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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: 3417 - Gestão Ambiental em Vitivinicultura 

Ano 2 Semestre 1 Área CNAEF: 851 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Albertina Amantes Raposo 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100l             45                               55 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

 Aduirir conhecimento e compreensão ao nível da Gestão e controlo de recursos naturais, numa perspectiva de 
desenvolvimento sustentado, nomeadamente na actividade vitivinícola. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Gestão e controlo de recursos naturais, numa perspectiva de desenvolvimento sustentado. Avaliação do impacte provocado 
pelas actividades humanas e a qualidade dos meios afectados. Caracterização das principais fontes de poluição por 
ecossistema (ar, água e solo); Elaboração de inventários dos impactes da actividade da empresa vitivinícola sobre o ambiente. 
Fontes de poluição, transporte, destino e interacção dos parâmetros químicos ambientais, com o objectivo de monitorização dos 
poluentes ambientais e suas repercussões na saúde da comunidade humana. Avaliação e caracterização do risco ambiental 
associado à actividade vitivinícola. Sensibilização para a temática do ambiente na empresa e vitivinícola através de mecanismos 
de formação e difusão de boas práticas. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O conteudos programáticos permitem alcançar os objetivos uma vez que a) promovem o conhecimento dos diferentes 
problemas ambientais associados à produção vitivinicola e b) dos tópicos relevantes que independentemente do sistema de 
produção interessa ter em conta no que diz respeito à sustentabilidade da exploração, à qualidade do produto final ou a aspetos 
técnicos especificos sem esquecer a perspetiva do Humano-utilizador que cuida de uma causa comum >> 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Momentos expositivos, práticas de active-learning em contexto de sala de aula, visitas de estudo e momentos de discussão e 
reflexão em pequeno e grande grupo> 

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

As metodologias usadas e técnicas de participação ativa permitem que o estudante desenvolva o pensamento crítico sobre os 
diferentes temas e tópicos e aprenda de acordo com o que para si, tendo em conta as suas experiências e contextos anteriores, 
é verdadeiramente significativo. Isto permite ajudar a construir a dimensão técnica e pessoal de cada um dos estudantes. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua por trabalhos (individuais/de grupos, orais/escritos, de reflexão e sistematização/descrição) de modo a 
recolher as evidências de aprendizagens dos estudantes 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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Artigos técnicos e científicos atuais e legislação em vigor 

 Partidário, M. R. (2003). Guia para Avaliação Estratégica de Impactes em Ordenamento do Território. Colecção Estudos 9. 
DGOTDU.  

Partidário, M. R. & Jesus, J. (2003). Fundamentos da Avaliação de Impacte Ambiental. Universidade Aberta, Lisboa.  

Directiva 2003-35-CE Participação Pública de 26 de Maio de 2003- Participação do público na elaboração de certos planos e 
programas relativos ao ambiente.  

Grau, M. D. M.; 2003. Toxicología Ambiental. Evaluación de riesgo para la salud humana. McGraw-Hill/ Interamericana de 
España, S. A. U., 1th edition. Hallenbeck, W. H.; 2000.  

Quantitative Risk Assessment for Environmental and Occupational Health. Lewis Publishers, 2nd edition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:  


