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3.2.7 — Edição, completagem e produção de cartografia náutica
3.2.8 — Produção e manutenção de bases de dados hidrográficas
3.3 — Fiscalização
3.3.1 — Levantamentos hidrográficos
3.3.2 — Cartografia náutica
3.3.3 — Processamento e análise de dados maregráficos
3.3.4 — Determinação dos limites do Domínio Público Marítimo 

visando publicação oficial
3.3.5 — Controlo hidrográfico de dragagens
3.3.6 — Produção e manutenção de bases de dados hidrográficas
3.4 — Gestão de Projetos e Investimentos
3.4.1 — Gestão de sistemas de produção de cartografia hidrográfica
3.4.2 — Direção técnica de empresas de Hidrografia
3.5 — Perícia
3.5.1 — Consultoria sobre equipamentos a utilizar
3.5.2 — Consultoria sobre níveis de precisão e fiabilidade a exigir
4 — Cartografia
4.1 — Elaboração, coordenação e revisão de projetos
4.1.1 — Representação Cartográfica incluindo Séries Cartográficas
4.1.2 — Plantas de base cartográfica para Planos Diretores Municipais 

e outros planos de gestão do território.
4.1.3 — Bases de dados cartográficas
4.1.4 — Controlo de qualidade de cartografia de base
4.2 — Execução
4.2.1 — Produção e atualização de cartografia de base
4.2.2 — Produção de plantas de base cartográfica para planos diretores 

e planos de gestão do território.
4.2.3 — Completagem cartográfica
4.2.4 — Produção e manutenção de bases de dados cartográficos
4.3 — Fiscalização
4.3.1 — Produção de cartografia de base
4.3.2 — Produção de plantas de base cartográfica para planos diretores 

e planos de gestão do território.
4.3.3 — Completagem cartográfica
4.3.4 — Bases de dados cartográficos
4.4 — Gestão de Projetos e Investimentos
4.4.1 — Gestão de sistemas de produção e atualização de séries car-

tográficas
4.4.2 — Direção técnica de empresas de Cartografia
4.5 — Perícia
4.5.1 — Consultoria sobre tipo de cartografia a executar para aplica-

ções específicas: fontes de dados, especificações, metodologias, controlo 
de qualidade

4.5.2 — Consultoria para análise de propostas para aquisição de 
cartografia em concursos públicos

5 — Fotogrametria, Deteção Remota, Laser Scanning, LiDAR e novas 
tecnologias de aquisição com precisão de dados de posicionamento

5.1 — Elaboração, coordenação e revisão de projetos
5.1.1 — Levantamentos aéreos
5.1.2 — Levantamentos terrestres
5.1.3 — Levantamentos por satélite
5.1.4 — Sistemas de navegação e controlo de tráfego com recurso a 

técnicas espaciais e terrestres
5.2 — Execução
5.2.1 — Execução de planos de voos fotogramétricos para a produção 

de cartografia
5.2.2 — Restituição fotogramétrica de fotografia terrestre, aérea e 

orbital
5.2.3 — Processamento digital de imagens aéreas, orbitais e terrestres, 

para geração de informação cartográfica e geoespacial
5.2.4 — Aerotriangulação aérea e orbital
5.2.5 — Processamento e modelação de dados de levantamentos
5.2.6 — Calibração de equipamentos e sensores
5.3 — Fiscalização
5.3.1 — Levantamentos
5.3.2 — Restituição fotogramétrica de fotografia terrestre, aérea e 

orbital
5.3.3 — Processamento digital de imagens aéreas, orbitais e terrestres, 

para geração de informação cartográfica e geoespacial
5.4 — Gestão de Projetos e Investimentos
5.4.1 — Gestão de sistemas de produção de séries ortofotocarto-

gráficas
5.4.2 — Direção técnica de empresas de Fotogrametria, Deteção 

remota, Laser Scanning, LiDAR e novas tecnologias de aquisição de 
precisão de dados de posicionamento

