
O projeto SAGRI - Aliar Competências para uma Agricultura 

Sustentável, é financiado pelo programa europeu 

objetivo proporcionar aos agricultores o conhecimento, as habilitações e 

competências no domínio da tecnologia agroambiental para uma agricultura 

sustentável, formando-os gratuitamente através de um currículo inovador.

Ao completar este programa com sucesso, os agricultores pod

•      Certificado de participação

•      Certificado de "Agricultor Sustentável"

 

 

 

 

 

 

 

Inscrições até 
 

Informe-se junto da sua Organização de Agricultores ou da CAP
 

 

• Custos: FORMAÇÃO GRATUITA 

•  Duração: 300 horas* --

•  Requisito mínimo obrigatório: 9º ano de escolaridade ou equivalente

•  Locais: em todo o país, em função do número de inscriçõ

 

Data prevista: Janeiro de 2019

*
 Curso com duração de 2 meses, em que um dia por semana é presencial

 

Aliar Competências para uma Agricultura 

é financiado pelo programa europeu Eramus +,

aos agricultores o conhecimento, as habilitações e 

no domínio da tecnologia agroambiental para uma agricultura 

os gratuitamente através de um currículo inovador.

Ao completar este programa com sucesso, os agricultores pod

Certificado de participação 

Certificado de "Agricultor Sustentável" (Norma ISO 17024)

Inscrições até 15 de Janeiro de 2019

se junto da sua Organização de Agricultores ou da CAP

FORMAÇÃO GRATUITA (para um número limitado de agricultores)

--> 60h presenciais + 240h ONLINE

Requisito mínimo obrigatório: 9º ano de escolaridade ou equivalente

Locais: em todo o país, em função do número de inscrições 

Data prevista: Janeiro de 2019 

Curso com duração de 2 meses, em que um dia por semana é presencial

 

 

Aliar Competências para uma Agricultura 

Eramus +, tem como 

aos agricultores o conhecimento, as habilitações e 

no domínio da tecnologia agroambiental para uma agricultura 

os gratuitamente através de um currículo inovador. 

Ao completar este programa com sucesso, os agricultores podem obter: 

(Norma ISO 17024) 

15 de Janeiro de 2019 

se junto da sua Organização de Agricultores ou da CAP 

 

(para um número limitado de agricultores) 

60h presenciais + 240h ONLINE 

Requisito mínimo obrigatório: 9º ano de escolaridade ou equivalente 

Curso com duração de 2 meses, em que um dia por semana é presencial 


