinas)
Uma vez decorridos os períodos complementares, o não pagamento das
importâncias devidas acarreta as consequências previstas no artigo 29º da Lei nº
37/2003, de 22 de Agosto, isto é, a nulidade de todos os actos curriculares
praticados no ano lectivo a que o incumprimento da obrigação se reporta.
A situação de incumprimento no pagamento da propina e respectiva multa é
notificada ao aluno inadimplente, concedendo-lhe um prazo de sete dias úteis para
este poder demonstrar que efectuou, de facto e atempadamente, o pagamento
devido.

3.

A notificação ao aluno referida no número anterior, bem como todas as demais
previstas neste Regulamento, será feita por edital a afixar nos locais de estilo, nos
termos da alínea d) do nº 1 do artigo 70º do Código do Procedimento Administrativo
publicado no Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro.
4.
Transcorrido o prazo referido no número dois deste artigo sem que o aluno
demonstre ter efectuado atempadamente o pagamento dos valores em falta, será o
seu processo presente ao Presidente do Conselho Directivo que nele exarará
despacho contemplando a nulidade de todos os actos curriculares praticados no ano
lectivo a que o incumprimento da obrigação se reporta, tal como dispõe o artigo 29º
da Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto.
5.
O despacho que declara a nulidade de todos os actos curriculares, referido no
número anterior, será comunicado ao aluno, aos professores responsáveis pelas
UCs em que este se tenha inscrito, bem como aos responsáveis pela Biblioteca, pelo
Centro de Informática ou por outras estruturas de apoio a alunos existentes no ISA.
6.
Para além do pagamento da propina deve também cada aluno suportar os prémios
devidos pelo respectivo seguro escolar bem como, as taxas e emolumentos
legalmente fixados, designadamente para:
a) Inscrição;
b) Realização de exames para melhoria de nota;
c) Concessão de equivalências;
d) Passagem de certidões e diplomas.
Artº 6º
6º
(Emissão de carta de curso, certidões de conclusão de curso e outros documentos
designadamente sobre aproveitamento escolar)
Nenhum dos documentos referidos em epígrafe será entregue sem que esteja efectuado
o pagamento de todas as quantias devidas a título de propinas e respectivas multas.
Artº 7º
7º
(Revisão do presente Regulamento)
Regulamento)
O presente Regulamento será revisto na sua aplicação ao próximo ano lectivo de
2009/2010.
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Regras Gerais de Funcionamento
Funcionamento
(aprovado pela Comissão Coordenadora do Conselho Cientifico em 1/10/2007)

No presente ano lectivo, todos os cursos do ISA, com excepção da Arquitectura
Paisagista, estão adequados a Bolonha. De acordo com este novos planos de estudos
definem-se as seguintes Regras Gerais de Funcionamento:
1.
Todos os alunos deverão efectuar as inscrições nos períodos definidos para tal pelo
Conselho Directivo. A inscrição nas UCs do 1º ano é anual e será efectuada apenas
antes do inicio do ano lectivo. A inscrição nas restantes UCs de funcionamento
semestral será efectuada antes do início dos respectivos semestres.
2.
Para o aluno se inscrever numa determinada UC terá que respeitar o limite
semestral de ECTS (pontos 3. e 4.) e as precedências estabelecidas. Satisfeita esta
condição, o aluno poderá inscrever-se a UCs de diferentes semestres do respectivo
plano curricular. Para a inscrição em UCs optativas o aluno deverá também respeitar
as precedências estabelecidas. Para a inscrição em UCs extracurriculares não se
aplicam as precedências. As UCs extracurriculares realizadas não são
contabilizadas para efeitos de progressão no curso, nem para a média final. Um
aluno apenas se poderá candidatar a UCs extracurriculares do ciclo de estudos em
que se encontra inscrito.
3.
Inscrição dos alunos do 1º ciclo: cada inscrição não poderá exceder 37,5 ECTS em
cada semestre. Cada inscrição numa UC anual será contabilizada como 6,0 ECTS,
para efeitos das inscrições semestrais.
4.
Inscrição dos alunos do 2º ciclo:
a) A inscrição no 1º e 2º semestres não poderá exceder 37,5 ECTS em cada
semestre;
b) Os alunos podem inscrever-se na dissertação de mestrado desde que tenham
completado 48,0 ECTS do plano curricular do mestrado;
c) No ano em que o aluno do 2º ciclo se inscreva na dissertação, a inscrição não
poderá exceder 75,0 ECTS no total dos dois semestres, de acordo com o
Regulamento do 2º ciclo em vigor.
5.
O aluno de 1º ciclo do ISA pode inscrever-se em UCs de 2º ciclo (que pertençam ao
plano curricular do respectivo Mestrado de continuidade) após ter realizado 157,5
ECTS, mas terá que respeitar o limite semestral de ECTS e as precedências
estabelecidas.
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6.