5.5 — Perícia
5.5.1 — Consultoria sobre a adequação da metodologia de aquisição 

de dados a utilizar e respetiva análise de resultados
5.5.2 — Consultoria para análise de propostas para aquisição de 

fotografia aérea em concursos públicos

5.5.3 — Consultoria sobre levantamentos e respetiva análise de re-
sultados

6 — Sistemas de Informação Geográfica
6.1 — Elaboração, coordenação e revisão de projetos
6.1.1 — Sistemas de Informação Geográfica
6.1.2 — Bases de Dados geoespaciais
6.2 — Execução
6.2.1 — Carregamento e integração de dados cartográficos em Sis-

temas de Informação Geográfica
6.2.2 — Elaboração de modelos conceptuais de dados de informação 

geoespacial
6.2.3 — Desenvolvimento e manutenção de aplicações de sistemas e 

serviços de informação geográfica e geoespacial na web
6.3 — Fiscalização
6.3.1 — Sistemas de Informação Geográfica
6.3.2 — Bases de Dados geoespaciais
6.4 — Gestão de Projetos e Investimentos
6.4.1 — Gestão de SIG para apoio ao planeamento e ordenamento 

do território
6.5 — Perícia
6.5.1 — Consultoria em Sistemas de Informação Geográfica
7 — Cadastro
7.1 — Elaboração, coordenação e revisão de projetos
7.1.1 — Sistemas de Cadastro Predial
7.1.2 — Bases de dados cadastrais
7.2 — Execução
7.2.1 — Reconhecimento Cadastral
7.2.2 — Edição e organização de dados cadastrais
7.2.3 — Avaliações e expropriação imobiliária
7.2.4 — Produção da informação geográfica relativa a processos de 

transferências dominiais do Estado e Autarquias
7.3 — Fiscalização
7.3.1 — Levantamentos cadastrais
7.3.2 — Avaliações e expropriação imobiliária
7.3.3 — Produção da informação geográfica relativa a processos de 

transferências dominiais do Estado e Autarquias
7.4 — Gestão de Projetos e Investimentos
7.4.1 — Gestão de sistemas de cadastro nacional e municipal
7.4.2 — Direção técnica de empresas de Cadastro
7.5 — Perícia
7.5.1 — Consultoria em Cadastro
8 — Investigação e ensino
8.1 — Investigação
8.1.1 — Topografia
8.1.2 — Geodesia
8.1.3 — Hidrografia
8.1.4 — Cartografia
8.1.5 — Fotogrametria, Deteção Remota, Laser Scanning, LiDAR 

e novas tecnologias de aquisição com precisão de dados de posicio-
namento

8.1.6 — Sistemas de Informação Geográfica
8.1.7 — Cadastro
8.2 — Ensino científico e profissionalizante
8.2.1 — Topografia
8.2.2 — Geodesia
8.2.3 — Hidrografia
8.2.4 — Cartografia
8.2.5 — Fotogrametria, Deteção Remota, Laser Scanning, LiDAR 

e novas tecnologias de aquisição com precisão de dados de posicio-
namento

8.2.6 — Sistemas de Informação Geográfica
8.2.7 — Cadastro
9 — Manutenção e Gestão de Ativos
9.1 — Manutenção e gestão de ativos

Engenharia Agronómica
1 — Produção Agrícola e Animal
1.1 — Elaboração e Coordenação de Projeto
1.1.1 — Planos e Projetos de exploração agropecuária
1.1.2 — Coordenação e Fiscalização de Projetos de investimento
1.1.3 — Programas de melhoramento agropecuário
1.1.4 — Projetos na área da química agrícola, dos fertilizantes e 

corretivos
1.1.5 — Projetos na área da nutrição animal e das rações
1.1.6 — Inventários agropecuários
1.1.7 — Programas de investigação, experimentação, classificação, 

produção, embalagem, transporte, armazenamento e comercialização
1.1.8 — Projetos de inspeção, fiscalização e aplicação de produtos 

e substâncias químicas ou outros para o combate de agentes nocivos à 
produção agropecuária
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1.1.9 — Programas e projetos de prevenção, monitorização e controlo 
dos agentes nocivos aos ecossistemas agropecuários

