
www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt
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A AgroForest é uma Academia da 
Comunilog que pretende ser a referência 
para o desenvolvimento rural e orestal  

ertificada nas áreas de rodu o 
r cola e nimal e ilvicultura e a a  

pretende ser a primeira escolha para 
todos os intervenientes nas áreas 

orestal  a roindustrial  a r cola e 
turismo rural  

Esta Academia posiciona-se como a 
primeira escolha  junto de profissionais 
e particulares  contribuindo para o 
aumento das suas compet ncias   
uma forma o obri at ria  devidamente 
reconhecida e certificada do mundo 
a ro orestal  contando para isso com 
uma equipa de formadores e técnicos 
altamente especializados e com uma 
forte li a o ao mercado  

E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

saiba aqui...
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Atualização em Distribuição,
Comercialização e Aplicação de
Produtos Fitofarmacêuticos (ADCAPF) 35h

Quadros técnicos, com habilitação académica- 
licenciatura ou bacharelato no âmbito agrícola ou 

orestal, que exerçam ou venham a exercer ativida-
de ligada à distribuição, comercialização e aplica-
ção de produtos tofarmacêuticos ou de formador 
nesta área que pretendam renovar os seus conheci-
mentos.

denti car as diferentes técnicas de proteção das culturas 
e as boas práticas tossanitárias

CLIQUE
AQUI!

PRESENCIAL

Atualização de Aplicação de
Produtos Fitofarmacêuticos (AAPF) 14h

Formadores, gestores e técnicos de formação que 
pretendam desenvolver ou gerir atividades 
pedagógicas utilizando estas tecnologias.

Atualizar os participantes para a manipulação e aplicação 
segura de produtos tofarmacêuticos, minimizando os 
riscos para o aplicador, o ambiente, espécies e organis-
mos não visados e o consumidor, de acordo com o novo 
quadro regulamentar e a inovação técnica ocorrida.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos
com Equipamentos de Pulverização
Manual (APFEPM)

25h
uem pretenda manipular e aplicar de forma 

segura produtos tofarmacêuticos utilizando 
equipamentos de pulverização manual.

Capacitar os participantes para a manipular e aplicar de 
forma segura produtos tofarmacêuticos, minimizando os 
riscos para o aplicador, o ambiente, espécies e organis-
mos não visados e o consumidor, utilizando equipamen-
tos de pulverização manual.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS
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Distribuição e Comercialização de
Produtos Fitofarmacêuticos (DCPF)

25h

Esta formação destina-se a operadores que 
exerçam ou venham a exercer atividade nos 
circuitos de distribuição e comercialização de 
produtos tofarmacêuticos.

Capacitar os participantes com conhecimentos teóricos e 
práticos para desempenhar atividades de distribuição e 
comercialização de produtos tofarmacêuticos.

CLIQUE
AQUI!

PRESENCIAL

Conduzir e operar com o trator em
segurança (COTS35)

35h
Agricultores, operadores e trabalhadores agrícolas 
- Alínea a) do Artigo 3.º do Despacho 3232/2017, de
18 de Abril.Complementar os conhecimentos teóricos e práticos dos 

participantes sobre condução e operação de tratores em 
segurança tendo em vista a melhoria do seu desempenho 
na via p blica e na exploração e a redução da sinistralidade.

CLIQUE
AQUI!

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

Proteção dos Animais em Transporte de
Curta Duração - Ruminantes e Equinos

18h

- Transportadores de animais, condutores e ajudan-
tes de transporte

- Pro ssionais que pretendam vir a ser transporta-
dores de animais, condutores e ajudantes no
transporte de animais.

Capacitar os formandos com os conhecimentos técnicos 
e normativos relativos ao em-estar animal durante o 
transporte de animais de uma dada espécie ou espécies, 
em viagens de curta duração (- de 8 horas) (Reg. (CE) 
1/2005 do Conselho, de 22 de dezembro de 2004 e DL nº 
265/2007 de 24 de julho).