É finalista do 1º ciclo o aluno que tem pelo menos 165,0 ECTS realizados, podendo
fazer as UCs correspondentes aos ECTS em falta para concluir a Licenciatura na
época de finalistas, desde que tenha cumprido todos os requisitos necessários para
ser admitido a exame nessas UCs (como por exemplo respeitar as condições de
obter frequência que se encontrarem definidas para admissão a exame). O aluno
que realizou entre 157,5 e 165,0 ECTS no 1º ciclo não é finalista e não transita para
o 2º ciclo embora possa realizar UCs do 2º ciclo nestas condições.
É finalista do 2º ciclo o aluno que se encontra inscrito na dissertação e tem pelo
menos 66,0 ECTS realizados (no máximo 12,0 ECTS em falta), podendo fazer as
UCs correspondentes aos ECTS em falta para concluir o Mestrado na respectiva
época de finalistas, desde que tenha cumprido todos os requisitos necessários para
ser admitido a exame nessas UCs.
7.
Épocas especiais:
a) todos os alunos finalistas segundo os critérios definidos no ponto anterior podem
usufruir de uma época especial de exame cuja calendarização será definida
anualmente;
b) todos os alunos com estatuto de Trabalhador-Estudante ou outros estatutos de
regime especial previstos na lei, podem usufruir de uma época especial de exame
cuja calendarização será definida anualmente.
8.
Os alunos podem anular a sua matrícula até aos 30 dias subsequentes ao início das
aulas do respectivo semestre.
9.
Os alunos podem alterar a sua inscrição até três semanas após o início das aulas do
respectivo semestre. Ao inscrever-se noutra UC o aluno terá sempre de se certificar
que ainda cumpre as condições necessárias para obter frequência. A alteração de
inscrição após o final do período normal de inscrições pode estar sujeita ao
pagamento de emolumentos.
10. Aos alunos da licenciatura em Arquitectura Paisagista aplicam-se as regras de
funcionamento que vigoraram no ano lectivo de 2007/2008; nos casos em que este
não se aplique será emitido parecer do Conselho Cientifico, ouvida a respectiva
Comissão de Curso.
11. Para efeitos administrativos, quando seja necessário determinar o ano em que o
aluno se encontra, deverá seguir-se o procedimento descrito no RAIDES (Registo de
Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior) de 2008/2009.
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Outras informações
Serviços Sociais de Apoio aos Alunos
Os alunos do ISA estão abrangidos pelos Serviços de
Administração e Acção Social da Universidade Técnica de
Lisboa (SAASUTL), para efeitos de bolsas de estudo,
isenção de propinas, alojamento, alimentação e apoios
complementares. No que diz respeito aos Serviços
Complementares, os alunos podem contar com o Centro
Médico e o Centro de Apoio Psicopedagógico
Psicopedagógico.
dagógico No Centro
Médico, os estudantes da UTL (incluindo de mestrado e/ou
estrangeiros ao abrigo de programas de mobilidade
estudantil), podem usufruir diariamente de consultas de
várias especialidades (Clínica Geral, Ginecologia,
Planeamento Familiar/Saúde Materna, Oftalmologia,
Psicologia/ Saúde Mental). São igualmente prestados,
serviços de enfermagem e de vacinação.

