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SOLIDARISA: ESTUDANTES DO ISA AJUDAM BANCO ALIMENTAR
 

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/noticia/19647

 
Estudantes do Instituto Superior de Agronomia criaram, em 2011, o SolidarISA. O objetivo? Ajudar os
que mais precisam, com a oferta do que cultivam ao Banco Alimentar Contra a Fome.
 
 Cultivam alimentos para pôr em prática aquilo que lhes foram ensinando ao longo do curso. Depois
juntam-lhe uma vertente solidária. O SolidarISA é um projeto de estudantes do Instituto Superior de
Agronomia da Universidade de Lisboa (ISA), que pretende ajudar os mais desfavorecidos. Até agora
foram já entregues mais de 40 toneladas de alimentos.
 
 Criado em 2011, com o  objetivo de ajudar os mais necessitados, aproveitando os recursos do ISA , o
projeto assenta num cariz solidário, visto que toda a produção agrícola é entregue ao Banco Alimentar
Contra a Fome e num cariz educativo, pois desafia os estudantes do ISA a colocarem em prática os
conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação.
 
 Os fundadores da iniciativa já são ex alunos do ISA, mas o projeto vai-se renovando com novos
alunos. António Lourenço é um deles. O estudante do 1º ano de de Mestrado de Engenharia
Agronómica, com especialização em Agropecuária, aderiu ao projeto no ano passado e faz parte da
atual equipa de cinco pessoas que contribui para a iniciativa.
 
  O projeto é importantíssimo, porque nós conseguimos completar o que aprendemos no Instituto
Superior de Agronomia. E começamos a ter uma perceção real dos problemas que acontecem ao
produtor , explica o estudante ao Canal Superior.
 
 Até ao momento, o grupo de estudantes envolvidos entregou já mais de 40 toneladas de alimentos,
um contributo avaliado em cerca de 22 mil euros - de acordo com os preços praticados nos
supermercados.
 
 No ano passado, a equipa fazia a produção em 5 hectares, mas este ano viram o seu espaço
aumentado para 7,5 hectares.  As nossas culturas deste ano são de brócolos e couve lombarda e
ainda trigo rijo - para transformar em espaguete - e grão-de-bico , explica António Lourenço.
 
 O projeto conta já com vários promotores e parceiros, como o Banco Santander Totta, Adubos DEIBA,
MAGOS Irrigation Systems, PESNIL, Viveiros da Silveira, LusoSem, New Holland, Luís Simões e GALP.
 
 Em abril de 2013, o projeto entregou 12 toneladas de couve lombarda e cerca de 6 toneladas de
grão-de-bico. Foi, ainda, entregue azeite feito a partir de azeitonas provenientes das oliveiras
localizadas no ISA.
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