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ANO LETIVO 2018/2019 

 
CURSO/CICLO DE FORMAÇÃO 

DISCIPLINA: Economia e Gestão Agrícola 

 

N.º TOTAL DE MÓDULOS/UFCD’S: 7579 
 

 

N.º 
ORDEM 

N.º DE 
HORAS 

DESIGNAÇÃO DO MÓDULO/ UFCD’S 

 
7579 

 
25 

 
7579 – Agricultura e Enquadramento Jurídico  

 

 
OBJETIVOS DA 

APRENDIZAGEM 
CONTEÚDOS 

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM/ 
AVALIAÇÃO 

RECURSOS | BIBLIOGRAFIA 

 

Reconhecer os circuitos 
funcionais da economia e 

dos mercados.  

Reconhecer as principais 

características do setor 

agrícola, as suas principais 

fileiras e, os sistemas 

culturais dominantes nas 

regiões.  

Identificar os principais 

normativos jurídicos 

aplicáveis ao setor, à 

empresa agrícola e ao 

trabalho agrícola.  

 

Noções gerais de economia  

Atividades económicas  

Circuitos económicos  

Mercados  

Caracterização do setor agrícola  

Contas económicas, estruturas e recursos 

humanos do setor  

Subsetores de atividade e fileiras agroalimentares  

Tipologias de empresa agrícola, exploração 

agrícola e sistema de produção  

Enquadramento institucional do setor  

Enquadramento jurídico geral da atividade 

económica da empresa agrícola  

Constituição de empresas e licenciamento  

Fiscalidade: impostos sobre o consumo, 
rendimento, património, outros  

Segurança social  

Segurança e saúde no trabalho  

Proteção ambiental  

 
-Ficha de apresentação  

-Exposição oral 

-Diálogo professor/aluno 
-Análise de textos 

-Sistematização no quadro 

-Atividades de grupo 
-Trabalhos de pesquisa na internet 

-debate orientado 

-Fichas de trabalho 
-Ficha sumativa. 

-Grelhas de observação, relatórios, 

e/ou sínteses de conclusões, e/ou 
comunicações orais, e/ou exposições. 

- Participação no Projeto de Cidadania 

e Desenvolvimento Sustentável, 
através da realização de um 

 

-Exposição do tema com 
suporte em PowerPoint, textos, 

imagens … 

-Análise de diversos materiais 
(textos, gráficos e quadros) 

representativos do tema; 

-Debate de ideias sobre o tema; 
-Resolução de fichas de 

trabalho; 

-Trabalhos de pesquisa em 

livros, jornais, revistas, internet, 
etc.; 

-Trabalho de grupo/individual. 
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Enquadramento jurídico do trabalho no setor 

agrícola  

Código do trabalho - direitos e deveres  

Segurança social  

Fiscalidade  

trabalho/panfleto sobre Agricultura 

biológica/produtos agrícola, em 

articulação com a disciplina de Área 
de Integração. 

 

 
 
A ordem dos módulos definida para a lecionação dos módulos/UFCD’S corresponde à proposta do programa homologado pelo 
Ministério da Educação? 
 

Sim X Não  

 
Justificação didática da alteração: 
 
 
 
 
 
 
Observações / Recomendações: 
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O Professor 
 
 
O Diretor de Curso 
 
 
_______________________________________________ 
 
Visto 
O Diretor 
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