SAAS:
Palácio Burnay
Rua da Junqueira N.º 86
1349-025 Lisboa
tel.: 351 213 611 700
fax: 351 213 611 717
e-mail: SASUTL@mail.sas.utl.pt
http://www.utl.pt/page.aspx?idCat=7
Centro Médico dos SAAS:
Av. Fontes Pereira de Melo, 25 – 1º
1100 Lisboa
tel.: 351 213531138
http://www.sas.utl.pt/sap/Main.htm

Prova de Qualidade de Trabalhador Estudante
Ao abrigo do nº3 da Portaria 548/83 de 10 de Maio e da alínea b) do Artº9º da Lei 116/97
de 4 de Novembro, para efeitos da comprovação da qualidade de Trabalhador Estudante,
no acto da inscrição o aluno deve entregar na DA:
1. No caso dos trabalhadores
trabalhadores por conta de outrém:
outrém
a) declaração da entidade patronal onde devem constar obrigatoriamente:
identificação completa da entidade patronal (incluindo nº de benef. da Seg. Social);
nome do trabalhador; tipo de contrato de trabalho; categoria; horário de trabalho
semanal; nº de benef. da Seg. Social do trabalhador; nº de contribuinte.
b) documentação comprovativa da situação contributiva regularizada junto dos
Serviços de Seg. Social ou, em caso de isenção, os recibos dos três últimos meses
de salário
2. No caso dos trabalhadores
rabalhadores por conta própria:
própria
a) declaração emitida pela Divisão de Finanças, comprovativa da abertura de actividade;
b) documentação comprovativa da situação contributiva regularizada junto dos
Serviços de Seg. Social ou, em caso de isenção, declaração destes serviços
comprovativa dessa isenção;
c) cópia dos últimos três recibos emitidos.
A ausência de qualquer um dos elementos acima indicados implica a não atribuição do
estatuto de Trabalhador Estudante.
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Acesso à Tapada
Para garantir uma melhor gestão no acesso de pessoas
e viaturas à Tapada da Ajuda, dada a sua dimensão,
bem como garantir um maior nível de segurança, foi
aprovado pelo Conselho Directivo, em 2007, um
Regulamento de Acesso à Tapada da Ajuda.

Para consulta:
http://www.isa.utl.pt/home/node/731
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Estruturas de Apoio aos Estudantes

Divisão Académica
Académica (DA)
Tem como principais objectivos assegurar a boa gestão de
todos actos respeitantes à vida académica dos estudantes,
desde a sua inscrição até à entrega dos diplomas e
garantir que os estudantes e docentes se mantenham
informados de acordo com as regras de funcionamento da
Instituição.
Encontra-se disponível o acesso a serviços da Divisão
Académica através da Internet embora limitado aos
utilizadores que possuam username e password.

Coordenadora:
Dª Angelina Cruz
Localização:
Edifício Principal (piso 0)
Horário de funcionamento:
das 9h30m às 16h
tel.: 351 213653118
e-mail: dacademica@isa.utl.pt
http://www.isa.utl.pt/home/node/218

Associação dos Estudantes do ISA (AEISA)
A AEISA é a estrutura representante dos Estudantes do
Secretariado:
ISA. De entre os seus objectivos fundamentais
Anabela Ferreira
destacam-se: 1) a representação condigna dos
tel.: 351 213625986
fax: 351 213619279
estudantes; 2) promoção, coordenação e estímulo da
e-mail: daeisa@isa.utl.pt
defesa dos alunos; 3) incentivo aos alunos e participação
http://www.isa.utl.pt/home/node/288
nas questões educativas; 4) promoção da educação
cívica, cultural, científica e recreativa.
São membros da AEISA todos os alunos do ISA podendo ser sócios todos aqueles que
pagarem a quota anual, beneficiando de descontos em todos os serviços prestados pela
Associação, (bar, papelaria, centro de cópias, campos polidesportivos, acesso à Ordem
dos Engenheiros e cacifos).

Provedoria do Estudante
Provedora:
A Provedoria é um órgão de carácter consultivo e sem
Profª Maria Manuela Abreu
poder decisório. Deverá promover a procura de
e-mail: manuelaabreu@isa.utl.pt
soluções, por via informal, em situações de conflito ou http://www.isa.utl.pt/home/node/840
impasse no âmbito interno do ISA.
Tem como principais atribuições: 1) ouvir os estudantes sobre os problemas e as
dificuldades por estes sentidas nas suas relações com a Instituição; 2) zelar pela boa
conduta na relação mútua entre os membros dos Órgãos e Serviços do ISA e os
estudantes; 3) apreciar reclamações de alunos, elaborando pareceres que permitam
endereçar os assuntos colocados para os órgãos competentes; 4) intervir em acções de
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mediação ou conciliação sempre que requerido por todas as partes interessadas; e 5)
comunicar aos interessados e aos órgãos competentes o seu parecer e as propostas ou
sugestões que considere pertinentes.
A Provedora recebe os estudantes para ouvir os problemas que lhe queiram apresentar.

