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1º ANO 2º ANO

PLANO CURRICULAR

AGRICULTURA BIOLÓGICA

ESA
Escola Superior Agrária 
Ponte de Lima

COORDENADORA DE CURSO
Doutora Isabel de Maria Mourão 
e-mail: isabelmourao@esa.ipvc.pt

OBJETIVOS
• Conferir competências de qualificação ao nível da produ-

ção, formação e investigação em Agricultura Biológica;
• Utilizar ferramentas necessárias para a análise do fun-

cionamento dos sistemas agrários com o objetivo de 
uma gestão racional dos recursos da empresa agrícola;

• Formar especialistas com conhecimentos técnicos e cien-
tíficos que apoiem o desenvolvimento do setor da produ-
ção, transformação e comercialização dos produtos bioló-
gicos, nos setores da horticultura, fruticultura, viticultura, 
plantas aromáticas e medicinais e produção animal;

• Formar especialistas nas áreas de certificação, rastrea-
bilidade e valorização dos produtos agrícolas biológicos;

• Formar especialistas com conhecimentos técnicos e 

científicos necessários para a participação em projetos 
de investigação e desenvolvimento, nomeadamente no 
âmbito da qualidade dos produtos; desenvolvimento de 
novos produtos e novas tecnologias; melhoria dos siste-
mas de produção e de transformação dos produtos; sus-
tentabilidade ambiental e desenvolvimento rural;

• Desenvolver capacidades de comunicação e de trabalho 
individual e como elemento de uma equipa;

• Conceber e propor projetos de inovação, de transferência 
de tecnologia e de empreendedorismo.

DESTINATÁRIOS
Titulares do grau de licenciatura ou bacharelato em Eng. 
Agronómica, Eng. Agrícola, Eng. Zootécnica, Eng. Alimen-
tar, Eng. do Ambiente, Biologia, Ciências Biológicas, Bio-
tecnologia e outros cursos afins.

NOTAS
• Mestrado: 4 semestres: 120 créditos. 
• Pós-Graduação: 1º e 2º semestres: 60 créditos.

Análise de Sistemas Ambientais
Gestão da Fertilidade do Solo e da Nutrição das Culturas
Proteção das Culturas no MPB
Pecuária Biológica
Marketing e Certificação
Investigação e Inovação
Olericultura e Plantas Aromáticas e Medicinais no MPB 
Fruticultura, Viticultura e Olivicultura no MPB
Saúde e Bem-Estar Animal
Política, Planeamento e Gestão da Empresa 
Pós-Colheita e Transformação
Sistemas e Infraestruturas de Informação Geográfica
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