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CURSO
Técnico de Gestão Agrícola

ÁREA
621 - Produção agrícola e animal

CARGA HORÁRIA
200 horas

DESTINATÁRIOS
Esta formação destina-se a todas as pessoas que possuam o 9.º ano de escolaridade e que preten-
dam desempenhar funções no âmbito da gestão de atividades agrícolas.

REQUISITOS DE ACESSO
 Escolaridade mínima obrigatória: 9º ano
 Idade igual ou superior a 18 anos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
 Documento de Identificação (BI ou Cartão de Cidadão)
 NÍF (Contribuinte)

OBJETIVO GERAL
 Adquirir competências teórico práticas para o bom desempenho da Gestão Agrícola.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Avaliar oportunidades e potencialidades de negócio;
 Aplicar noções básicas e ferramentas de gestão e contabilidade;
 Identificar políticas de incentivo e apoio à atividade agrícola;
 Reconhecer diferentes modos de produção vegetal e animal;
 Identificar conceitos básicos de agroecologia;
 Aplicar eficazmente técnicas de marketing aplicado ao setor agrícola;
 Implementar projetos de gestão agrícola.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Exercer funções técnicas e de gestão em empresas do sector agrícola:
 Associações de agricultores
 Cooperativas
 Organismos públicos e privados.

Técnico de Gestão Agrícola Conteúdos da Formação

Módulo 1 - Gestão da Empresa Agrícola (UFCD 2889)

A empresa agrícola e a gestão;

Terra, benfeitorias, empresário e fatores de produção;

Capital;

Noções de produção brutas, produto bruto e receita;

Classificação de encargos;

Noções de margens brutas;

Contabilidade – Objetivos de contabilidade;

Património e a sua composição;

Contas, inventários e balanços;

Resultados

50h

Módulo 2 - Agricultura Sustentável

Solo: definição, tipos de solo, funções, estrutura, fertilidade, melhoramento e água no solo;

Clima: Elementos, principais fatores, caraterização do clima em Portugal, aquecimento global;

Botânica Agrícola: noções de morfologia e fisiologia vegetal, órgãos das plantas, fatores de cres-

cimento, principais famílias de plantas cultivadas;

Relação solo-planta-clima-ambiente;

Resíduos e efluentes das explorações;

Produção sustentável: proteção integrada, produção integrada e modo de produção biológico.

50h

Módulo 3 - Segurança e Saúde no Trabalho Agrícola (UFCD 6366)

Fundamentos da Higiene e Segurança;

Acidentes de trabalho e causas de acidentes;

As perdas de produtividade e qualidade;

Segurança no posto de trabalho;

Legislação;

Fatores de risco no trabalho agrícola: prevenção;

Especificidades do trabalho florestal e agrícola;

Ruído;

Riscos de maneio com animais;

Prevenção de incêndios florestais;

Uso de produtos fitofarmacêuticos;

50h
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Exposição ao Sol;

Doenças profissionais;

Trator;

Equipamentos de proteção e sinalização.

Módulo 4 - Modo de Produção Biológico (UFCD 6290)

Conceito e Modo de Produção Biológico: enquadramento, evolução e princípios;

Legislação;

Preparações do solo e fertilização;

Proteção das plantas: fauna auxiliar, proteção fitossanitária, 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos, gestão de infestantes;

Modo de Produção Biológico de produtos agrícolas de origem vegetal;

Modo de Produção Biológico de produtos agrícolas de origem animal;

Controlo e certificação do Modo de Produção Biológico;

Boas práticas de segurança, higiene e saúde no trabalho agrícola.

50h

METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO

A nossa metodologia tem por base o êxito do/a Formando/a, sendo ele o centro de todo o 
processo formativo. Caracteriza-se por ser um curso com teor profissionalizante onde desen-
volvemos competências direcionadas para as reais necessidades do mercado de trabalho.
Quer na componente presencial, quer online, o acompanhamento dos nossos Formadores es-
pecializados é constante através de uma tutoria ativa e com intervenção permanente, que o 
acompanharão ao longo de todo o processo formativo. 
Terá acesso, à nossa comunidade de aprendizagem virtual – iLEARNING - na qual disponibi-
lizamos todos os recursos para um percurso de aprendizagem simples, flexível e dinâmico. 
Semanalmente, o/a Formando/a tem sessões em direto com a nossa equipa de e-Formadores 
especializados, garantindo assim uma maior proximidade e acompanhamento do processo 
formativo para que todos tenham êxito nesta etapa. 
A avaliação dos módulos terá por base o desempenho dos/as Formandos/as, em vários mo-
mentos distintos da formação. Será feita utilizando escalas quantitativas, tendo em conta os 
parâmetros previamente definidos.

Avaliação Diagnóstica 
Este sistema integrará uma avaliação inicial diagnóstica, com vista a avaliar as competências 
iniciais de cada Formando/a relativas a cada unidade de formação. 

Avaliação Formativa
Durante a formação, os/as Formandos/as são submetidos a um regime de avaliação contí-
nua, ou seja, os Formadores terão também em linha de conta a participação na plataforma de 
e-learning, o interesse demonstrado e a realização das tarefas propostas.

Avaliação Sumativa
A avaliação no final da formação deverá traduzir o desempenho dos/as Formandos/as ao nível 
da aquisição de conhecimentos e participação ativa, através da realização de trabalhos prá-
ticos, provas e/ou testes, estudos de caso, lições, Fóruns com atividades, desafios lançados 
pelo Formador, partilha de experiências, entre outras atividades. 

No final da formação o formando terá de realizar obrigatóriamente um teste final para ser 
certificado.
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