
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118017 - Apicultura, Espécies Alternativas e Parques Zoológicos 

Área cientifica: Ciência Animal 

ECTS(*): 5 

Ano curricular: 2º 

Semestre curricular: 2º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Jorge Belarmino Ferreira de Oliveira 

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

A unidade curricular tem como objectivos dotar os alunos de conhecimentos sobre a apicultura, espécies alternativas, 

designadamente nos sistemas, métodos e técnicas de produção, de forma a contribuir para a sua sustentabilidade, dando 

cumprimento aos requisitos legais aplicáveis. Pretende-se ainda que os alunos contactem e intervenham em sistemas de 

manutenção de animais em cativeiro, promovendo o seu bem estar. Pretende-se que os alunos desenvolvam as competências: 

conhecer as principais espécies animais; avaliar os equipamentos e as infra-estruturas dos diversos sistemas; reconhecer o 

comportamento de espécies selvagens; conhecer os indicadores de bem-estar dos animais em cativeiro; acompanhar a produção 

e identificar os problemas técnicos, sanitários, económicos, sociais ou ambientais, procurando soluções apropriadas; demonstrar 

conhecimentos e experiência na instalação dos sistemas de produção; elaborar planos de exploração e ser capaz de gerir a 

explorações de forma sustentável. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Apicultura: História da apicultura e sua importância actual. Principais espécies de abelhas. Morfologia e anatomia da abelha. 

Interacção abelhas-plantas. Biologia das abelhas. Maneio geral. Os produtos da colmeia. Sanidade do apiário. Legislação apícola. 

Espécies Alternativas: Helicicultura. Produção de leite de burra. Produção de animais de laboratório. 

Parques Zoológicos: Maneio de animais selvagens. Indicadores de bem-estar em animais selvagens. Enriquecimento ambiental. 

Legislação aplicada aos parques zoológicos e manutenção de animais em cativeiro. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Exposição oral teórica, com recurso a esquemas, vídeos e imagens. 

Dinamização de sessões de discussão e debate. 

Apresentação de questões chave, no âmbito de cada matéria, para reflexão individual. 



Análise da legislação sobre os assuntos a leccionar. 

Avaliação: Teste escrito (70%) + Trabalho prático com respectiva apresentação (30%) 
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