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O membro do Colégio de Engenharia Agronómica é o 
profissional que possui formação académica de nível superior 
que lhe permite aplicar, através da metodologia científica e 
técnica apropriada, tanto os conhecimentos de base da técnica apropriada, tanto os conhecimentos de base da 
Engenharia (Matemática, Biologia, Física e Química) como os 
das disciplinas profissionalizantes em actividades e projectos 
relativos ao planeamento, concepção e gestão da produção 
e/ou transformação dos produtos vegetais e animais, à 
conservação e gestão de recursos naturais, bem como a 
construção, manutenção e reabilitação de obras e sistemas de 
engenharia agronómica, dentro de formas económica e 
socialmente viáveis, salvaguardando a segurança alimentar, a 
protecção activa do ambiente, do património e da paisagem 
rural e o bem-estar animal. 



O domínio de intervenção do membro do 
Colégio de Engenharia Agronómica enquadra-
se nas seguintes áreas de especialização:

- Engenharia da Produção Agrícola
- Engenharia Zootécnica/Produção Animal - Engenharia Zootécnica/Produção Animal 
- Engenharia Rural
- Engenharia Agro-industrial/Alimentar
- Protecção de Plantas
- Economia, Gestão e Sociologia rural 
- Recursos Naturais, Ambiente e Ordenamento 
do Território



ACTOS PRÓPRIOS DO MEMBRO DO 
COLÉGIO DE ENGENHARIA AGRONÓMICA

Para os Domínios de Intervenção referidos anteriormente compete 
aos membros do Colégio de Engenharia Agronómica a prática do 

conjunto de actos inerentes a:

Estudos prévios, planeamento, projecto e especificação de 
projectos;
Supervisão, coordenação e orientação técnica da sua execução;Supervisão, coordenação e orientação técnica da sua execução;
Estudos de viabilidade técnico-económica;
Assistência, assessoria e consultoria;
Direcção de obra e serviço técnico;
Vistoria, peritagem, avaliação, arbitragem e parecer técnico;
Desempenho de cargo e função técnica;
Investigação, experimentação, ensino/formação profissional, 
extensão e divulgação 



Actos nas áreas da:

Produção Animal/Zootecnia;
Produção Agrícola;
Engenharia Rural;
Engenharia Agro-Industrial/Alimentar;
Protecção de Plantas;
Recursos naturais, Ambiente e Ordenamento do territ ório ;
Economia, Gestão e Sociologia Rural;Economia, Gestão e Sociologia Rural;

Definição dos Níveis

A – Actos exclusivos dos membro do Colégio de Engenharia Agronómica
Actos que apenas podem ser executados por membros do Colégio de Engenharia 
Agronómica.
B – Actos em que a presença de um dos membro do Colégio de Engenharia Agronómica é 
necessária
Actos que exigem a intervenção do membros do Colégio de Engenharia Agronómica na 
respectiva equipa.
C – Actos abertos a outras especialidades específicas ou categorias profissionais
Actos que tanto podem ser executados por membros do Colégio de Engenharia Agronómica 
como por profissionais de outros ramos da engenharia ou de outras categorias profissionais.



O caso da zootecnia



Perspectiva histórica
• Olhar para o futuro, conhecendo o 

passado 
França no século XIX, onde na Escola Veterinária se iniciaram 
estudos de Zootecnia  (citado por Prof. Lima Pereira, Prof. M. 
Theret, 1974). 

Em 1963, na 2ª Conferencia Mundial de Zootecnia de Maryland, o 
desafio era o desenvolvimento da produção animal nos Novos 
Países em desenvolvimento (Porf. Soares Costa). 

Em 1973, com a reforma do ensino, os Professores Ário Lobo de 
Azevedo, em Évora, António Réfega em Vila Real e George Brás 
Pereira, nos Açores, entre outros conduziriam os curricula às 
licenciaturas em Engenharia Zootécnica, aos Mestrados e aos 
Doutoramentos em Engenharia Zootécnica .



Competências de Engenharia (1)
• Os Licenciados em Engenharia Zootécnica 

devem cumprir os requisitos básicos exigidos 
para a profissão de Engenheiro:
– o conhecimento da matemática, da física e das outras 

ciências naturais 
– a sua aplicação criteriosa de acordo com métodos e – a sua aplicação criteriosa de acordo com métodos e 

técnicas para desenvolver modos, processos e 
tecnologias que permitam utilizar de forma eficiente, 
racional, segura, económica e sustentável os 
diferentes recursos humanos, naturais, materiais e 
fontes de energia,

– tendo como objectivo a obtenção e a manutenção de 
produtos que possam responder às necessidades 
humanas.



Competências de Engenharia (2)
• A exemplo de todos os profissionais de

Engenharia, a formação em Engenharia
Zootécnica deve assegurar diversas
capacidades, entre as mais relevantes:
conceber, planear, projectar, executar, controlar,conceber, planear, projectar, executar, controlar,
operar, gerir, manter, comunicar, inovar,
experimentar, ensinar, fiscalizar, auditar. Todas
as capacidades referidas são necessárias ao
exercício da profissão, associadas a uma
conduta ética e deontologicamente correcta.



Enquadramento do Exercício 
Profissional

• Embora a Engenharia, inclua uma grande
diversidade de assuntos requerendo
conhecimentos específicos, em termos globais,
o Engenheiro deve ter competências
profissionais que permitam assegurar requisitos
como:como:

• Elaborar, rever, coordenar, executar projectos; 
• Propor soluções técnica e economicamente 

viáveis; 
• Decidir com espírito crítico; 
• Gerir e controlar processos. 



