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CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO(A) DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Apoios:

A aprendizagem realizada neste curso profissional
valoriza o desenvolvimento de competências para o
exercício de uma profissão, em articulação com o
setor empresarial local.
O Curso Profissional cumpre os seguintes objetivos:
-contribuir para o desenvolvimento de competências
pessoais e profissionais para o exercício de uma
profissão;
-privilegiar as ofertas formativas que correspondem às
necessidades de trabalho locais e regionais;
-preparar para aceder a formações pós-secundárias ou
ao ensino superior.
Duração do Curso: O curso tem a duração de 3 anos
letivos e 3200 horas de formação.
Condições de Acesso: 9º Ano de escolaridade (Idade
até aos 20 anos);
Certificação Escolar e Profissional Curso do nível
secundário de educação, com equivalência ao 12º ano
de escolaridade e qualificação profissional de nível IV.

Plano de Estudos
Componente de Formação Sociocultural
Português
Língua Estrangeira I
Área de Integração
Tecnologias de Informação e Comunicação
Educação Física
Componente de Formação Científica
Matemática
Biologia
Química
Componente de Formação Técnica
Mecanização Agrícola
Economia e Gestão
Produção Agrícola
Transformação
Formação em Contexto de Trabalho

320
220
220
100
140
200
150
150
300
200
525
75
600

Perfil Profissional:
O técnico de produção agrária é um profissional
qualificado para constituir uma empresa agropecuária,
coordenar, 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.
Perfil de Desempenho:
As atividades fundamentais a desempenhar por este
técnico são: Planear e executar as operações das
diversas atividades agrícolas; Orientar e participar nas
tarefas de produção vegetal e animal; Realizar
operações tecnológicas do sector agropecuário, no
respeito pelas normas de segurança e saúde no
trabalho; Organizar a comercialização dos diferentes
produtos agrícolas, de acordo com as normas de
qualidade em vigor; Utilizar os fatores de produção, de
modo a atingir os objetivos da empresa; Manusear
corretamente
máquinas
e
equipamentos
agropecuários, respeitando as normas de segurança e
saúde no trabalho; Utilizar racionalmente os recursos
naturais, tendo em conta o equilíbrio bioecológico.