CLIQUE
AQUI!

PRESENCIAL

Manobrador de Maquinas
Agrícolas e Florestais 16hEsta formação destina-se a todos os pro ssionais 

em exercício de funç es na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências nesta área de formação.

Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos 
que lhes permitam com segurança manobrar máquinas 
agrícolas e orestais.

CLIQUE
AQUI!

PRESENCIAL
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https://www.comunilog.com/cursos/distribui-o-e-comercializa-o-de-produtos-fitofarmac-uticos-dcpf
https://www.comunilog.com/cursos/conduzir-e-operar-com-o-trator-em-seguran-cots35
https://www.comunilog.com/search/node/
https://www.comunilog.com/cursos/manobrador-de-m-quinas-agr-colas-e-florestais
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Nutrição das plantas
25h

Candidatos a projetos de ovens Agricultores (no 
âmbito do PDR2020), agricultores, trabalhadores 
agrícolas eventuais ou permanentes e outros 
interessados nesta temática.

Adquirir competências técnicas relativamente à nutrição 
das plantas que permitam adotar diferentes nutrientes 
em função das plantas.

CLIQUE
AQUI! E-LEARNING

Proteção das Plantas
25h

Candidatos a projetos de ovens Agricultores (no 
âmbito do PDR2020), agricultores, trabalhadores 
agrícolas eventuais ou permanentes e outros 
interessados nesta temática.

Reconhecer os principais conceitos de proteção de 
plantas, os seus inimigos e as principais estratégias a 
desenvolver contra as doenças e pragas.

CLIQUE
AQUI! E-LEARNING

Alimentação e Nutrição Animal
50h

denti car a anatomia e siologia do aparelho 
digestivo.

Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos 
que lhes permitam com segurança manobrar máquinas 
agrícolas e orestais.

CLIQUE
AQUI! E-LEARNING

Segurança e Saúde no Trabalho Agrícola
50h

Todos os interessados, com necessidade de desen-
volver os seus conhecimentos e competências 
nesta área.Conhecer os principais riscos do trabalho agrícola, bem 

como a legislação inerente à aplicação das principais 
normas de segurança, higiene, e sa de na execução de 
trabalhos agrícolas.

CLIQUE
AQUI! E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Gestão da empresa agrícola
50h

O Curso de Gestão da Empresa Agrícola é dirigido a 
todos os interessados em adquirir conhecimentos 
de gestão no âmbito de atividades relacionadas 
com a agricultura e o meio rural.

Com este curso o formando poderá adquirir competên-
cias e conhecimentos fundamentais para a gestão efetiva 
de uma empresa agrícola.

CLIQUE
AQUI! E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Agricultura sustentável
50h

Candidatos a projetos de ovens Agricultores (no 
âmbito do PDR2020), agricultores, trabalhadores 
agrícolas eventuais ou permanentes e outros 
interessados nesta temática.

Este curso tem com objetivo dotar os futuros ovens 
Agricultores de competências e conhecimentos diversos 
relacionados com a produção agrícola.

CLIQUE
AQUI! E-LEARNING

Formadores em Distribuição,
Comercialização e Aplicação de Produtos
Fitofarmacêuticos (FDCAPF)

91h
icenciados ou bacharéis da área agrícola que 

exerçam ou venham a exercer atividade ligada à 
distribuição, comercialização e aplicação de produ-
tos tofarmacêuticos ou de formador nesta área.

