
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118024 - Avicultura e Suinicultura 

Área cientifica: Ciência Animal 

ECTS(*): 6 

Ano curricular: 3º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Jorge Belarmino Ferreira de Oliveira 

Horas de contacto (**): T -30; P -45 

Tempo total de trabalho (horas): 165 

 

 (*) - 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 

Objectivos: Conhecer e compreender os sistemas de produção e os métodos e técnicas envolvidos na produção de aves e suínos; 

Desenvolver capacidade de intervenção técnica e científica; Compreender as principais tecnologias da produção e conhecer 

algumas produções alternativas. 

Competências: Reconhecer a importância dos sectores avícola e suinícola em produção animal; Conhecer e compreender os 

sistemas de produção de aves e porcos; Decidir na escolha dos alojamentos, materiais e equipamentos necessários para 

manutenção dos sistemas produtivos; Compreender as principais tecnologias da produção e as principais técnicas de maneio 

utilizadas; Saber elaborar planos de exploração e ser capaz de gerir as explorações de forma sustentável, assegurando resultados 

lucrativos; Ser capaz de acompanhar a produção, identificando os problemas técnicos, sanitários, económicos, sociais ou 

ambientais ocorridos, procurando soluções apropriadas e oportunas. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Avicultura: 

Produção e consumo dos produtos avícolas; Evolução da avicultura e melhoramento; Estruturas e organização da produção 

avícola; Incubação artificial; Cria, recria e produção de reprodutores; Produção de carne; Produção de ovos; Produtos avícolas;  

iossegurança em avicultura; breves noções sobre outras produções avícolas. 

Suinicultura: 

Grupos étnicos (raças); Selecção, cruzamento e melhoramento; Reprodução de suínos; Cria de leitões; Crescimento e engorda; 

Nutrição e alimentação; Comportamento e Bem-Estar; Sistemas de Produção de suínos (intensivo, semi-intensivo e extensivo); 

Instalações e equipamentos; Análise da produtividade; Análise técnico-económica da exploração: planificação de operações, 

registos; Maneio Higio-sanitário. 

 



Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Teórica: Exposição teórica com apoio de apresentações multimédia; Dinamização de sessões de discussão e debate; Apresentação 

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

Prática: Análise da legislação relacionada com cada uma das produções animais abordadas; Elaboração de exercícios práticos 

relacionados com a logística dos diferentes sistemas de produção; Determinação e cálculo de parâmetros produtivos e 

reprodutivos, tendo por base os dados de uma exploração; Realização de trabalhos de grupo com análise de um tema específico 

relacionado com uma actividade produtiva; Realização de trabalho prático de campo com a posterior elaboração de relatório 

técnico integrado das actividades e maneio realizados; Elaboração de fichas de registo. 

Avaliação: Teste escrito (60%) + Trabalho prático com respectiva apresentação (40%) 
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