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SAÍDAS PROFISSIONAIS

 

DESCRIÇÃO GERAL 

O/a Técnico/a de Produção Agrária – Produção Animal é o/a profissional qualificado para constituir uma empresa agropecuária, coorde-
nar, organizar e executar as atividades de uma exploração agrícola, assegurando a quantidade e qualidade da produção, a saúde e 
segurança no trabalho, a preservação do meio ambiente e a segurança alimentar dos consumidores.

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

(1) Planear e executar as operações das diversas atividades agrícolas; 
(2) Orientar e participar nas tarefas de produção vegetal e animal; 
(3) Realizar operações tecnológicas do sector agro- pecuário, no respeito pelas normas de segurança e saúde no trabalho; 
(4) Organizar a comercialização dos diferentes produtos agrícolas, de acordo com as normas de qualidade em vigor; (5) Utilizar os 
fatores de produção, de modo a atingir os objetivos da empresa; 
(6) Manusear corretamente máquinas e equipamentos agropecuários, respeitando as normas de segurança e saúde no trabalho; 
(7) Utilizar racionalmente os recursos naturais, tendo em conta o equilíbrio bio ecológico;
(8) Variante de Produção Animal — programar e garantir a execução das tarefas inerentes à alimentação, higiene, sanidade e maneio 
reprodutivo das espécies pecuárias, assim como a obtenção de produtos de origem animal utilizando os meios técnicos, humanos e 
materiais necessários.

Plano Curricular

Sociocultural

Científica

Técnica

Português: 320 horas
Língua Estrangeira: 220 horas
Área de Integração: 220 horas

Tecnologias de Informação e Comunicação: 100 horas
Educação Física: 140 horas

Matemática: 200 horas
Biologia: 150 horas

Mecanização Agrícol: 250 horas
Economia e Gestão: 200 horas
Produção Agrícola: 500 horas

Transformação: 150 horas
Formação em Contexto de Trabalho: 840 horas

Total: 3340 horas

- Empresário Agrícola (Jovem Agricultor);
- Empresas Agrícolas ou Pecuárias;
- Associações Agrícolas e afins;
- Governo Regional (Serviços de Desenvolvimento Agrário, Serviços Florestais);
- Autarquias (Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia);
- Unidades Agroindustriais.  

Química: 150 horas

PERFIL DE SAÍDA 