DAG/ Relações Internacionais
Internacionais
A Divisão de Apoio à Gestão/Relações Internacionais
Contacto:
tem como missão coordenar e incentivar o intercâmbio
Inês Reis
de docentes, alunos e funcionários, apoiar programas e
e-mail: dag.ri@isa.utl.pt
protocolos de cooperação e organizar toda a http://www.isa.utl.pt/home/node/584
informação que cabe no âmbito das Relações
Internacionais.
Entre as acções de intercâmbio desenvolvidas pela DAG/RI, salientam-se os Programas
Sócrates/Erasmus e Leonardo da Vinci, que proporcionam aos participantes bolsas e
outros tipos de apoio à mobilidade.

DAG/ Saídas Profissionais
Porque o ISA se preocupa com a integração
Contacto:
profissional dos seus recém-licenciados na vida
Edite Queiroz
activa, criou uma estrutura que pretende apoiar os
e-mail: dag.sp@isa.utl.pt
alunos, finalistas e recém-licenciados, neste período
http://www.isa.utl.pt/home/node/630
de transição.
Esta valência técnica é responsável por todas as acções de divulgação e afixação de
informação relativa a propostas de emprego, estágios, bolsas de apoio à investigação ou
outras, cursos de formação e outras actividades promotoras da integração no mercado de
trabalho.

Biblioteca (BISA)
A Biblioteca do ISA reúne obras monográficas e
Horário:
seriadas adquiridas desde 1853 embora muitas
Seg. a Sexta: 9h.-20h.
dessas obras tenham data de edição muito anterior.
Sábados (Jan/Jul): 10h.-16h.
Algumas remontam ao séc. XVII.
Agosto: 9h.-17h
Encontram-se disponíveis os serviços de autoe-mail: infobisa@isa.utl.pt
http://www.isa.utl.pt/home/node/602
empréstimo, com acesso livre às estantes e o autoserviço de fotocópias
A nível informático encontram-se instalados programas de gestão (empréstimo,
aquisições e periódicos). São inúmeras as visitas de profissionais de outras bibliotecas e
de instituições ligadas ao ensino e à investigação. Também importantes são as
bibliotecas particulares recebidas, algumas já incorporadas ou em vias de incorporação,
com destaque para a biblioteca AGROS.
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Centro de Informática (CIISA)
O Centro de Informática do ISA é uma estrutura de apoio científico e pedagógico que tem
por finalidade a prestação de serviços informáticos tanto a nível de processamento, como
de apoio técnico e formação, aos órgãos, departamentos e serviços do ISA, bem como a
outras entidades públicas ou privadas.
O CIISA disponibiliza um conjunto de salas de aula equipadas com cinquenta
computadores ligados em rede, para aulas e utilização livre por parte dos alunos, tendo
ainda uma área de impressoras e postos de digitalização e gravação de cd’s. Estão em
instalação antenas wireless, o que permitirá, em breve, o acesso à rede por esta via em
vários espaços do campus. O CIISA garante a recuperação de dados pela implementação
de uma política de backups diária, semanal e mensal.

Associação para Inovação e Desenvolvimento Empresarial (INOVISA)
A INOVISA é uma incubadora de empresas, relacionada com os departamentos do ISA e
de outras Escolas da Universidade Técnica de Lisboa.
Pretende promover a relação entre a Universidade e as empresas, tendo em vista os
processos de inovação tecnológica.
Tem como objectivos principais:
a) apoio à incubação de empresas de base tecnológica;
b) apoio à transferência de tecnologias da Universidade para as empresas;
c) acompanhamento de projectos de I&D em parceria com empresas;
d) acções de formação avançada;
e) consultoria e prestação de serviços.

