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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: 3422  - Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos na Vinha 

Ano 2 Semestre 1 Área CNAEF: 621 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José António Casteleiro Penacho 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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prático 
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(PL) 
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(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100l 20       30                               50 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Saber manipular e aplicar de forma segura os produtos fitofarmacêuticos, minimizando os riscos para o aplicador, o ambiente, 
espécies e organismos não visados e o consumidor, de acordo com os princípios da proteção integrada. Saber escolher e 
manipular os equipamentos de aplicação dos produtos fitofarmacêuticos adequados para cada necessidade 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Introdução, importância e âmbito. Princípios gerais de proteção das culturas. Produtos fitofarmacêuticos. Conceitos básicos em 
fitofarmacologia. Importância e principais componentes do rótulo do produto. Fichas de segurança; frases de risco e de 
segurança. Conceito de Risco e perigo. Símbolos toxicológicos (Homem e Ambiente). Sistemas regulamentares dos PF. 
Segurança na utilização dos produtos fitofarmacêuticos. Redução do risco no manuseamento e aplicação, para o ambiente, 
espécies e organismos não visados, e para o consumidor.  Máquinas de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, preparação da 
calda e técnicas de aplicação.  Armazenamento, transporte e acidentes com produtos fitofarmacêuticos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os objetivos serão alcançados se os alunos adquiram os conhecimentos adequados para protegerem as culturas e se 
conseguirem manipular em segurança os produtos fitofarmacêuticos, reduzindo ao máximo os riscos para o aplicador, o 
ambiente, espécies e organismos não visados e para o consumidor. Saibam utilizar com eficácia as máquinas de aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos, preparem convenientemente a calda e utilizem convenientemente as técnicas de aplicação. 
Adquiram conhecimentos de gestão do armazenamento dos produtos fitofarmacêuticos e saibam transportá-los 
convenientemente e resolvam com eficácia os acidentes provocados pela manipulação destes produtos.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A aprendizagem baseia-se fundamentalmente na aplicação do método expositivo na parte teórica da unidade curricular e nos 
expositivos e participados na parte prática 

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

Para que os alunos atinjam os objetivos esperados serão lecionadas aulas teóricas onde serão aplicados métodos expositios de 
forma que os alunos  adquiram os conhecimentos adequados para protegerem as culturas e se conseguirem manipular em 
segurança os produtos fitofarmacêuticos, reduzindo ao máximo os riscos para o aplicador, o ambiente, espécies e organismos 
não visados e para o consumidor. As aulas práticas permitem que os alunos aprendam a utilizar com eficácia as máquinas de 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos, preparem convenientemente a calda e utilizem convenientemente as técnicas de 
aplicação.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
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Só serão classificados os alunos que assistirem a 75% das aulas lecionadas. Serão efetuados dois testes de frequência, a 
classificação final será o resultado do somatório da ponderação relativa de 50% da classificação dos dois testes, classificados 
de zero a vinte valores cuja nota mínima seja igual ou superior a 8 valores e serão aprovados os alunos cuja classificação dos 
testes de fequência seja igual ou superior a 10 valores. Os alunos que não forem aprovados nos testes de frequência eos que 
pretenderem fazer melhoria de nota poderão fazer exame final nas épocas normal e/ou em recurso e serão aprovados se 
obterem classificação igual ou superior a 10 valores      
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Ano letivo de entrada em vigor: | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico:  


