
CURSO BÁSICO DE AGRICULTURA BIOLÓGICA 

1) OBJETIVOS DO CURSO

Com o curso básico de agricultura biológica ficará familiarizado com os conceitos-chave da 
agricultura biológica, conceitos estes que o ajudarão a converter a sua produção para o modo 
de produção biológico.  

Para a@ngir este obje@vo, iremos apresentar-lhe o setor da agricultura biológica, aprendendo 
os aspetos mais importantes que mo@varam a sua origem e levaram ao estabelecimento de 
uma série de princípios que governam este modo de produção.  

Iremos debroçar-nos sobre a importância da agricultura biológica para enfrentar alguns dos 
principais problemas ambientais que nos afetam e como este papel tem influenciado o 
crescimento do mercado biológico. 

Adicionalmente, iremos apresentar as normas que regulam toda a cadeia de produção 
biológica e iremos realçar os aspetos mais relevantes relacionados com a produção vegetal, 
iden@ficando os pontos-chave em processos como a conversão ou a cer@ficação. 

Com o obje@vo de criar explorações de produção biológica de sucesso, iremos apresentar-lhe o 
mundo empreendedor, ajudando-o a criar o seu próprio plano de negócio, para além de 
fornecer-mos um conjunto de ferramentas que o apoiarão durante todo o processo. 

2) Estrutura do Curso

O curso básico de agricultura biológica será composto por 3 módulos, cada um deles contendo 
sessões em video e material adicional, permi@ndo aprofundar os conhecimentos e promover a 
auto-aprendizagem. 

Para obter o cer@ficado, os formandos terão de passar com aproveitamento um teste de 
avaliação de escolha-múl@pla com questões específicas acerca dos 3 módulos. 

O conteúdo de cada um dos módulos será o seguinte: 

Módulo 1. Introdução à Agricultura Biológica 

1. Obje@vos

2. Origem da Agricultura Biológica

3. O que é a Agricultura Biológica?

4. O papel da Agricultura Biológica Mediterrânica na mi@gação das alterações
climá@cas

5. A Agricultura Biológica de hoje

6. Estado e Tendência da Agricultura Biológica

Módulo 2. Regulamentação Europeia. Produção Biológica Vegetal 

1. Obje@vos

2. Quadro Regulamentar na UE



3. Produção Vegetal 

4. Controlo e Cer@ficação 

Módulo 3. Plano de Negócio e Modelo de Negócio para a Agricultura Biológica 

1. Obje@vos 

2. Plano de Negócio 

• Fase Inicial 

• A ideia de negócio 

• Análise de Mercado 

• Marke@ng e Comercialização 

• Recursos Humanos e Técnicos 

• Formulário Legal 

• Análise SWOT 

• Plano de Ação 

3. Plano Financeiro 

4. Resumo 

5. Modelo de Negócio 

3) Beneficiários/ParXcipantes:

Se é um empresário que pretende criar o seu próprio negócio no setor da agricultura biológica, 
se está interessado em aprender acerca de agricultura biológica de forma a iniciar o processo 
de conversão da sua exploração em modo convencional para biológico , se pretende criar 
uma nova produção em modo biológico ou simplesmente pretende adquirir conhecimentos 
nesta área, este curso é para si. 

Para conseguir acompanhar o curso básico de agricultura biológica, não precisa de ter 
conhecimentos prévios nesta área. 

UXlizar a plataforma de formação online é bastante simples e, por isso, também não precisa 
de conhecimento de experiências anteriores. 

Deverá ter uma boa conexão à internet de forma a ter acesso a todos os contéudos disponíveis 
na plataforma e-learning. 

4) Duração

O curso terá uma duração de 15 horas dividido em 5 horas para cada um dos três módulos. 

5) Metodologia

O curso foi desenvolvido seguindo a metodologia dos cursos em formato e-learning, sem 
restrições de tempo ou metas a cumprir, a fim de avançar no desenvolvimento do curso. 
Poderá aceder à plataforma em qualquer momento e ir progredindo ao seu ritmo. 



O material estará disponível para consultar ao longo de todo o curso e exisXrão formadores 
qualificados que poderão responder às suas dúvidas e questões, ajudando-o a entender os 
principais conceitos. Através da Plataforma, será possível trocar ideias tanto com os 
formadores como também com os restantes parXcipantes!   

O curso básico está dividido em três módulos para serem visualizados em formato video. No 
fim das 15 horas de curso, cada formando terá que responder a um teste de escolha-múlXpla, 
que irá avaliar o conhecimento adquirido. 

Todo o material disponibilizado poderá ser descarregado a qualquer momento! 

6) CerXficado 

No final do curso e após a avaliação, cada formando irá obter um cerXficado que irá 
comprovar a parXcipação na formação e que será gerado automaXcamente na plataforma e-
learning.  

7) Período em que o curso irá decorrer 

 O período de inscrições terá início em Outubro. Em Novembro, serão fornec

idos os acessos à plataforma e poderá iniciar o curso. 

Uma vez inscrito, terá acesso a toda a documentação e poderá terminar o curso assim que 
quiser. Isto significa que poderá iniciar e terminar o curso numa semana, num mês, desde que 
não ultrapasse o período máximo estabelecido. 

 

Depois de frequenter o curso básico, poderá também inscrever-se no Curso Avançado de 
Agricultura Biológica que terá início em Fevereiro de 2021. 

8) Outras Informações 

Para mais Informações acerca do curso básico de agricultura biológica por favor contacte-nos 
através da AGROBIO (detalhes do contacto abaixo). 

Se tem interesse em parXcipar no curso e o período de inscrições ainda não está aberto, envie 
um e-mail para a AGROBIO. 

9) Contactos 

StartupBio – AGROBIO 

Curso Básico de Agricultura Biológica

• Inscrições: 20 de Outubro  

 •  Realização: 1 de Novembro de 2020 



Assunto: curso e-learning  
comunicacao@agrobio.pt 
+351 926754270 

10)Inscrições 

A inscrição no curso deverá ser feita online através da Plataforma do Start Up Bio. O link para 
a inscrição estará disponível a par@r do dia 20 de Outubro de 2020.  

Clique no seguinte link para proceder à inscrição: hnps://startupbio.eu/e-learning/. 

mailto:comunicacao@agrobio.pt
https://startupbio.eu/e-learning/

