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AVISO LEGAL 

O apoio da Comissão Europeia à produção deste 

material não constitui um endosso dos conteúdos 

refletindo apenas os pontos de vista dos autores e, 

como tal, a Comissão não poderá ser 

responsabilizada pela utilização dos referidos 

conteúdos por terceiros. 
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I RESULTADOS DO PROJETO 

1. MATERIAL FORMATIVO DIGITAL 
PARA AGRICULTORES 
BIOLÓGICOS 

 
Criação de vídeos educativos que irão 
permitir os novos agricultores biológicos a 
aprofundarem conhecimento nas principais 
questões relacionadas com a agricultura 
biológica. 

2. FORMAÇÃO ONLINE PARA 
NOVOS AGRICULTORES BIOLÓGICOS 

 
Concepção, desenvolvimento e oferta de 
cursos e-learning (um básico e outro 
avançado) para novos agricultores e 
empresários agrícolas, sob a supervisão de 
professores e técnicos.  

 
3. INCUBADORA VIRTUAL 
EUROPEIA PARA NOVAS 
EMPRESAS DE AGRICULTURA 
BIOLÓGICA 

A incubadora virtual oferece uma ampla 
variedade de serviços personalizados para 
novos empreendedores biológicos. 

 
Os cursos e-learning e os vídeos disponibilizados 
serão acessíveis e utilizáveis, gratuitamente, no 
site START UP BIO. 

https://startupbio.eu/ 

  O PROJETO 

O projeto START UP BIO pretende apoiar 

novos agricultores biológicos e atuais 

empresários agrícolas que pretendam 

converter para o modo de produção 

biológico, através de uma formação 

qualificada e inovadora, que potencie as 

novas metodologias digitais (e-learning).  

 

PÚBLICO-ALVO 

Novos "jovens" agricultores 

Agricultores que pretendam converter 

para o modo de produção biológico 

Operadores agrícolas que pretendam 

ingressar na agricultura biológica 

 
OS OBJETIVOS DO PROJETO 

Novos agricultores altamente 
qualificados 

 
A agricultura biológica é praticada em 186 
países. 71,5 milhões de hectares de terreno 
agrícola, no mundo, são destinados à 
agricultura biológica, distribuídos por 2,8 
milhões de agricultores {Fonte: FIBL, 2020}. 

 
As vendas globais de alimentos e bebidas  

atingiram mais de 96 milhões de euros em 

2018 e têm vindo a crescer progressivamente. 

Este crescimento rápido requer agricultores 

altamente qualificados na área da agricultura 

biológica. 

 
 
 
 
 
 
 

O projeto START UP BIO tenta responder às 

novas necessidades emergentes, através da 

oferta de oportunidades de formação de elevada 

qualidade para o seu público-alvo. 

 
INCUBADORA VIRTUAL 

As vantagens de aderir à Incubadora Virtual 
Europeia: 

Aconselhamento e Apoio nos cursos de 

formação, avaliação personalizada da ideia 

de negócio 

Apoio na identificação de formas de 

financiamento 

Planos de marketing e networking com 

outros empreendedores 

Oportunidade de conhecer 

investidores 

Aconselhamento personalizado online 

e no campo 

 

IMPACTO ESPERADO 
Apoio na divulgação da agricultura 

biológica 

Sinergias entre o mundo empresarial, 

associações e centros de formação para 

garantir uma formação inovadora e eficaz no 

setor da agricultura biológica. 


