
 

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA 

LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

DURAÇÃO; DATAS E HORÁRIOS:  

Formação à distância: Sessões síncronas - 77 horas  e  28 horas assíncronas:  12, 16, 18, 

19, 23,  25 e  30 de Novembro, 03, 07, 10,  14, 17, 21 e 28 de Dezembro, 04, 11,  14, 18 e 

20 de Janeiro (segundas, quarta e quintas)  das 18H00 às 22H00;  

Formação presencial: 28 horas : 21 de Novembro , 05  de Dezembro, 09  e 23 de Janeiro   

das 9H00 às 18H00—local depende da proveniência dos formandos. 

LINK PARA INSCRIÇÃO 

MÓDULOS C. HORÁRIA 

I – Introdução à Agricultura Biológica 7 

II – Fertilidade e fertilização do solo 21 

III – Conservação do solo 4 

IV - Proteção das Plantas 22 

V – MPB de produtos agrícolas de origem vegetal 25 

VI – MPB de animais de produtos agrícolas de origem animal 17 

VII - Tratamentos veterinários; 4 

VIII - Acondicionamento e comercialização 6 

IX - Controle e certificação 3 

XI – Visita de estudo 14 

Avaliação 2 

TOTAL 135 H 

Geral: http://formacao.ajap.pt 

Link do Curso: https://formacao.ajap.pt/informacaocurso.aspx?id=197&accao=590 

Organização: 

AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal 

Rua D. Pedro V, 108 - 2º Andar 

1269-128 Lisboa 

Para mais informações: 

Email: formacaodetecnicos@ajap.pt  

Móvel: 96 34 34 307 

Formação Especializada pa-

Técnicos - 2020 e 2021 

Co-financiado a 60% por: 

Curso de Formação Profissional 

 Agricultura Biológica 

 Novembro 2020 Dezembro 2020 Janeiro 2021 
Dias 12, 16, 18, 19, 23, 25 e 

30 
Dias 03, 07, 10, 14, 17, 21 e 

28 
Dias 04, 11, 14, 18 e  

20 

segundas, quarta e quintas  das 18H00 às 22H00 

Sessões presenciais : 21 de Novembro , 05  de Dezembro, 09  e 23 de Janeiro  

Formação à distância: sessões síncronas : 

https://formacao.ajap.pt/informacaocurso.aspx?id=197&accao=590


   OBJETIVOS GERAIS 

   CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

   CUSTOS/CONDIÇÕES 

• Detentores de Bacharelato ou Licenciatura (habilitação de nível 6 ou superior), 
de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). 

•  Técnicos que exerçam atividades de apoio técnico ao setor agropecuário, flo-
restal ou agroalimentar. 

Qualificar os técnicos com conhecimentos práticos e teóricos para o modo de pro-

dução biológico, tal como definido no Reg. de Execução (UE) N.º 354/2014 da Co-

missão, de 8 de abril de 2014 relativo à produção biológica e à rotulagem dos pro-

dutos biológicos. 

   DURAÇÃO DA AÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO 

Duração e Horários: O curso tem uma duração total de 135 horas, 2 dias por sema-
na (sextas e sábados) com uma periodicidade quinzenal , 7 horas/dia, em regime 
misto: sextas feiras e sábado (das 12H30 às 20H30 e sábados das 9H00 – 17H00). 

139,12  € (isento de IVA)  - valor a pagar 
No final do curso, os participantes têm direito a subsídio de alimentação no va-
lor de 4,52€/dia de formação 
 

Financiamento do Curso:  

80% financiado pelo PDR 2020 e 20% autofinanciado pelo participante ou pela sua 
entidade patronal. 
 
Forma de Pagamento: 

Pagamento por transferência bancária para o IBAN da AJAP: 
PT50.0033.0000.01480189762.27 (identificando o nome do/a formando/a no 
descritivo).  

