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1. Horas de contacto: 
 Teóricas - 28  Teórico-Práticas – 6  Práticas - 18 Trabalho de campo -  4   Total – 56 
 
2. Objetivos  
Fornecer aos alunos os conceitos chave da biologia vegetal que permitem integrar a produção e 
conservação de alimentos para animais no fenómeno agrícola numa perspectiva que garanta a 
sustentabilidade dos sistemas de produção, a protecção do ambiente e dos ecossistemas. 
Conhecer os domínios de aplicação dos métodos e técnicas, nacionais e transnacionais, da 
preservação dos ecossistemas. 
 
3. Programa  
Conceitos em Agricultura: definição, objectivos e sistemas de produção. A agricultura Portuguesa. 
Biologia vegetal: metabolismo e fisiologia vegetais; efeitos ambientais na produção vegetal; 
fertilização de culturas. O clima e solos de Portugal e no Mundo. Produção de forragens: curva de 
produção; selecção de espécies e variedades; composição química (evolução, relação com curva 
de produção, época ideal de corte). Conservação de forragens: justificação; métodos 
conservação; valor nutritivo. Produção de pastagens: tipos de pastagens em Portugal e no mundo; 
classificação; principais espécies e variedades cultivadas em Portugal. Maneio de pastagens: 
relação animal/pastagem e animal/solo; sistemas de pastoreio; encabeçamentos. Sistemas de 
produção animal. Papel do animal no ambiente agrícola. Agricultura e ambiente. Desenvolvimento 
de sistemas de produção sustentáveis e formas de actuação no combate a fontes de poluição 
geradas no processo agrícola. Preservação de ecossistemas. 
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5. Avaliação  
A avaliação prática tem por base a realização de exame final, uma monografia sobre um tema da 
matéria e um relatório sobre um alimento conservado recolhido pelos alunos. A avaliação teórica 
baseia-se na realização de um exame escrito. A nota final é a média aritmética da avaliação 
teórica e da avaliação prática. 
 
 

 


