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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       – Agricultura Sustentável 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 621 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Manuel Ferro Palma 

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) 

100       60                                     40 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não Aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Os alunos devem compreender de que forma a agricultura depende da gestão sustentável dos recursos naturais como garantia 
da manutenção da eficiência, produtividade e sustentabilidade dos agroecosistemas. Os alunos deverão ser capazes de: 

1 - Identificar os riscos que a agricultura acarreta para a conservação dos recursos naturais que lhe servem de suporte (solo, 
água e biodiversidade). 

2 - Conhecer os modos alternativos de produção que têm como preocupação a salvaguarda do ambiente e a conservação dos 
recursos naturais, como a “Agricultura Biológica”, a “Produção Integrada” e a “Agricultura de Precisão”. 

3 - Saber gerir tecnicamente uma exploração agrícola de modo sustentável, utilizando itinerários técnicos avançados que 
contribuam para a conservação dos recursos naturais e para uma agricultura mais sustentável. 

4 - Saber planificar e dirigir a implantação de sistemas agrícolas que optimizem os resultados da exploração e que contribuam 
para a sustentabilidade do meio envolvente. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 Fundamentos de Agricultura Sustentável 

2 O Agroecosistema 

2.1 Atributos dos agroecosistemas 

2.2 Estudo comparativo da sustentabilidade de alguns agroecosistemas 

3 Modos de produção visando a sustentabilidade 

3.1 Agricultura com reduzida utilização de inputs 

3.2 “Produção Integrada” 

3.3 “Agricultura Biológia” 

3.4 “Agricultura de Precisão” 

4 A Produção Agrícola numa perspectiva sustentável 

4.1 Manutenção da fertilidade do solo 

4.2 Valorização da biodiversidade nos sistemas de produção agrícola 

4.3 A sustentabilidade dos sistemas de agricultura nos ambientes mediterrâneos e o problema da variabilidade climática e da 
desertificação 
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4.4 Culturas energéticas e biocombustíveis 

4.5 A utilização de culturas transgénicas em Agricultura Sustentável 

4.6 Segurança Alimentar e alimentos seguros. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos permitem aos alunos adquirirem conhecimentos sobre a importância da correcta gestão dos 
recursos naturais como garantia fundamental da sustentabilidade da actividade agrícola e identificarem os principais riscos 
ambientais que sobre ela incidem. Ao compreenderem a dinâmica de funcionamento dos ecossistemas agrícolas e o impacto 
que as diferentes técnicas de cultivo têm sobre a sustentabilidade do uso dos recursos naturais pela agricultura, ficam aptos a 
realizar uma gestão sustentável do processo produtivo e a seleccionar os itinerários técnicos que permitem uma utilização mais 
eficaz e com menores impactos ambientais dos principais recursos naturais e artificiais que sustentam a agricultura. Ficam 
ainda aptos a discutir e seleccionar entre os diferentes modos de produção agrícola e algumas das novas tecnologias 
actualmente existentes de forma a garantir a sustentabilidade da actividade agrícola. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

1 - Exposição teórica das matérias. 

2 - Aulas e seminários sobre temas mais específicos de Agricultura Sustentável leccionados por docentes e técnicos 
especialistas nesses temas. 

3 - Execução de um trabalho de pesquisa sobre um tema de Agricultura Sustentável. 

4 - Saídas para o campo para observação de alguns dos assuntos abordados durante as aulas. 

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

As metodologias de ensino assentam, principalmente, na exposição pelo docente dos temas de agricultura sustentável, que 
será complementada por um período de discussão desses mesmos temas com os alunos com o objectivo de os aprofundar e 
clarificar. Todos os temas são expostos com recurso muito frequente a informações agronómicas provenientes de trabalhos de 
investigação ou de desenvolvimento experimental, alguns deles realizados por docentes do curso, e à demonstração de 
situações reais e práticas concretas. A realização de aulas e/ou seminários sobre temas de agricultura sustentável específicos e 
muito actuais, expostos por especialistas nessas matérias, permite alargar o espectro de conhecimentos postos à disposição 
dos alunos. Ao realizarem um trabalho de pesquisa sobre um tema de Agricultura Sustentável à sua escolha os alunos podem 
aprofundar os seus conhecimentos com base numa estratégia de auto-aprendizagem. Com base neste conjunto diversificado de 
estratégias os objectivos de aprendizagem que foram delineados podem ser alcançados. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consiste na realização de três testes escritos e para os alunos que não obtiverem aprovação nesses testes a 
realização de um exame final escrito. O terceiro teste pode ser substituído pela realização de um trabalho de pesquisa sobre um 
tema livre de Agricultura Sustentável. 
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