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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Curso Técnico Superior Profissional  
Curso:  
Viticultura e Enologia 

 

Unidade Curricular: 3414 - Proteção da Vinha 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 621 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Isabel Fernandes Cardoso Patanita 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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75             40                               35 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Adquirir os conhecimentos necessários para identificar os inimigos da vinha (pragas e  doenças), conhecer as suas 
características bioecológicas e os estragos e/ou prejuízos a eles associados. Desenvolver capacidades para executar as etapas 
de diagnóstico e aplicar as metodologias e técnicas apropriadas. Conhecer os meios de luta disponíveis, suas vantagens e 
limitações e ser capaz de construir modelos de proteção da vinha baseados nas teorias ecológicas de equilíbrio de populações.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A PROTEÇÃO DAS PLANTAS: Conceitos gerais de proteção; o ecossistema agrário; o ecossistema agrário; Princípios da 
PRODI, estratégias de produção, principais técnicas, regulamentação e registos. OS INIMIGOS DAS CULTURAS: Tipos de 
inimigos; Importância económica dos inimigos da vinha; Estragos e prejuízos; Listagem dos principais inimigos da vinha e 
tipologia dos estragos.PRAGAS DA VINHA: Aspetos gerais; Principais características morfológicas e biológicas; Insetos 
(morfologia, anatomia, reprodução, ciclo de vida); Ácaros (morfologia, anatomia, reprodução, ciclo de vida); Fatores 
condicionantes do desenvolvimento da praga; Natureza e importância económica dos estragos..DOENÇAS DA VINHA: Aspetos 
gerais; Principais agentes patogénicos (fungos, bactérias, vírus, nemátodos, protozoários, micoplasmas, viróides, rickettsias); 
Fatores condicionantes do desenvolvimento da doença e epidemiologia; Natureza e importância económica dos estragos. Meios 
de proteção: Luta biológica, biotécnica, cultura 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O estudo da proteção fitossanitária da vinha permitirá ao aluno comunicar, trocar informação e dialogar com especialistas e não-
especialistas sobre a matéria em causa. O conhecimento das técnicas de estimativa de risco bem como dos níveis económicos 
de ataque possibilitarão aos alunos saber quando atuar aplicando as componentes da proteção integrada em situações 
concretas. O conhecimento de todos os meios de luta complementares e alternativos aos meios de luta químicos possibilitará a 
seleção do meio de luta mais adequado para a prevenção e combate dos inimigos das culturas permitindo assim reconhecer as 
vantagens e inconvenientes resultantes da aplicação das medidas diretas e indiretas de luta. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas práticas (campo e laboratoriais) e teórico-práticas; discussão de casos concretos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Dada a natureza dos conteúdos programáticos da Unidade Curricular, a compreensão das bases da proteção das culturas 
sustenta-se numa apresentação dos princípios teóricos e na sua aplicação prática, através da resolução de exercícios de 
aplicação, realizada nas aulas teórico-práticas. A abordagem em laboratório complementa, para alguns dos conteúdos, esta 
aprendizagem. Os alunos são encorajados a adquirir uma perspetiva integrada das matérias, através da aplicação dos 
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conhecimentos em condições que permitem a aproximação a situações reais. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

No acompanhamento das aulas a avaliação dependerá fundamentalmente da reação comportamental e da capacidade de 
coordenação de ideias. 

Nos testes ou exames a avaliação dependerá fundamentalmente dos conhecimentos técnicos assimilados e da capacidade de 
exposição 

- Exame final escrito individual. 

- Estudo de casos com elaboração de relatório escrito e apresentado em grupo. 

Elaboração de relatórios individuais nas aulas prático/laboratoriais 
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