Mensagem do Presidente do ISA – 2018/2019
Professor Doutor António Guerreiro de Brito
Lisboa, 3 de Setembro de 2018
Estimadas/os Estudantes,
A Universidade de Lisboa inicia agora o ano letivo 2018/2019. A todos os que
ingressam nos estudos de licenciatura, de mestrado e de doutoramento do
Instituto Superior de Agronomia (ISA) desejo dar as boas vindas, com uma
referência particular para aqueles que, não sendo de Lisboa ou nem mesmo de
Portugal, estarão connosco. Todos vocês trazem experiências e possuem
expectativas e projetos diferenciados mas agora, durante pelo menos mais um ano,
partilharemos a realidade de sermos membros da comunidade “Instituto
Superior de Agronomia”. Juntos estaremos imbuídos da mesma tradição e história
que faz do Instituto Superior de Agronomia uma instituição de referência no ensino
superior e do campus da Tapada da Ajuda um ótimo lugar para estar e ser.
Os estudantes são a razão de existência do Instituto Superior de Agronomia. Novamente, uma parte significativa do
vosso tempo até ao final do segundo semestre irá ser despendido em processos de aprendizagem. É natural.
Consolidar conhecimentos, adquirir métodos e saberes específicos, pensar de forma sistémica e ter vontade de inovar
e empreender, acreditando que todos os problemas encerram oportunidades e permitem soluções da qual vocês
podem fazer parte, esses são os principais vectores do ensino@ISA. Neste contexto, a nossa visão é, nunca o
esqueceremos, fazer do Instituto Superior de Agronomia uma escola com impacte, orientada para os interesses da
comunidade e com capacidade para transformar a realidade ao nível local, nacional e internacional. Como sabem, o
Instituto possui um modelo de ensino estruturado em dois ciclos independentes seguindo o modelo base definido
pela Declaração de Bolonha, o primeiro de licenciatura e o segundo de mestrado. Os sete cursos de licenciatura
continuarão a suportar a base do ensino e, em termos de estudos de segundo ciclo (mestrado) e terceiro ciclo
(doutoramento), estamos envolvidos em mais de uma dezena de cada um deles, muitos com uma colaboração
importante de outras instituições, nacionais e internacionais. Em todos ele queremos providenciar um ensino de
qualidade para uma aprendizagem inspiradora.
Estão aqui para progredir no conhecimento, portanto, não posso deixar de vos dizer o óbvio; estudem! Como bem
sabem, o que vos acontecerá no final do semestre será, em grande parte, o resultado do que tiverem decidido fazer
ao longo do semestre, não apenas uns poucos dias antes dos testes ou dos exames. Mas não se esqueçam, o objectivo
é aprender, não é apenas passar de ano. No entanto, não estudem apenas. Esta Escola é inclusiva e plural,
incentivando pensamentos diferentes e originais. Encorajo-vos a participarem em atividades extracurriculares, cuja
oferta pela academia e por toda a cidade de Lisboa não é pouca. Entre o desporto, a cultura e o voluntariado social,
não faltam ofertas. Acrescento, por isso, desafiem-se!
Gostaria também de informar, aqueles que ainda não sabem, que este ano lectivo marca o começo de um percurso
de quatro anos para uma nova equipa dirigente do Instituto Superior de Agronomia. Temos projetos para melhorar a
eficácia e eficiência da missão do Instituto e estaremos dedicados a cumprir as prioridades que elencamos no nosso
programa de ação, por forma a garantir, para as próximas gerações, a melhor Escola nos domínios em que
leccionamos. Asseguro-vos que estamos comprometidos a enfrentar a complexidade dos desafios com uma estratégia
clara, atentos às oportunidades e sem menosprezar as ameaças. Manter-vos-emos a par do que iremos fazer,
privilegiando o diálogo com a Associação de Estudantes e, sempre que for mais apropriado, diretamente convosco. A
porta do Conselho de Gestão estará aberta, também a dos restantes órgãos em que os estudantes marcam presença
– Conselho de Escola, Conselho Pedagógico e Assembleia de Escola.
Lutem para fazer hoje melhor que ontem e continuem a aprender, de forma inteligente, para encontrar novos
horizontes profissionais, mas também pessoais. Embora cada um com o seu papel, sabemos que o sucesso de uns
será o sucesso de outros e o fracasso terá o mesmo sentido para todos. Podem contar com o Instituto Superior de
Agronomia para fazer evoluir o vosso talento e atingir objectivos. Nós contamos convosco!
António Guerreiro de Brito
Presidente do Instituto Superior de Agronomia

Message from the President of ISA – 2018/2019
Prof. Dr. António Guerreiro de Brito
Lisbon, September 3, 2018
Dear Students,
The University of Lisbon just starts the 2018/2019 academic year. Therefore, to all
who enter the undergraduate, master's and doctoral studies of the School of
Agriculture (ISA) I wish to welcome you, with a special reference to those who will
be with us and came from abroad. All of you bring experiences and have different
expectations and projects but now, for at least another year, we will share the
momentum of the "Instituto Superior de Agronomia" community. Together we
will be imbued with the same tradition and history that makes the School of
Agriculture an institution of reference in higher education and Tapada da
Ajuda campus a great place.
The students are our reason and you will devote time and efforts on learning during the semester. It's natural. To
consolidate knowledge, to acquire specific methods, to think systemically and to be willing to innovate believing that
all problems contain opportunities and allow solutions that you can be part of, these are the main vectors
of education@ISA. In this context, our vision is a school with impact, oriented towards the interests of the
community and transforming the reality at local, national and international levels. As you know, the Institute has a
teaching model structured in independent cycles following the basic model defined by the Bologna Declaration, the
first for the bachelor's degree and the second for the master's degree. The undergraduate courses will continue to
support the educational base and the second cycle (master's) and third cycle (doctorate) studies provide new
opportunities, some sharing an important collaboration with other national and international institutions. In all of
them we aim a teaching that inspires learning.
You are with us to keep advancing your knowledge. Therefore, please study. As you know, the academic outcomes will
be the result of what you have decided to do throughout the semester, not just a few days before the tests or exams.
But do not forget, the goal is to learn; it's not just to pass a year. However, do not just study. This School is inclusive
and plural, encouraging different and original thoughts. I incite you to participate in extracurricular activities, whose
offer by the academy and throughout the city of Lisbon is large and diverse. Between sports, culture and social
volunteering, there are no offer shortage. I hope you challenge yourself!
In addition, I would also like to inform you that this academic year marks the beginning of a four-year track for a new
management team of the School of Agriculture. We will be engaged towards the priorities we set out in our program
of action aiming at to ensure the best School in our teaching areas. I assure you that we are committed to addressing
all challenges with a clear strategy, watchful of opportunities and without neglecting threats. We will keep you informed
of what we will do, giving priority to the dialogue with the Students Association and, where appropriate, directly with
you. The door of the Management Board will be open, also to the other bodies in which students are present - School
Council, Pedagogical Council and School Assembly.
Strive to do better today than yesterday and continue to learn to find new professional horizons, as well as personal
ones. Although each one with its role, we know that the success of one will be the success of others and failure will
have the same meaning for everyone. You can count on the School of Agriculture to make your talent to evolve
and to achieve the goals you decide to set.
António Guerreiro de Brito
President of the School of Agriculture

