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APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA
Nos sistemas de agricultura mais "primitivos", destinados à auto-subsistência existe uma
identidade espacial entre a produção e o consumo, i. e. os produtos agrícolas são consumidos
pelos próprios produtores. No entanto, devido à sazonalidade da produção, à sua dependência
das condições climáticas, torna-se necessário obter uma separação temporal entre a produção e o
consumo, recorrendo a processos de conservação dos alimentos.
O desenvolvimento das civilizações urbanas obriga à separação espacial e temporal
entre a produção e o consumo, que é possibilitada pelo Comércio Internacional e pela Indústria
Alimentar. Além disso, estas actividades originam uma diversificação dos produtos, que
assume um importante papel nas economias de mercado. Assim, a Indústria Alimentar assume
um papel de intermediário entre a produção agrícola e o consumidor, incorporando valor
acrescentado, permitindo regularidade do consumo.
No âmbito da orientação que daremos à disciplina de Produção Agrícola interessa-nos
realçar duas características gerais das Indústrias Alimentares:
•

são geralmente indústrias de baixo valor acrescentado (compare-se, por

exemplo, com a indústria farmacêutica);
•

são muito dependentes das características da matéria prima.

Mesmo quando a tecnologia pode corrigir alguns dos defeitos de uma matéria-prima com
características desadequadas para a finalidade a que se destina, é necessário ter consciência dos
custos adicionais que isso representa. A qualidade dos produtos agro-industriais depende da
qualidade dos produtos agrícolas utilizados como matéria-prima.
O objectivo da disciplina de Produção Agrícola é fornecer elementos para a compreensão
dos problemas específicos da produção agro-pecuária, introduzindo o vocabulário técnico, as
principais condicionantes ambientais e sócio-económicas da produção agrícola, as operações
culturais e o panorama da agricultura a nível nacional, europeu e mundial, de acordo com o
programa anexo. Pretende-se que os alunos adquiram uma compreensão fundamentada da
produção agro-pecuária, tendo sempre como cenário a produção de matéria-prima de qualidade
para a Indústria Alimentar.
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