
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118008 - Agroecossistemas 

Área cientifica: Fitotecnia e Nutrição Vegetal 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 1º 

Semestre curricular: 2º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Helder Filipe dos Santos Viana 

Horas de contacto (**): T -30; P -30 

Tempo total de trabalho (horas): 138 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

Comprender termos e conceitos ecológicos e aplicá-los aos agroecossistemas Integrar o conhecimento ecológico no 

desenvolvimento e conservação de agroecossistemas. 

Identificar e avaliar serviços dos agroecossistemas. 

Reconhecer e avaliar os principais sistemas agroflorestais e silvopastoris e suas condicionantes em contexto 

mediterrânico. 

Conhecer e saber planear e instalar diferentes agroecossistemas. 

Saber utilizar conceitos associados aos agroecossistemas e as bases do seu funcionamento ecológico. 

Utilizar conceitos e modelos de ecologia para compreender e avaliar de forma crítica os efeitos dos agroecossistemas no ambiente. 

Os estudantes devem ser capazes de gerir de forma integrada e sustentada os agroecossistemas, de forma a compatibilizar 

diferentes interesses. Pretende-se que compreendam os métodos e técnicas que possibilitam uma intervenção racional nos 

sistemas agroflorestais e silvopastoris tradicionais e nos sistemas de produção agrícola sustentável. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS AGROECOSSISTEMAS. CONCEITOS: O ‘Agros’,os sistemas agrários e a produção pecuária. 

Componentes chave de agroecossistemas sustentáveis. Cadeias tróficas e fluxos de energia. Relações tróficas. Agroecossistemas 

e ecologia. Biodiversidade funcional. Serviços do agroecossistema. Recursos, biocapacidade e pegada ecológica. 

PRINCIPAIS AGROECOSSISTEMAS EM CONTEXTO MEDITERRÂNICO: Importância sócio-económico dos agroecossistemas. 

Importância das pastagens e forragens para os Agroecossistemas e para o ambiente. Principais condicionantes dos 

agroecossistemas em Portugal. Principais agroecossistemas: Agro-florestais e silvopastoris; Produção agrícola sustentável 

(proteção e produção integrada, agricultura biológica, permacultura, agricultura de precisão,sistemas mobilização mínima, 

sementeira direta) 



AGROECOSSISTEMAS EM CONTEXTO MEDITERRÂNICO E O AMBIENTE – desertificação, sequestro de carbono, biodiversidade, 

abandono, energia, poluição de água e do solo 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

As principais metodologias de ensino a utilizar serão: 

- exposição de conceitos 

- trabalho de campo 

- participação em tarefas de projectos de I&D 

- trabalho de grupo (2-3 estudantes) e apresentação oral sobre serviços do ecossistema e recolha de informação numa exploração 

- questões aula 

- testes teóricos e teórico-práticos 

- estudo orientado 

- visitas de estudo 

Esta unidade curricular utilizará aulas teóricas expositivas e trabalho de campo sempre que as condições climáticas o permitam. 

A avaliação é contínua e feita segundo o sistema de classificação de 0 a 20 valores, em todos os itens. A classificação final resulta 

de CF = (50A+20B+10C+10D+10E)/100 (CF. classificação final, A. média da classificação dos testes ou exame final, B. média da 

classificação dos testes práticos, C. classificação do trabalho de grupo e apresentação oral, D. média das classificações dos 

trabalhos de campo e questões aula, E. classificação do empenhamento, participação e assiduidade). 
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