
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118010 - Tecnologias da Produção Vegetal 

Área cientifica: Fitotecnia e Nutrição Vegetal 

ECTS(*): 4 

Ano curricular: 2º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): - 

Horas de contacto (**): TP -45 

Tempo total de trabalho (horas): 108 

 

 (*) - 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 

Conhecer a morfologia e fisiologia das espécies mais adequadas às pastagens e forragens 

Compreender os mecanismos de sobrevivência/adaptação das plantas 

Conhecer intervenções culturais dos itinerários técnicos 

Entender o conceito de itinerário técnico e saber as etapas para a sua implementação 

Conhecer as técnicas de instalação e manutenção de uma pastagem e forragem. 

Saber utilizar as diferentes técnicas de colheita e pós colheita 

Adquirir capacidade para planear, instalar e manter sistemas de produção pratense e forrageiro, em diferentes condições 

ecológicas e diversos tipos de produção pecuária. 

Os estudantes devem ser capazes de executar e implementar todas as tarefas inerentes à produção de culturas agrícolas 

extensivas e de pastagens. Compreender as técnicas envolvidas bem como o impacto dessas técnicas nos ecossistemas e no 

ambiente. Planear e executar tarefas a implementar e ter capacidade crítica para analisar a qualidade do trabalho a desenvolver 

no campo. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

INTRODUÇÃO À BIOLOGIA DAS ESPÉCIES AGRÍCOLAS 

1. Anatomia da raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. 

2. Morfologia e fisiologia de gramíneas e leguminosas 

PRINCIPAIS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

1. Mobilizações do solo 

2. Fertilizações e nutrição vegetal 

3. Sementeiras e plantações 



4. Intervenções culturais 

5. Protecção das culturas 

6. Regas e drenagem 

7. Implementação itinerários técnicos 

TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE PASTAGENS E FORRAGENS 

1. Conceitos. 

2. Produção de pastagens 

2.1 Pastagens de sequeiro mediterrânico, regadio e montanha. 

2.2 Itinerários técnicos. 

2.3 Utilização da pastagem 

3. Produção de forragens 

3.1 Forragens anuais de estação fria, estação quente e bienais ou vivazes. 

3.2 Itinerários técnicos. 

3.3 Colheita e pós-colheita de forragens 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Esta unidade curricular terá aulas teóricas e aulas práticas com trabalhos de campo sempre que as condições meteorológicas o 

permitam. 

- exposição de conceitos 

- trabalho de campo e laboratório 

- participação em tarefas de projectos de I&D 

- construção de bases de dados 

- elaboração de diários de observação 

- questões aula 

- testes teórico e prático 

- estudo orientado 

- visitas de estudo 

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 dos diários de observação, D. média das classificações dos trabalhos de campo e 

laboratório, questões aula e contributo para as bases de dados, E. classificação do empenhamento, participação e assiduidade) 
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