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1 - Introdução  
 

Este trabalho foi realizado no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho disciplina 

que faz parte do plano curricular do CET Mecanização e Tecnologia Agrária. 

O estágio foi realizado na Escola Superior Agraria de Castelo Branco (ESACB) na 

Quinta da Sr.ª de Mércules de modo a aprofundar alguns conhecimentos nas áreas de 

Mecanização e Tecnologia Agrária.  

A Quinta localiza-se na freguesia de Castelo Branco concelho de Castelo Branco. O 

estágio decorreu no período de 8 de Abril 20 de Junho 2013. 

O objetivo deste estágio, foi aprofundar os conhecimentos nas áreas de mecanização 

agrícola e de todo o maneio (reprodutivo, alimentar, sanitário, de instalação), de uma 

exploração de vacas leiteiras e todos os fatores de produção que condicionam a sua 

viabilidade económica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


