
Mensagem do Presidente do ISA 
31 de Julho de 2021 

Início do Ano Lectivo no Instituto Superior de Agronomia — dia 27 Setembro

Cara comunidade académica,

O contexto em que irá decorrer a abertura do ano lectivo 2021/2022, 1º semestre, em 
Setembro próximo é, novamente, um enorme desafio. Iremos iniciar o ano lectivo 
assumindo que o cenário de vacinação contra o SARS-COV2 permitirá ter as aulas de 
forma normal. A forma normal é, na universidade, o ensino presencial, promovendo uma 
experiência de comunidade, multifacetada e culturalmente enriquecedora. Esta 
experiência, irrepetível, tem sido tristemente condicionada desde o início de 2020.

A época de exames foi prolongada até ao dia 17 de Setembro p.f., condicionando o 
conhecimento dos resultados e a subsequente inscrição dos estudantes na semana 
seguinte. Os resultados do processo de vacinação levantam a expectativa da pandemia 
SARS-Cov2 ser, progressivamente, mitigada e onde cada semana que passa é importante. 
Por outro lado, uma parte da Universidade de Lisboa terá o arranque do ano lectivo no dia 
27 Setembro. Assim, tendo presente estes factos, o Conselho de Gestão, ouvido o 
Presidente do Conselho Pedagógico, entende estabelecer o início do ano lectivo no 
Instituto Superior de Agronomia para o dia 27 Setembro (excepto primeiro ano do 1o 
ciclo).

Estamos conscientes das dificuldades adicionais que esta decisão acarreta no planeamento 
do ensino (teremos menos uma semana lectiva), mas entendemos que é a mais certa no 
contexto actual para que possamos ter um efectivo regresso presencial, o nosso Plano A. 
Desta comunicação será produzido, oportunamente, o respectivo despacho.

Faço votos de boas férias, em saúde.

Os meus cumprimentos,

O Presidente do ISA 

António Guerreiro de Brito 



Message from the President of ISA
July 31st 2021 

Beginning of the Academic Year at Instituto Superior de Agronomia — September 27

Dear academic community, 

The opening of the academic year 2021/2022, next September is an enormous 
challenge. We will start the academic year assuming SARS-COV2 vaccination scenario 
will allow normal lectures and classes. The university normal is a face-to-face teaching, 
promoting a multifaceted and culturally enriching community experience. This 
unrepeatable experience has been sadly conditioned since the beginning of 2020. 

The exam period was extended until the 17th of September p.f., conditioning the 
subsequent enrollment of students in the following week. As I said, the results of the 
vaccination process raise expectations that the SARS-Cov2 pandemic will be 
progressively mitigated and where each passing week is important. On the other hand, 
a part of the University of Lisbon will start the academic year on the September, 27th. 
Thus, having heard the President of the Pedagogical Council, the ISA management board 
establish the beginning of the academic year on September 27th (except the first year of 
the 1st cycle). 

We are aware of the additional difficulties that this decision entails in the lecture 
planning (we will have one less teaching week), but we believe is the right one in the 
current context so that we can have an effective face-to-face return, our Plan A. 

Best regards, 

the President of ISA

António Guerreiro de Brito 




