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1. Horas de contacto: Teóricas - 20; Práticas – 6;
2. Objetivos:
Sensibilizar os alunos para a dimensão e perspectivas da Produção Animal nas Regiões
Tropicais face ao aumento dos efectivos pecuários nestas regiões e ao decréscimo contínuo
das populações animais nos países mais desenvolvidos das regiões temperadas.
Dotar os alunos com um conjunto de conhecimentos sobre os efeitos dos climas tropicais nos
animais e na produção dos alimentos por eles utilizados e das consequências desses efeitos e
das adaptações no maneio dos animais na sua alimentação, nos seus programas sanitários e
no delineamento dos sistemas produtivos utilizados.
3. Programa:
Panorama da Produção Animal nas Regiões Tropicais. Dimensão e distribuição dos efectivos
das várias espécies. A Produção Animal como actividade económica e sociocultural.
Constrições e desafios: fornecimento de proteína animal à população humana, segurança
alimentar, qualidade alimentar e bem-estar animal. Características dos climas e da produção
de alimentos para animais nas regiões tropicais. Principais tipos de alimentos produzidos nas
regiões tropicais, sua utilização pelos animais e tecnologias de conservação. Efeitos dos
factores ambientais na fisiologia produtiva dos animais. Adaptação dos animais aos parâmetros
ambientais e à sazonalidade da disponibilidade de alimento. Especificidades anatómicas e
fisiológicas nas várias espécies animais. Condicionalismos das condições ambientais ao
desenvolvimento de alguns sistemas de produção. Características gerais dos sistemas de
produção e das populações animais de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e aves existentes nas
regiões tropicais.
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5. Avaliação:
Exame escrito em que serão avaliadas as matérias lecionadas nas aulas teóricas, teóricopráticas e práticas e que inclui perguntas de resposta rápida (escolha múltipla, verdadeiro e
falso e preenchimento de espaços).