Voluntariado no ISA
O ISA é uma Escola especial, com espaços e oportunidades que só se encontram na
Tapada da Ajuda
Para que os alunos possam participar na preservação deste espaço e no
desenvolvimento deste mundo, o ISA está a organizar actividades de voluntariado junto
do Jardim Botânico da Ajuda, do Viveiro Florestal e na própria Tapada.
Em breve serão divulgados os calendários destas actividades.
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Instalações

Salas de Estudo
O ISA disponibiliza vários espaços vocacionados para o
estudo:
Salas
Salas do CIISA – No Pavilhão Anexo, encontram-se cinco
salas equipadas com computadores ligados em rede,
para aulas e utilização livre, área de impressoras e
postos de digitalização e gravação de cd’s. Abertas de 2ª
a 6ª, das 8h às 20h.
Sala UNIVERSIA - Localizada na Biblioteca. Dispõe de 20 postos com computadores.
Aberta de 2ª a 6ª, das 9h às 20h e aos sábados das 10h às 16h. Apesar de não ser uma
sala de estudo, a Biblioteca dispõe de uma sala de leitura com capacidade de 200
lugares que se pode adequar ao estudo individual dada a imposição de silêncio.
Corredor do 1º andar do Edifício Principal,
Principal onde se encontram mesas destinadas a
estudo.
Lagar - espaço gerido pela AEISA, localizado no Edifício Principal, aberto 24 horas
apenas em época de exames.

Cantina, Bares e Restaurante
O ISA dispõe de uma Cantina Universitária,
Universitária gerida pelos
Serviços de Acção Social da UTL. Trata-se de uma
unidade alimentar constituída por uma Cantina e por um
Snack, com capacidade para 232 e 80 lugares,
respectivamente. Para além da cantina, existem ainda
diversos bares distribuídos pela Tapada: Bar do Edifício
Principal, Bar da Biblioteca e Bar do DEF.
Horário:
No Pólo da Ajuda existe uma cantina universitária de
Almoço
12h
às
14h30m
(2ª
a
Sábado)
maiores dimensões cuja oferta será ainda de considerar
Jantar – 18h30m às 20h30m (2ª a 6ª)
dada a proximidade do ISA. No andar térreo desse
Consulta de ementas nas cantinas UTL:
edifício dispõe de um bar e no andar superior de um
http://www.sas.utl.pt/alim/Ementas/View/View.aspx
restaurante.
Situado perto do campo de rugby podemos encontrar o restaurante A Pateira.
No Jardim Botânico da Ajuda (ISA/UTL) pode ainda dispor do restaurante Estufa Real.
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Actividades
Actividades Desportivas
A prática de rubgy, desporto com uma longa tradição no
ISA, conta com dois campos relvados geridos pela
Associação dos Antigos Alunos do ISA. Também a cargo
desta associação, existe um campo sintético para a
prática de futebol de 7.
7 Estes campos podem ser
alugados mediante marcação.
Existem ainda dois campos polidesportivos, situados
junto da cantina, para a prática de ténis,
ténis futebol de 5 e
basquetebol,
basquetebol geridos pela Associação de Estudantes do
ISA, também com possibilidade de aluguer.
Os percursos pedestres com guia, piqueniques e jogging
são outras actividades que permitem usufruir melhor
deste espaço previlegiado.
Localizado no Pólo da Ajuda, ao lado da FMV e frente ao
ISCSP, o Centro de Actividade Física e Recreação
(CEDAR
CEDAR)
CEDAR oferece uma diversidade de actividades
desportivas a preços especiais para alunos e
funcionários das faculdades da UTL.

Para mais informações:
Futebol de 7 – tel. 967007176
Rugby – tel./fax: 351 213645262
Ténis, Futebol de 5 e Basquetebol –
tel.: 351 213625986
Perc. pedestres c/ guia/piqueniques e-mail: espacosdatapada@isa.utl.pt
tel.: 351 213653553/fax: 213653238
Para mais informações:
tel.: 351 213600020
www.cedar.reitoria.utl.pt

Agrolivro
A livraria Agrolivro oferece uma grande diversidade de
publicações nas áreas das Ciências Agrárias e da
Arquitectura Paisagista, bem como revistas, artigos de
papelaria e pequenas lembranças. Disponibiliza também
livros por encomenda. Tem espaço de cafetaria.
Oferece um desconto de 10% em livros a docentes, não
docentes e alunos.

