FORMAÇÃO VIDA ATIVA
TÉCNICO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVOS
As formações no âmbito da Medida Vida Ativa - Emprego Qualificado permitem potenciar o
regresso ao mercado de trabalho de desempregados, através de uma rápida integração em ações de
formação de curta duração.
DESTINATÁRIOS
Desempregados, jovens ou adultos, subsidiados ou não, inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP,
com o 9º ano como nível escolar mínimo.

CALENDÁRIO PREVISIONAL
Maio de 2015
Duração: 200 horas
Horário: laboral
LOCAL
Grândola
APOIOS SOCIAIS


Bolsa de formação1



Subsidio de refeição 2



Subsidio de transporte 3



Subsidio de acolhimento4

Apoio não atribuído a desempregados beneficiários de subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego e
rendimento social de inserção
1

2

A atribuir nos dias em que o período de formação seja igual ou superior a 3 horas.

3

Subsídio de transporte até ao limite máximo mensal de 10% do IAS.

4

A atribuir mediante a análise da situação particular de cada formando (Até ao limite máximo mensal de 50% do IAS)
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DESIGNAÇÃO
UFCD
Agricultura – economia e
enquadramento jurídico
(Código:7579)
Medidas de Apoio às empresas
e associativismo agrícola
(Código:7596)
Higiene, Segurança alimentar
e qualidade no processamento
de produtos agroalimentares
(Código:7730)

Agricultura sustentável
(Código:7580)

Turismo em espaço rural
(Código:6365)

Empresa agrícola – economia e
fiscalidade
(Código:6362)

Plano de Negócio – Criação de
micronegócios
(Código:7854)

OBJETIVOS UFCD

HORAS

 Reconhecer os circuitos funcionais da economia e dos mercados.
 Reconhecer as principais características do setor agrícola, as suas
principais fileiras e, os sistemas culturais dominantes nas regiões.
 Identificar os principais normativos jurídicos aplicáveis ao setor,
à empresa agrícola e ao trabalho agrícola.

25

 Identificar as principais medidas de mercado e de
desenvolvimento para apoio às empresas.
 Identificar as diferentes formas de associativismo agrícola e a sua
utilidade para a empresa.

25

 Identificar os princípios e conceitos dos sistemas de segurança
alimentar e de qualidade.
 Elaborar um plano de segurança alimentar de acordo com o
sistema de HACCP para uma unidade de transformação de
produtos agroalimentares.
 Identificar as fases de criação de um sistema de qualidade e de
certificação de uma empresa.

25

 Identificar os elementos constituintes de um solo, as
características dos principais tipos de solo e os fatores que
influenciam a sua produtividade e conservação.
 Identificar os fatores do clima e a sua influência na agricultura.
 Reconhecer a constituição das plantas e as suas principais
funções fisiológicas, tendo em vista o seu cultivo para
aproveitamento económico.
 Identificar os princípios da produção agrícola sustentável.
 Eliminar e tratar os resíduos e efluentes da exploração agrícola.
 Identificar produtos de turismo rural no âmbito da exploração
agrícola.
 Integrar atividades turísticas rurais na exploração agrícola.
 Aplicar técnicas de atendimento e acolhimento personalizado a
clientes de turismo de habitação, turismo rural ou de agroturismo.

50

25

 Caracterizar economicamente a empresa agrícola.
 Identificar economicamente a estrutura, o funcionamento e os
resultados de uma empresa.
 Reconhecer as obrigações fiscais de uma empresa agrícola.
 Proceder à recolha e organização documental da empresa para
efeitos de declarações fiscais obrigatórias.

25

 Identificar os principais métodos e técnicas de gestão do tempo e
do trabalho.
 Identificar fatores de êxito e de falência, pontos fortes e fracos de
um negócio.
 Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de
negócio a desenvolver.
 Elaborar um orçamento para apoio à apresentação de um projeto
com viabilidade económica/financeira.
 Elaborar um plano de negócio.

25
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