
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118014 - Gestão da Exploração Animal 

Área cientifica: Economia Agrária e Sociologia Rural 

ECTS(*): 4 

Ano curricular: 2º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Vítor João Pereira Domingues Martinho 

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 

Com os conhecimentos transmitidos nesta unidade curricular pretende-se que o estudante saiba o que é a economia, conheça e 

saiba aplicar as técnicas e os conceitos de economia aos setores da ciência e tecnologia animal, nomeadamente os relacionados 

com a microeconomia e a macroeconomia. Pretende-se, ainda, que o estudante seja capaz de aplicar os conceitos de gestão no 

funcionamento e planeamento de unidades de ciência e tecnologia animal, nomeadamente os relacionados com o cálculo de 

resultados económicos e com a construção de modelos matemáticos de apoio à gestão. 

Concluída a unidade curricular o estudante será possuidor das seguintes competências: 

• Analisar cenários micro e macroeconómicos no setor da ciência e tecnologia animal; 

• Gerir unidades de negócio nas áreas da Ciência e Tecnologia Animal; 

• Elaborar modelos de planeamento. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA 

Conceitos de economia / Bens e serviços económicos / Agentes económicos / Atividades económicas 

MICROECONOMIA NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANIMAL 

Consumidores / Produtores / Vendedores / Mercados / Particularidades microeconómicas 

MACROECONOMIA NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANIMAL 

Caraterização e quantificação das produções / Legislação fiscal / Mercados monetários / Comércio internacional 

GESTÃO DE UNIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANIMAL 

Conceitos e técnicas de gestão / Fatores de produção / Receitas / Custos / Resultados económicos 

CONTABILIDADE NOS SETORES DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANIMAL 



Sistema de Normalização Contabilística/ Conceitos e técnicas contabilísticas / Contas/ Balanços, inventários e demonstração de 

resultados 

PLANEAMENTO DAS UNIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ANIMAL 

Métodos de planeamento / Modelos de programação / Programas informáticos de otimização 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Nas aulas teóricas serão apresentados pelo docente os conceitos fundamentais à compreensão dos fenómenos envolvidos na 

economia e gestão de unidades de ciência e tecnologia animal e nas aulas teóricopráticas serão resolvidos problemas sobre os 

diferentes assuntos abordados. 

É privilegiada a realização de trabalhos em grupo e a respetiva a presentação em contexto de sala de aula perante os restantes 

colegas. 

São utilizadas as novas tecnologias nas aulas, com recurso a powerpoints e apresentação com datashow, e no contacto com os 

alunos é privilegiada a utilização de ferramentas de “e-learning” através da plataforma Moodle. 

Avaliação: 

Está prevista uma avaliação contínua durante o período letivo, que engloba as componentes: 1. Elaboração de um trabalho em 

grupo e 2. Avaliação individual: participação nas aulas, manifestação de interesse e acompanhamento; 

Em complementaridade está prevista a realização de uma prova de exame final. 
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