1.1.10 — Programas conducentes ao bem -estar animal
1.1.11 — Planeamento de sistemas de identificação animal e de ras-

treabilidade de produtos e seres vivos
1.1.12 — Projetos de parques zoológicos
1.2 — Produção
1.2.1 — Responsabilidade técnica e executiva em organizações com 

objetivos de produção agrícola e agroindustrial
1.2.2 — Melhoramento agropecuário
1.2.3 — Aplicação dos fertilizantes e corretivos
1.2.4 — Nutrição animal e rações
1.2.5 — Execução de Inventários agropecuários
1.2.6 — Desenvolvimento de programas de investigação, experimen-

tação, classificação, produção, embalagem, transporte, armazenamento, 
comercialização

1.2.7 — Inspeção, fiscalização e aplicação de produtos e substâncias 
químicas ou outros para o combate de agentes nocivos à produção 
agropecuária

1.2.8 — Execução de programas e projetos de prevenção, monitori-
zação e controlo dos agentes nocivos aos ecossistemas agropecuários

1.2.9 — Execução de programas conducentes ao bem -estar animal
1.2.10 — Planeamento de sistemas de identificação animal e de ras-

treabilidade de produtos e seres vivos
1.2.11 — Projetos de parques zoológicos
1.3 — Gestão e Manutenção
1.3.1 — Gestão de organizações com objetivos de produção agrícola 

e agroindustrial
1.3.2 — Gestão de Programas de Investigação, experimentação, clas-

sificação, produção, embalagem, transporte, armazenamento, comer-
cialização

1.3.3 — Gestão de Programas de inspeção, fiscalização e aplicação 
de produtos e substâncias químicas ou outras para o combate de agentes 
nocivos à produção agropecuária

1.3.4 — Gestão de Programas e projetos de prevenção, monitorização 
e controlo dos agentes nocivos aos ecossistemas agropecuários

1.3.5 — Gestão e Direção de parques zoológicos
1.4 — Estudos e Consultoria Técnica
1.4.1 — Perícias, Inspeções e Certificações de Planos e Projetos de 

exploração agropecuária
1.4.2 — Programas de melhoramento agropecuário
1.4.3 — Projetos na área da química agrícola, dos fertilizantes e 

corretivos
1.4.4 — Projetos na área da nutrição animal e das rações
1.4.5 — Inventários agropecuários
1.4.6 — Programas de investigação, experimentação, classificação, 

produção, embalagem, transporte, armazenamento e comercialização
1.4.7 — Projetos de inspeção, fiscalização e aplicação de produtos 

e substâncias químicas ou outros para o combate de agentes nocivos à 
produção agropecuária

1.4.8 — Programas e projetos de prevenção, monitorização e controlo 
dos agentes nocivos aos ecossistemas agropecuários

1.4.9 — Programas conducentes ao bem -estar animal
1.4.10 — Planeamento de sistemas de identificação animal e de ras-

treabilidade de produtos e seres vivos
1.4.11 — Projetos de parques zoológicos
1.4.12 — Estudos de Viabilidade Técnico -Económica e Avaliações 

de Património Rústico
1.5 — Sistemas de gestão da qualidade
2 — Engenharia Rural
2.1 — Elaboração de Projetos e Produção
2.1.1 — Execução de medições, divisões e demarcações de terras
2.1.2 — Elaboração de planos e projetos que envolvam práticas e 

obras de defesa e conservação de determinadas áreas, incluindo o solo 
e a água

2.1.3 — Elaboração de projetos de pequenas contenções de terra e de 
drenagem para fins agrícolas, de pontos de água e aquedutos

2.1.4 — Elaboração de projetos de rega agrícola
2.1.5 — Elaboração de projetos referentes às infraestruturas hidroa-

grícolas, incluindo as respetivas redes de distribuição e aplicação de 
água

2.1.6 — Elaboração de planos e projetos de outras infraestruturas, 
tais como caminhos rurais

2.1.7 — Elaboração de projetos de mecanização agrícola e pecuária
2.1.8 — Elaboração de projetos de construções rurais
2.1.9 — Planeamento, conceção e orientação de projetos de cons-

trução usados para albergar animais e para transformar os produtos de 
origem animal, assegurando o bem -estar animal e a funcionalidade dos 
sistemas produtivos

2.1.10 — Elaboração de projetos de maneio de efluentes agropecuá-
rios e proteção ambiental