  EQUIPA PEDAGÓGICA: FORMADORES: 

José  Raúl Alves Ribeiro: Licenciado em Engenharia Agronómica, ramo Proteção de Plantas. Ao 
serviço do IVV (ex-JNV), prestou assistência técnica a vitivinicultores, executou atividades labo-
ratoriais; Na DGPC (atual DGAV), trabalhou em Protecção/Produção Integradas e Formação 
Profissional. No IDRHa (atual DGADR), desempenhou funções na área da AB. Integrou o grupo 
de trabalho, nomeado pelo MADRP, para elaboração do Plano Nacional para o Desenvolvimen-
to da Agricultura Biológica. No GPP, participou na supervisão do sistema de controlo nacional 
do MPB e da PRODI Internacionais. Foi Consultor do PRODER-PDR 2007-2013 - Alteração de 
Modos de Produção Agrícola e no domínio da conservação do solo. Desde 1995 exerce ativida-
de de formador. 

António Strecht Ribeiro: Licenciado em Engenharia Agrícola, técnico em MPB na área da produ-
ção vegetal e da produção animal, reconhecido pela DGDR como formador/consultor em AB, 
presta serviço de assistência técnica em diversas quintas do norte de Portugal onde acompanha 
várias culturas agrícolas conduzidas de acordo com o MPB. Colaborou com diversas instituições 
em projetos versando a AB. É fruticultor em MPB, atividade que concilia com uma extensa expe-
riência técnica: ações de certificação inspeção e acompanhamento técnico em diversas quintas; 
assistência técnica a produtores em culturas agrícolas conduzidas em MPB. Formador em cursos 
do IDRHa, da DRDA (Açores) e de diversas empresas privadas em cursos para técnicos e para 
agricultores. Autor em várias publicações de carater técnico-científico bem como de divulgação 
técnica, contando mais de 60 títulos, a título individual ou em parceria, tendo, ainda, participa-
do na elaboração de 30 relatórios técnicos.  

Lázaro Simbine:  Licenciado em Medicina Veterinária, possui Pós-Graduação em Segurança Ali-
mentar bem como Pós-Graduação / Especialista Universitário em Homeopatia. Possuiu, ainda, 
frequência curricular completa do Curso de Mestrado em Inovação e Biotecnologia em fase de 
dissertação, bem como formação técnica em Agricultura Biológica. Técnico Superior da DGAV, 
tem experiência como formador em AB e Técnico de Campo (Free-Lancer) em Agropecuária 
Biológica. 

Liliana Perestrelo: Licenciada em Engenharia do Ambiente e Recursos Naturais, com frequência 
do Mestrado de Gestão Ambiental e Ordenamento do Território. Possui formação técnica em 
AB e é produtora agrícola de Kiwis, prestando, ainda, assistência técnica a produtores de kiwi 
no modo de Produção Integrada. Gerente responsável pelo Departamento de Certificação, é 
Diretora da Qualidade, com responsabilidade de coordenação estratégica, da empresa NATU-
RALFA, Lda., que atua no ramo de Controlo e Certificação.  

 

José Pedro Fernandes: Profissional liberal, formador e consultor agrícola Formação base: Engª 
florestal Consultor e formador nas áreas de: agricultura biológica, biodinâmica e permacultura.  

   INSCRIÇÕES 

até  9 Novembro de 2020 Inscrições limitadas a um máximo de 16 formandos. As inscrições podem ser efetuadas 
através do preenchimento de formulário de candidatura em www.ajap.pt/ou enviar por e-mail (indicar e-mail): 
formacaodetecnicos@ajap.pt  
- Ficha de Inscrição via PackWEB;  - Cópia do Curriculum Vitae actualizado, - Cópia do Certificado de Habilitações; 
- Declaração da entidade patronal ou outro documento que demostra que é activo e que tem ligação ao sector 
agroflorestal; 

Para informações adicionais: formacaodetecnicos@ajap.pt ou  | Contacto móvel: 96 34 34 307 