Contacto:
Susana Pina
Horário de funcionamento:
Das 9h às 13h e das 14h às 17h
tel.: 351 213653305
e-mail: agrolivro@gmail.com
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Espaços da Tapada

A Tapada da Ajuda é um Parque Botânico com cerca de
100 ha, no interior da cidade de Lisboa, de reconhecido
interesse internacional, no qual se destacam uma
Reserva Botânica única (a Reserva Botânica Natural D.
António Xavier Pereira Coutinho), onde estão
representadas as espécies características do clímax da
zona, jardins, arboretos diversos, viveiros florestais,
terrenos de cultura (pomares, vinhas, prados, culturas
arvenses e hortícolas) bem como diversas espécies
domésticas e silvestres características.
Para além do património botânico e vegetal, a Tapada caracteriza-se ainda pelo diverso
património histórico e arquitectónico, algum do qual remontando ao tempo em que foi Tapada
Real.
O Edifício Principal do ISA, projectado pelo Arquitecto Adães Bermudes, foi inaugurado em
1917. Apresenta uma estrutura quadrática com claustro e arcadas incompletas.
O Salão Nobre,
Nobre antiga biblioteca do ISA, e a Sala de Actos,
Actos
ambos localizados no Edifício Principal, constituem espaços
ideais para a organização de reuniões, recitais, palestras,
seminários e pequenos eventos até 100 pessoas.

O Pavilhão de Exposições - com uma estrutura singular em
ferro e vidro, foi projectado pelo Arquitecto Pedro d’Avilla,
sob a ordem do rei D. Luís I, para realizar a 3ª Exposição
Agrícola de Lisboa, em 1884. Ex-libris do ISA, é actualmente
um local de comemorações e de actividades culturais.

O Auditório da Lagoa Branca é um edifício moderno, com capacidade para 300 lugares
sentados na plateia e 60 lugares em camarotes. Possui ainda cabines de tradução e camarins,
podendo ser utilizado para a organização de congressos, simpósios, representações de teatro,
concertos ou outras actividades de carácter técnico ou cultural.
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O Auditório de Pedra,
Pedra ao ar livre, tem uma estrutura
semelhante a um anfiteatro romano e encontra-se
localizada a cerca de 150 metros do edifício principal do
ISA. Envolvido por uma manta verde de árvores e
arbustos, é um local surpreendente e único na cidade de
Lisboa, possuindo uma atmosfera incomparável que não
se consegue descrever sem uma visita ao local.
Com capacidade para cerca de 400 pessoas, é ideal para a realização de actividades de
carácter sócio-cultural ao ar livre, incluindo concertos, teatros ou recitais.
O Jardim da Parada,
Parada cuja designação se deve ao facto de
ser local de treinos e exercícios de forças militares e de
segurança municipal da cidade de Lisboa em meados do
séc. XIX. tem uma localização privilegiada no centro da
Tapada. Possui diversas infra-estruturas, incluindo uma
zona de piqueniques e churrascos bem como uma vasta
área relvada e pequenos lagos com patos.
Adequado para a organização de quaisquer actividades de outdoor, é ideal para grandes
grupos e para actividades com crianças.
As Minas de Água,
Água existentes desde o reinado de D. João V,
para abastecimento da Real Tapada da Ajuda, bem como
outras quintas e palácios a montante, nomeadamente o Jardim
Botânico da Ajuda. Hoje, já não desempenham o papel que
tiveram outrora, mas possuem um lugar de destaque no
conjunto das construções da Tapada da Ajuda. A extensão das
minas atinge, no seu conjunto, as largas centenas de metros.
Tendo altura suficiente para se permanecer de pé no seu
interior, a maior parte delas desenvolve-se abaixo do solo, as paredes são construídas em
tijolo de burro, o tecto por finas lajes de calcário e o chão, hoje completamente coberto de
calcário, foi escavado na rocha basáltica de forma a possuir uma caleira que permitisse que
a água corresse desde a origem da mina até à entrada. Algumas delas, apresentam grandes
caudais.
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O Observatório Astronómico
Astronómico de Lisboa situa-se no Alto
da Eira Velha a 100m de altitude. Foi ideia do astrónomo
francês Faye (1850) pois Lisboa era o único local em
todo o continente europeu em que a luneta zenital pode
encontrar a maravilhosa estrela Argelander. (Botelheiro,
1961, cit. in Cardoso, 1992). A planta tem forma de cruz
com as quatro pontas rigorosamente orientadas segundo
os pontos cardeais e a fachada principal orientada para
Sul.
O corpo central desenha um octógono, (.) com oito espessas arcadas de secção trapezoidal,
que se levam em altura, constituindo um corpo cilíndrico, coberto por uma cúpula de ferro
rotativa, de trinta toneladas de peso e 11m de diâmetro (.). Em 1995, o observatório foi
integrado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Para mais informações
consulte www.oal.ul.pt.
O Miradouro,
Miradouro num dos pontos mais altos da Tapada, a 135 metros de altitude, é talvez o
melhor local para presenciar um inesquecível pôr do sol e apreciar as vistas. Junto ao
miradouro, revestido a azulejos dos anos 40, está um dos marcos geológicos mais antigos de
Portugal e abaixo os 4,4 hectares da Reserva Botânica natural D. António Xavier Pereira
Coutinho.
A Tapada da Ajuda dispõe ainda de diversos espaços verdes,
verdes
Contacto:
onde podem ser realizadas actividades de outdoor, montagem
Dra. Cláudia Múrias
tel.: 351 213653553
de tendas, acampamentos, colónias de férias, filmagens,
fax: 351 213653238
sessões fotográficas, ou quaisquer outras actividades que
e-mail: espacosdatapada@isa.utl.pt
aproveitem e se enquadrem no espírito deste espaço único da
http://www.espacosdatapada.com
cidade de Lisboa.
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Jardim Botânico da Ajuda