2.2 — Gestão e Manutenção
2.2.1 — Gestão de planos e projetos que envolvam práticas e obras de 

defesa e conservação de determinadas áreas, incluindo o solo e a água
2.2.2 — Gestão de projetos de pequenas contenções de terra e de 

drenagem para fins agrícolas, de pontos de água, aquedutos
2.2.3 — Gestão de projetos de rega agrícola
2.2.4 — Gestão de projetos referentes às infraestruturas hidroagrí-

colas, incluindo as respetivas redes de distribuição e aplicação de água
2.2.5 — Gestão de planos e projetos de outras infraestruturas, tais 

como caminhos rurais
2.2.6 — Gestão de projetos de mecanização agrícola e pecuária
2.2.7 — Gestão de projetos de construções rurais
2.2.8 — Planeamento, conceção e orientação de projetos de cons-

trução usados para albergar animais e para transformar os produtos de 
origem animal, assegurando o bem -estar animal e a funcionalidade dos 
sistemas produtivos

2.2.9 — Gestão de projetos de maneio de efluentes agropecuários e 
proteção ambiental

2.3 — Estudos e Consultoria Técnica
2.3.1 — Execução de vistorias e arbitragens relativas à agrimensura
2.3.2 — Perícias na execução de medições, divisões e demarcações 

de terras
2.3.3 — Elaboração e gestão de planos e projetos referentes às infraes-

truturas hidroagrícolas, incluindo as respetivas redes de distribuição e 
aplicação de água

2.3.4 — Elaboração e gestão de planos e projetos de outras infraes-
truturas, tais como caminhos rurais

2.3.5 — Elaboração e gestão de projetos de mecanização agrícola 
e pecuária

2.3.6 — Gestão de projetos de construções rurais
2.3.7 — Elaboração e gestão de projetos de maneio de efluentes 

agropecuários e proteção ambiental
2.3.8 — Elaboração e gestão de planos e projetos que envolvam prá-

ticas e obras de defesa e conservação de determinadas áreas, incluindo 
o solo e a água

2.3.9 — Planeamento, conceção e orientação de projetos de cons-
trução usados para albergar animais e para transformar os produtos de 
origem animal, assegurando o bem -estar animal e a funcionalidade dos 
sistemas produtivos

3 — Engenharia Alimentar
3.1 — Projeto
3.1.1 — Conceção e planeamento de projetos no domínio alimentar
3.1.2 — Análise do impacto ambiental resultante de processos in-

dustriais
3.1.3 — Conceção, planeamento e gestão de sistemas de Qualidade 

e Segurança Alimentar
3.1.4 — Desenvolvimento e otimização de processos e produtos ali-

mentares
3.1.5 — Procedimentos conducentes ao licenciamento de unidades 

agroindustriais
3.2 — Produção
3.2.1 — Desenvolvimento e otimização de processos e produtos ali-

mentares
3.2.2 — Gestão operacional do processo produtivo, do aprovisiona-

mento à distribuição
3.2.3 — Controlo e validação da qualidade e segurança dos alimentos
3.3 — Gestão e Manutenção
3.3.1 — Desenvolvimento e otimização de processos e produtos ali-

mentares
3.3.2 — Gestão operacional do processo produtivo, do aprovisiona-

mento à distribuição
3.3.3 — Gestão e controlo de serviços e instalações técnicas
3.3.4 — Gestão de laboratório de controlo da qualidade de produtos 

alimentares
3.3.5 — Sistema de Gestão da Qualidade em empresa agroindustrial
3.4 — Estudos e Consultoria Técnica
3.4.1 — Conceção, planeamento, execução e fiscalização de projetos 

no domínio alimentar
3.4.2 — Desenvolvimento e otimização de processos e produtos ali-

mentares
3.4.3 — Conceção, planeamento e gestão de sistemas de qualidade 

e segurança alimentar
3.4.4 — Gestão operacional do processo produtivo, do aprovisiona-

mento à distribuição
3.4.5 — Gestão e controlo de serviços e instalações técnicas
3.4.6 — Procedimentos conducentes ao licenciamento de unidades 

industriais
3.4.7 — Realização de auditorias, peritagens e pareceres periciais
3.4.8 — Controlo e validação da qualidade e segurança dos alimentos
3.4.9 — Análise do impacto ambiental resultante de processos in-

dustriais
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3.4.10 — Elaboração e gestão de programas de defesa da higiene e 
segurança alimentar