Dominios de Intervenção do 
Eng.º Zootécnico

• - Agricultura e produção animal;
- Melhoramento genético animal;
- Nutrição e Alimentação animal;
- Tecnologia e controlo dos produtos de origem animal, apreciação e classificação de 
carcaças;
- Segurança alimentar; 
- Exploração e conservação dos produtos animais e das raças autóctones;
- Infra-estruturas e construções rurais;
- Reprodução e bem-estar animal.

• O Engenheiro Zootécnico poderá, igualmente, intervir em diferentes domínios como :
– ordenamento do espaço rural;
– planeamento, gestão e conservação dos recursos e ecossistemas naturais;
– desenvolvimento sustentável, no planeamento e gestão de recursos naturais;
– avaliação da propriedade rural;
– normalização, monitorização, avaliação e controlo de processos produtivo;
– certificação de modos de produção e de produtos agro-pecuários;
– formação e qualificação de recursos humanos;
– sistemas de informação e comunicação relacionados com o mundo rural.



Análise SWOT
Pontos Fracos

Curso e profissão jovem
Concorrência desleal
Organização sectorial muito 
dependente do Estado e 
centrada numa estrutura 

Pontos Fortes

Curso e profissão jovem
Preenchimento de áreas não 
cobertas por outros 
profissionais;
Boa análise do mercado de 
trabalho pelas Universidades no centrada numa estrutura 

corporativista e pouco 
multidisciplinar;
Falta de associativismo dos 
profissionais;
Legislação discriminatória 

trabalho pelas Universidades no 
passado e estrutura curricular 
adaptada ás necessidades e 
exigências do sector;
Reconhecimento e respeito do 
mercado de trabalho
Trabalho cientifico reconhecido 
e no sentido de resolver 
problemas ás organizações 



Ameaças

Modificações no Ensino - Bolonha
Ensino Superior - desajustado das
necessidades do País;
Marketing de vendas de cursos-
“Travestismo das designações”;
Aumento desenfreado do nº de
escolas de veterinária;

Oportunidades

Novo paradigma

Nos ultimos 20 anos, na Europa,
assistimos à produção excedentária
de alimentos, obrigando a medidas de
protecção de preços e de subsídios à
exportação de matérias primas eescolas de veterinária;

Diminuição do peso do sector na
economia nacional – maior
dependência do mercado interno
EU;

exportação de matérias primas e
produtos.
Agora assiste-se a uma maior procura
de alimentos por via do aumento do
poder de compra nos países em
desenvolvimento, um crescente
aumento da população mundial, mais
inundações e secas provocadas pelas
mudanças climáticas e o apetite voraz
da indústria dos biocombustiveis pela
produção cerealífera, conduziram a
um aumento de preços dos alimentos.



Desafio

• Como poderá a agricultura continuar a produzir quantidades
suficientes de alimentos para alimentar a crescente população
mundial, e particularmente as pessoas pobres e mais vulneráveis às
mudanças das condições climáticas?

O consumo médio de alimentos per capita no mundo
aumentou quase uma quinta parte, passando de 2 360
kcal/día em meados dos anos sessenta a 2 800 kcal
actualmente. O aumento da média mundial é o reflexo
predominantemente dos países em desenvolvimento

A previsão média da ONU, é que a população de 6 100 milhões
crescerá até alcançar os 7 200 milhões em 2015 e os 8 300
milhões em 2030, avançando 9 300 milhões em 2050.



Número de pessoas desnutridas 
por regiões, 1990-92 a 2030

•

•Fonte: dados e projecções da FAO



Elaboração de planos e projectos de exploração pecuária A

Concepção e gestão de programas de melhoramento pecuário B

Elaboração e gestão de projectos de instalações e equipamentos 
para animais A

Elaboração e gestão de projectos na área da nutrição animal e das B

Exemplo de Actos e Níveis na área da 
Zootecnia

rações B

Gestão de empresas agro-pecuárias de dimensão superior a 40 
UDE

B

Responsabilidade técnica e executiva em organizações com 
objectivos de produção animal e agro-industrial B



Elaboração e gestão de inventários agro-pecuários B/C

Responsabilidade técnica e executiva em organizações com 
objectivos de produção agrícola e agro-industrial B

Elaboração e gestão de programas de investigação e 
experimentação B

Elaboração e gestão de programas e projectos de prevenção, 
monitorização e controlo dos agentes nocivos aos 
ecossistemas rurais 

A

Exemplo de Actos e Níveis na área da 
Zootecnia

ecossistemas rurais 

Planeamento, concepção e orientação de projectos de 
construção usados para albergar animais e para transformar os 
produtos de origem animal, assegurando o bem-estar animal e 
a funcionalidade dos sistemas produtivos 

A/B

Gestão de programas de classificação, produção, embalagem, 
transporte, armazenamento, comercialização, inspecção, 
fiscalização e aplicação de produtos e substâncias químicas ou 
outras para o combate de agentes nocivos à produção agrícola 

B



• Será certamente este um desafio seja 
para o engenheiro “zootécnico” a quem 
competirá em colaboração com outros 
profissionais encontrar as melhores profissionais encontrar as melhores 
soluções para dar resposta aos problemas 
que o mundo lhe apresenta em cada 
momento. 



Muito obrigado