O Jardim Botânico da Ajuda pertence ao ISA desde 1918,
integrado como infra-estrutura de ensino e investigação
Fundado em 1768 e projectado por um botânico italiano,
Domingos Vandelli, chamado pelo rei D. José para ensinar
os seus príncipes. É o primeiro Jardim Botânico de Portugal
desenhado com o fim de manter, estudar e coleccionar o
máximo de espécies do mundo vegetal.
Com uma área de 3.5 ha, a arquitectura do Jardim segue os
modelos renascentistas em terraços talhados na encosta,
tendo três elementos fundamentais, pedra esculpida,
plantas e água em fontes e lagos. No entanto, os
ornamentos existentes no jardim têm influências
marcadamente barrocas (nomeadamente a fonte central e
as escadarias (laterais e central). O jardim tem dois tipos de
uso: no tabuleiro superior a colecção botânica e no tabuleiro
inferior o jardim de passeio ornamental com buxo e traçado
conforme as regras do jardim de recreio. Existe ainda, «o
jardim dos aromas» com plantas aromáticas e medicinas,
desenhado para invisuais e o arborinho.
O Jardim Botânico mantém uma intensa actividade
direccionada tanto para adultos (visitas guiadas e
organização de mini cursos de jardinagem) como para
crianças (visitas de estudo, ocupação de férias e festas de
aniversário).
O grupo de teatro infantil AnimArte está sediado no Jardim.

Directora:
Engª Dalila Espírito Santo
tel./fax: 351 213622503 (secret.)
tel.: 351 213653137 (portaria)
Horário de funcionamento:
Verão – das 9h às 19Hh (Abril)
e das 9h às 20h (Maio a Set.)
Inverno – das 9h às 18h (out a Março)
Encerra do à 4ª feira
Entrada grátis p/ funcionários/alunos
e-mail: botanicoajuda@isa.utl.pt
http://www.jardimbotanicodajuda.com
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Outras Associações

Associação Portuguesa dos Estudantes Florestais (APEF)
Departamento de Engenharia Florestal, Tapada da Ajuda 1349-017 Lisboa
tel.: 351 213621579 (Ext. 1579), fax: 351 2136450 00
http://aewww.isa.utl.pt/apef/pg1.htm

Associação Internacional
Internacional de Estudantes de Agricultura (IAAS)
tel.: 351 213 620 986, fax: 351 213 635 03
e-mail geral: iaaslisboa@clix.pt
e-mail prog. de intercâmbio: exprolisboa@clix.pt
http://planeta.clix.pt/iaaslisboa

Associação Portuguesa de Jovens Enófilos (APJE)
Laboratório Ferreira Lapa, Tapada da Ajuda (ISA)
tel.: 351 213653246, fax: 351 213653200
http://www.apje.net/

Associação dos Antigos Alunos do ISA (AISA)
Presidente: Engº Carlos Amado da Silva
tel./fax: 351 213645262
http://www.isa.utl.pt/home/node/310
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Mapa da Tapada

Núcleo de Ambiente, Segurança, Prevenção e Qualidade
(NASPQ)

Nº de emergência: 93 580 70 20 (24 horas)
Considera-se emergência qualquer situação que possa constituir um
prejuízo para a Tapada da Ajuda ou para o ISA como sejam:
acidentes de automóvel, focos de incêndio, situações de intrusão,
roubo e vandalismo, animais agressivos, situações de potenciais
danos patrimoniais, etc.
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