3.4.11 — Conceção e procedimentos conducentes ao registo de pro-
priedade industrial

3.4.12 — Certificação de produtos agrícolas e alimentares, incluindo 
definição de normas de certificação

4 — Proteção das Plantas
4.1 — Produção
4.1.1 — Execução de atividades, nos sectores oficial e privado, nas 

áreas da inspeção fitossanitária: prospeção e zonagem fitossanitárias, 
produção e comércio de material de multiplicação de plantas, certifi-
cação de sementes, do material de multiplicação de plantas e de batata 
semente, análise de risco fitossanitário

4.1.2 — Desenvolvimento e execução dos métodos de deteção, diag-
nóstico e identificação dos inimigos das culturas

4.1.3 — Desenvolvimento e execução dos métodos de estudo da efi-
cácia e da toxidade dos pesticidas para o homem e outros componentes 
do ambiente, dos seus resíduos no ambiente, na água e no solo e do seu 
material de aplicação

4.1.4 — Prescrição do uso dos pesticidas para combater os inimigos 
das culturas

4.1.5 — Responsabilidade técnica pela colocação, no mercado na-
cional, de produtos fitofarmacêuticos, para assegurar o cumprimento 
do Decreto -Lei n.º 94/98, de 15 de abril

4.1.6 — Responsabilidade técnica para os fins previstos no Decreto-
-Lei n.º 173/2005, que regula as atividades de distribuição, venda, pres-
tação de serviços da aplicação de produtos fitofarmacêuticos e a sua 
aplicação pelos utilizadores finais

4.2 — Gestão e Manutenção
4.2.1 — Elaboração e gestão de programas de investigação, de expe-

rimentação, de ensino, de formação profissional e de desenvolvimento 
nas áreas da certificação, inspeção, divulgação, marketing e regula-
mentação das técnicas de proteção das plantas, dos meios de luta e dos 
pesticidas

4.3 — Estudos e Consultoria
4.3.1 — Elaboração e gestão de programas de investigação, de expe-

rimentação, de ensino, de formação profissional e de desenvolvimento 
nas áreas da certificação, inspeção, divulgação, marketing e regula-
mentação das técnicas de proteção das plantas, dos meios de luta e dos 
pesticidas

4.3.2 — Elaboração e gestão de programas relativos à componente da 
proteção integrada Elaboração e gestão de programas relativos ao Modo 
de Produção Biológico, e outros regimes de Qualidade

4.3.3 — Execução de atividades, nos sectores oficial e privado, nas 
áreas da inspeção fitossanitária: prospeção e zonagem fitossanitárias, 
produção e comércio de material de multiplicação de plantas, certifi-
cação de sementes, do material de multiplicação de plantas e de batata 
semente, análise de risco fitossanitário

4.3.4 — Desenvolvimento e execução dos métodos de deteção, diag-
nóstico e identificação dos inimigos das culturas

4.3.5 — Desenvolvimento e execução dos métodos de estudo da efi-
cácia e da toxidade dos pesticidas para o homem e outros componentes 
do ambiente, dos seus resíduos no ambiente, na água e no solo e do seu 
material de aplicação

4.3.6 — Prescrição do uso dos pesticidas para combater os inimigos 
das culturas

5 — Economia, Gestão e Sociologia Rural
5.1 — Projeto
5.1.1 — Conceção e operacionalização de políticas e instrumentos 

de política agrícola
5.2 — Gestão e Manutenção
5.2.1 — Avaliação de programas e projetos em meio rural
5.2.2 — Realização de avaliações patrimoniais de âmbito agrorrural
5.2.3 — Gestão de empresas agropecuárias de dimensão superior a 

40 UDE
5.3 — Estudos e Consultoria
5.3.1 — Conceção e gestão de programas de desenvolvimento rural
5.3.2 — Realização de estudos de diagnóstico e prospetivos do meio 

rural
5.3.3 — Elaboração e gestão de programas e projetos associados às 

atividades de recreio e turismo rural e de natureza
5.3.4 — Elaboração e controlo de sistemas de contabilidade de gestão 

para organizações agrícolas e agroindustriais
5.3.5 — Elaboração e gestão de programas e projetos de crédito 

agrícola e rural
5.3.6 — Avaliação de programas e projetos em meio rural
5.3.7 — Organização e execução de trabalhos de recenseamento, 

estatística e cadastro rurais
5.4 — Realização de avaliações patrimoniais de âmbitos agrícola 

e rural
5.4.1 — Auditorias de sistemas de qualidade na área agrícola

5.4.2 — Gestão de empresas agropecuárias de dimensão superior a 
40 UDE

5.4.3 — Conceção e operacionalização de políticas e instrumentos 
de política agrícola

