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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       – Planeamento Agrícola 

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: Maria Margarida Pereira 

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       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Adquirir conhecimentos sobre o conceito, objetivos e fundamentos do planeamento agrícola em diferentes sistemas de 
produção. Compreender a lógica da integração de conhecimentos previamente adquiridos. Ser capaz de tomadas de decisão no 
âmbito do planeamento de actividades de uma exploração agrícola. Saber aplicar as análises SWOT e PEST como auxiliares 
da tomada de decisão. Saber organizar listas de prioridades de intervenção e de estratégias na exploração agrícola 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Planeamento agrícola: conceitos, níveis, escalas, vantagens e limitações. Proposta metodológica de abordagem: do mercado à 
produção. As Análises PEST e SWOT como auxiliares da tomada de decisão. Definição de Objectivos. Discussão e Eleição de 
Estratégias. Metodologia integrada de estudo, análise e planeamento de sistemas de produção agrícola. Recolha e tratamento 
de informação; caracterização dos sistemas agro ecológicos e produtivos. Estabelecimento de lista e respetiva orçamentação 
de prioridades de intervenção na exploração agrícola ou região. Identificação de áreas com aptidão para as culturas de maior 
interesse económico e estratégico por cruzamento da informação. Planeamento da execução das diferentes atividades 
agrícolas 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos permitem atingir os objectivos de aprendizagem enunciados, uma vez que permitem aos 
estudantes: identificar vantagens e limitações do planeamento agrícola em diferentes sistemas de produção; compreender a 
importância da integração de conhecimentos já adquiridos; definir estratégias de intervenção para a exploração agrícola, 
através da obtenção, análise e do tratamento de informação recolhida, da utilização de ferramentas de análise; ser capaz de 
tomar decisões em planeamento agrícola e definir de prioridades, tendo em consideração as características e condicionantes 
dos diferentes sistemas de produção. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As aulas teórico-práticas decorrem com utilização do método expositivo e em sala de aula com projetor de slides e /ou 
diapositivos, em coordenação com a aplicação dos conhecimentos adquiridos através da análise e debate de casos de estudo e 
realização de exercícios. 

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

O ensino da unidade curricular assenta numa única tipologia de aulas: aulas teórico-práticas. As aulas teóricopráticas serão 
constituídas por uma parte inicial de sessão expositiva, que servirá para introduzir os conceitos fundamentais da disciplina 
associados aos conteúdos programáticos, seguida de uma sessão prática, em que se efectuará a resolução de exercícios e 
estudo/discussão de casos práticos com o objectivo de aplicação desses conceitos e intervenção dos alunos, através de grupos 
de trabalho. Esta metodologia permite a avaliação dos objetivos de aprendizagem e aquisição de competências ao longo do 
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processo, uma vez que exercícios e o trabalho exigem maior interação entre os alunos e o professor, permitindo uma avaliação 
constante pelo professor permitindo-lhe fazer os ajustes necessários para a metodologia. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é feita por exame final e por trabalho; o exame final corresponde ao exame teórico escrito e aborda todos os 
conteúdos programáticos da unidade curricular e tem um peso de 60%; o trabalho prático tem um peso de 40%. 
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