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MESTRADO 
ZOOTECNIA
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O Contribuir para o desenvolvimento e atualização técnica/cien-
tífica de recém-licenciados(as), licenciados(as), técnicos(as) 
inseridos(as) no mercado de trabalho, mediante a aquisição 
de competências que assegurem capacidade crítica para 
um eficiente desempenho profissional na área da produção 
animal;

Conferir uma formação técnico-científica aprofundada, orien-
tada no respeito pela saúde e bem-estar animal, segurança 
alimentar, defesa do ambiente e qualidade dos produtos de 
origem animal (animais de produção).

Local: Ponte de Lima
Duração: 4 semestres
Preço: Consultar o respetivo Edital
Regime: Normal | Diurno

ZOOTECNIA

Objetivos Condições de Acesso | Destinatários
Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal na área 
académica do ciclo de estudos ou em área académica afim;

Titulares de um grau académico superior estrangeiro, con-
ferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado 
de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por 
um Estado aderente a este processo na área académica 
deste ciclo de estudos ou em área académica afim;

Titulares de um grau académico superior estrangeiro que 
seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau 
de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico do IPVC na 
área académica do ciclo de estudos ou em área académica 
afim;

Detentores(as) de um currículo escolar, científico ou pro-
fissional que seja reconhecido como atestando capacida-
de para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho 
Técnico-Científico do IPVC. (De acordo com o art. 17. º, DL 
74/2006 de 24 de março).

Candidaturas on-line
Consultar calendário aqui.

Antes de proceder à candidatura on-line, os(as) candidatos(as) devem 
consultar toda a informação sobre o Mestrado a que se candidatam no 
respetivo Edital e ainda na página de cada Mestrado.

candidaturas.ipvc.pt

https://www.ipvc.pt/estudar/candidato-ipvc/mestrados/
http://candidaturas.ipvc.pt


Estrutura curricular Saídas Profissionais

Quer saber mais sobre este Mestrado?

Contactos da Escola

1.º semestre
Comportamento e Bem-Estar Animal
Condicionamento Ambiental e Gestão de Efluentes Pecuários
Empreendedorismo em Zootecnia
Nutrição Animal Avançada
Outras Produções Animais
Saúde Animal
Técnicas de Reprodução Animal
 
2.º semestre
Investigação e Inovação
Marketing dos Produtos de Origem Animal
Melhoramento Genético Animal
Segurança Alimentar e Saúde Pública
Técnicas de Produção de Carne
Técnicas de Produção de Leite
Transformação e Conservação de Produtos de Origem Animal

3.º e 4.º semestres
Dissertação/Projeto/Estágio

A realização da Dissertação/Projeto/Estágio terá a colaboração 
de entidades públicas e privadas no âmbito da zootecnia.

• Assessoria técnica em explorações e empresas agrícolas;
• Assessoria técnica e participação em projetos de desenvolvi-

mento agrário, com associações e organizações de produtores/
criadores e associações interprofissionais do sector;

• Assessoria técnica em empresas de comercialização, marketing 
e distribuição dos produtos agroalimentares;

• Empresário(a) agrícola;
• Organismos públicos e privados de inspeção e certificação;
• Empresas na área do desenvolvimento e comercialização dos 

fatores de produção para o sector agrícola;
• Serviços da administração central, regional e local com com-

petências no desenvolvimento rural sustentável, no desenvolvi-
mento agrário e no marketing agroalimentar;

• Instituições/empresas promotoras de ensino e de formação pro-
fissional;

• Empresas de prestação de serviços;
• Empresas na área da consultoria e elaboração de projetos de 

investimento, planeamento e de desenvolvimento;

Coordenador: José Pedro Pinto de Araújo
e-mail: pedropi@esa.ipvc.pt

Rua D. Mendo Afonso, 147  
4990-706 Refóios do Lima
Ponte de Lima
Tef.: +351 258 909 740 
e-mail: academicos@esa.ipvc.pt
Site: www.esa.ipvc.pt

mailto:pedropi%40esa.ipvc.pt?subject=Mais%20informa%C3%A7%C3%A3o%20acerca%20do%20mestrado
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Venha Conhecer a 
Escola Superior Agrária

Conhece a ESA IPVC

https://www.youtube.com/watch?v=waCfF0o23Ac