6 — Recursos Naturais, Ambiente e Ordenamento do Território
6.1 — Projeto
6.1.1 — Elaboração de estudos de impacte ambiental em espaços 

rurais
6.2 — Estudos e Consultoria
6.2.1 — Elaboração e acompanhamento de planos de gestão de bacias 

hidrográficas
6.2.2 — Elaboração e gestão de planos e projetos na área da ecologia 

e da agrometeorologia, projetos de intervenção em sistemas ecológicos 
e sistemas de uso com técnicas de baixo impacte ambiental

6.2.3 — Elaboração de estudos de impacte ambiental em espaços 
rurais

6.2.4 — Elaboração e gestão de programas de investigação, de expe-
rimentação, de ensino, de formação profissional e de desenvolvimento 
nas áreas da gestão de sistemas naturais para a proteção ecológica e 
valorização dos espaços e sistemas de uso

6.2.5 — Gestão de áreas classificadas em que predominam espaços 
agrícola e rural

6.2.6 — Elaboração e acompanhamento de planos inerentes à apli-
cação de instrumentos de ordenamento do território, incluindo medidas 
de combate à desertificação

7 — Investigação, Ensino e Normalização
7.1 — Áreas de Engenharia Agronómica
7.1.1 — Atividades de ensino e I&D em áreas de Engenharia Agro-

nómica
8 — Manutenção e Gestão de Ativos
8.1 — Manutenção e gestão de ativos

Engenharia Florestal
1 — Espaços florestais
1.1 — Planeamento
1.1.1 — Planeamento e ordenamento do território (PROT, PDM)
1.1.2 — Planeamento e ordenamento florestal (PROF)
1.2 — Estudos e Consultoria
1.2.1 — Planeamento e ordenamento do território (PROT, PDM)
1.2.2 — Planeamento e ordenamento florestal (PROF)
2 — Produção lenhosa e de cortiça
2.1 — Produção
2.1.1 — Auditorias e certificação da gestão florestal sustentável
2.1.2 — Instalação e gestão de espaços florestais (incluindo urbanos)
2.1.3 — Exploração e mecanização florestal
2.1.4 — Melhoramento florestal
2.2 — Gestão e Manutenção
2.2.1 — Inventários florestais
2.2.2 — Gestão florestal (PGF)
2.2.3 — Exploração e mecanização florestal
2.2.4 — Melhoramento florestal
2.3 — Estudos e Consultoria
2.3.1 — Inventários florestais
2.3.2 — Gestão florestal (PGF)
2.3.3 — Auditorias e certificação da gestão florestal sustentável
2.3.4 — Instalação e gestão de espaços florestais (incluindo urbanos)
2.3.5 — Exploração e mecanização florestal
2.3.6 — Melhoramento florestal
2.3.7 — Avaliações florestais periciais e inspeções de projetos flo-

restais
3 — Área das Estruturas fundiárias e Infraestruturas florestais
3.1 — Projetos
3.1.1 — Obras de defesa e conservação do solo, ações de correção 

torrencial
3.2 — Produção
3.2.1 — Obras de defesa e conservação do solo, ações de correção 

torrencial
3.3 — Estudos e Consultoria
3.3.1 — Levantamentos da propriedade florestal
3.3.2 — Avaliações patrimoniais de âmbito florestal
3.3.3 — Infraestruturas e obras de arte florestais (caminhos, pequenas 

barragens)
3.3.4 — Obras de defesa e conservação do solo, ações de correção 

torrencial
3.3.5 — Construções e estruturas de apoio às atividades florestais
4 — Área do Transporte e transformação de produtos florestais
4.1 — Produção
4.1.1 — Planeamento do abastecimento às indústrias de produtos 

florestais
4.1.2 — Preparação, preservação e secagem de produtos florestais