Esta formação tem como objetivo capacitar os participan-
tes com conhecimentos, competências e atitudes sobre a 
organização e supervisão da distribuição. Comercializa-
ção e aplicação de produtos tofarmacêuticos, de forma 
segura e de acordo com as boas práticas tossanitárias, 
para atuarem como eventuais técnicos responsáveis ou 
como formadores.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL PRESENCIAIS

Reprodução Animal
25h

P blico em geral com interesse na área, agriculto-
res, produtores pecuários e candidatos a projetos 
de ovens Agricultores (no âmbito do PDR2020).Dotar os formandos de conhecimentos básicos e particu-

laridades dos aparelhos reprodutor feminino e masculino 
de ruminantes e suínos e orientar para a aplicação de 
técnicas para a reprodução e melhoramento animal.

CLIQUE
AQUI! E-LEARNING
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https://www.comunilog.com/cursos/gest-o-da-empresa-agr-cola
https://www.comunilog.com/cursos/agricultura-sustent-vel
https://www.comunilog.com/cursos/formadores-em-distribui-o-comercializa-o-e-aplica-o-de-produtos-fitofarmac-uticos-fdcapf
https://www.comunilog.com/cursos/reprodu-o-animal


Sanidade Animal
25h

P blico em geral com interesse na área, agriculto-
res, produtores pecuários e candidatos a projetos 
de ovens Agricultores (no âmbito do PDR2020).Dotar os formandos de conhecimentos básicos de 

aspetos de um animal saudável e com sinal de doença em 
ruminantes e suínos.

CLIQUE
AQUI! E-LEARNING ONLINE

Curso Avançado de Motosserra
32h

Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 
em exercício de funç es na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências nesta área de formação, 
nomeadamente trabalhadores e/ou operadores de 
máquinas orestais, motosserristas, produtores 

orestais, prestadores de serviços, bombeiros.

Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos 
para o uso correto da motosserra nas operaç es orestais 
e para a realização das operaç es de manutenção e 
conservação necessárias a um trabalho seguro.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL

Curso Avançado de Motosserra e
Motorroçadora 40h

Esta formação destina-se a todos os trabalhadores 
orestais, motosserristas, prestadores de serviços e 

empresas ligadas ao setor orestal e ainda bombei-
ros e sapadores orestais.

Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos 
para o uso correto da motosserra e da motorroçadora nas 
operaç es orestais e para a realização das operaç es de 
manutenção e conservação necessárias a um trabalho 
seguro, respeitando as normas de SST.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS
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Curso de Escalada de Árvores com
utilização da Motosserra de Poda 40h

Esta formação destina-se a todos os trabalhadores 
orestais, motosserristas, prestadores de serviços e 

empresas ligadas ao setor orestal e ainda bombei-
ros e sapadores orestais.

Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos 
para o uso correto da motosserra e da motorroçadora nas 
operaç es orestais e para a realização das operaç es de 
manutenção e conservação necessárias a um trabalho 
seguro, respeitando as normas de SST.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL
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Curso de Exploração Florestal
40h

Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 
em exercício de funç es na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências nesta área de formação, 
nomeadamente, trabalhadores orestais, motos-
serristas, produtores orestais, prestadores de 
serviços, empresas ligadas ao sector orestal, 
bombeiros.

Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos 
técnicos e práticos para o uso correto de máquinas e 
equipamentos utilizados nas operaç es de exploração 

orestal.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL

Curso de Iniciação à Motorroçadora
8h

Esta formação destina-se a todos os trabalhadores 
orestais, prestadores de serviços e empresas 

ligadas ao setor orestal.Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos 
para o uso correto da motorroçadora nas operaç es 

orestais e para a realização das operaç es de manuten-
ção e conservação necessárias a um trabalho seguro.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL

Conservação e Manutenção da Motosserra
8h

Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 
em exercício de funç es nesta área e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências na utilização de motosserras.

Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos 
para o uso correto da motosserra nas operaç es orestais 
e para a realização das operaç es de manutenção e 
conservação necessárias a um trabalho seguro.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

Formação Contínua de Motosserrista
16h

Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 
em exercício de funç es na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências nesta área de formação, 
nomeadamente, trabalhadores orestais, motos-
serristas, produtores orestais, prestadores de 
serviços, empresas ligadas ao sector orestal, 
bombeiros.

Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos 
que lhes permitam com segurança o desenvolvimento da 
atividade pro ssional de motosserrista.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL
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Iniciação à Motosserra
21h

- Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 
em exercício de funç es na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências nesta área de formação, 
nomeadamente trabalhadores e/ou operadores de 
máquinas orestais, motosserristas, produtores 

orestais, prestadores de serviços, bombeiros.

Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos 
para o uso correto da motosserra nas operaç es orestais 
e para a realização das operaç es de manutenção e 
conservação necessárias a um trabalho seguro.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL

Operadores de Reboque Florestal com grua
7h

Esta formação destina-se a todos os trabalhadores 
orestais e/ou operadores de máquinas orestais.

Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos 
que lhes permitam usar e manobrar corretamente a grua, 
aplicando as técnicas de segurança.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL

Técnicas de Abate de Árvores
14h

Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 
em exercício de funç es na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências no abate de árvores.

Capacitar os formandos com conhecimentos práticos 
sobre as técnicas de abate de árvores.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL

Operador de Guinchos Florestais
8h

Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 
em exercício de funç es na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências na operação de guinchos 

orestais.

Capacitar os formandos com conhecimentos práticos 
para operar corretamente com o guincho orestal, respei-
tando as normas de Segurança no Trabalho de proteção 
do ambiente.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL
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Operacional de Queima
100h

ntervenientes no combate a incêndios orestais ou 
na defesa da oresta contra incêndios (elementos 
de Equipas de Sapadores Florestais, Corpos de 

ombeiros ou outros), com formação igual ou 
superior ao nível 2 do C  (9º ano).

Preparar e executar operaç es de queima sob a supervi-
são de técnico(a) credenciado(a) em fogo controlado ou 
em fogo de supressão, ou em auxílio ao COS após 
autorização expressa da estrutura de comando da A PC, 
registada na ta do tempo de cada ocorrência.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAISPRESENCIAIS

PRESENCIAIS

Mecanização básica e condução de veículos
agrícolas das categorias II e III 100h

ntervenientes no combate a incêndios orestais ou 
na defesa da oresta contra incêndios (elementos 
de Equipas de Sapadores Florestais, Corpos de 

ombeiros ou outros), com formação igual ou 
superior ao nível 2 do C  (9º ano).Preparar e executar operaç es de queima sob a supervi-

são de técnico(a) credenciado(a) em fogo controlado ou 
em fogo de supressão, ou em auxílio ao COS após 
autorização expressa da estrutura de comando da A PC, 
registada na ta do tempo de cada ocorrência.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL

Fogo Controlado
119h

Detentores de formação de nível  ou superior, de 
acordo com o uadro acional de uali caç es 
( ), cujo programa inclua, obrigatoriamente, 
conte dos programáticos de proteção e defesa da 

oresta, silvicultura, ciências agrárias, ciências do 
ambiente ou ecologia (Despacho n.º 511/2014)

Capacitar os formandos para o planeamento, execução e 
avaliação de operaç es de fogo controlado.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL

Princípios de Segurança no Manuseamento
de Motosserra e Motorroçadora 24h

Esta formação destina-se a
- odos os trabalhadores orestais
- otosserristas
- Prestadores de serviços
- Empresas ligadas ao setor orestal
- ombeiros
- Sapadores orestais.

Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos 
para o uso correto da motosserra e da motorroçadora nas 
operaç es orestais e para a realização das operaç es de 
manutenção e conservação necessárias a um trabalho 
seguro, respeitando as normas de SST.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL
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Manutenção de Motosserra e
Motorroçadora 8h

Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 
em exercício de funç es na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências na utilização de motosserras 
e motorroçadoras.Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos 

que lhes permitam aplicar técnicas de manutenção de 
motosserras e motorroçadoras.

CLIQUE
AQUI! PRESENCIAL PRESENCIAIS
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