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DATAS, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 Início: 04 de setembro de 2020  

 Fim: 03 de outubro de 2020 

 Duração: 24 horas 

 Horário: sextas-feiras, das 18:00- 21:00 horas, sábado das 10:00 – 17:00 horas 

 Dias da formação: 04,05, 18,19 de setembro; 02, 03 de outubro 

 Local: Rota do Guadiana-ADI, Rua da Capelinha, 7, 7830-405 SERPA 

 

OBJETIVOS 
 Promover a aquisição de competências na área da agricultura certificada em Modo de 

Produção Biológico e sua aplicação na prática agrícola real. 

______________________________________________________ 

 

CONTEÚDOS 
1. Enquadramento da Produção Certificada em Modo Biológico 

a. – Legislação 

b. – Conceito 

c. – Princípios gerais e objectivos 

d. - Enquadramento regulamentar – âmbito de aplicação 

e.  - Evolução e situação do MPB em Portugal e no Mundo 

2. Conversão para a Agricultura Certificada em Modo Biológico 

a. Conceito 

b. Plano de conversão para o Modo de Produção Biológico 

3. Fertilidade e Fertilização do Solo 

a. Conceito de Fertilidade e Fertilização 

b. Plano de gestão da Fertilidade e Fertilização do solo 

c. Desenvolvimento de um plano de gestão da Fertilidade do solo 

4. Proteção das Plantas 

a. Implementação de medidas preventivas 

b. Monitorização de pragas e doenças 

c. Substâncias base e produtos fitofarmacêuticos utilizados na agricultura biológica 

5. Produção Animal 

a. Origem dos animais 

b. Práticas de criação e às condições de alojamento 

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 

MODO DE PRODUÇAO BIOLÓGICO 



                                                                                  

                                   

2|2 

 

 

 

c. Reprodução 

d. Alimentos para animais 

e. Prevenção das doenças e aos tratamentos veterinários 

f. Limpeza e desinfecção dos edifícios e instalações  

6. Produtos transformados e conservados 

a. Regras para a conservação de produtos e para a produção de alimentos 

transformados para animais ou de géneros alimentícios transformados; 

b. Utilização de determinados produtos e substâncias na transformação dos géneros 

alimentícios. 

7. Casos de boas práticas (visita a unidade certificada na região) 

8. Avaliação final 

__________________________________________________________ 

 

DESTINATÁRIOS 
Empresários agrícolas, Gestores, Consultores e Técnicos que trabalham ou pretendem trabalhar no 

Modo de Produção Biológico  

__________________________________________________________ 

 

METODOLOGIA DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 
A formação conjugará métodos e técnicas expositivas e demonstrativas, apoiadas em métodos 

audiovisuais, com métodos ativos, de discussão de casos práticos. No final serão aplicados instrumentos 

de avaliação para aferir o domínio dos assuntos e a aquisição de competências. 

__________________________________________________________ 

 

CERTIFICAÇÃO 
Os formandos/as com avaliação positiva receberão um certificado, desde que assistam a pelo menos 

90% das horas de formação. 
 

 

FORMADORA 
Dra. Maria Dulce Crisóstomo Oliveira Alcobia 

Engenheira Agrónoma, Mestre em Agricultura Biológica; membro do grupo de peritos no Modo de 

Produção Biológico do Expert Group on Organic Production (Comissão Europeia); auditora do IPAC nas 

áreas da agricultura biológica e produção integrada. 

__________________________________________________________ 
 

 

INFORMAÇÕES E SUPORTE PEDAGÓGICO 

Rota do Guadiana, ADI, Rua da Capelinha nº 7, 7830-405 SERPA 

E-mail: rota@rotaguadiana.org || Tel: 284 540 220 || Tel: 939 098 807 
 

Ação Financiada pelos Fundos Estruturais de Investimento, ao abrigo do projeto Competitividade, Emprego e Empreendedorismo, 
referênciaALT20-05-3321-FSE-000195, no âmbito do Alentejo 2020. 


