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Inscrições abertas até 3 de novembro 

2021

Público-alvo: Todos os profissionais 
com interesse de competências 
específicas nesta área 

Condições de participação: 
- Idade superior a 18 anos;
- Ativos empregados com escolaridade 
igual ou superior ao 2.º Ciclo (6.º Ano) 
(podem entrar candidatos com a 4ª 
Classe, nascidos até 31 de Dezembro de 
1966, ensino obrigatório à data);
- Desempregados com escolaridade 
igual ou superior ao 12º ano (só podem 
frequentar esta ação, até ao máximo de 
15% do n.º total de participantes).

Documentos obrigatórios:
- Fotocópia do Certificado de Habilitações
- Fotocópia do Cartão de Cidadão 
(ou Bilhete de Identidade, N.º de 
Contribuinte e N.º da Segurança Social)
- Declaração da condição face ao 
emprego (Os empregados a Declaração 
da Atividade Profissional, os desempregados 
a Declaração de Inscrição no Centro 
Emprego) com data de 2021

Formador: Gil Duarte Leitão Feio
Engenheiro agropecuário, pós-graduação 
do Mestrado em Agricultura Biológica, 
experiência em formação profissional nas 
áreas da fruticultura, agricultura biológica, 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos, 
produção de pastagens e forragens entre 
outras.

Limite: 25 participantes

Duração: 50 horas (26 horas presenciais, 
12 horas síncronas e 12 horas assíncronas)
Sessões síncronas – o formador e o 
formando estão em interação ao mesmo 
tempo
Sessões assíncronas – realizadas em 
tempos diferentes pelos intervenientes

Datas e horários:
• 5 de novembro | 18 às 23h - presencial
• 6 de novembro | 9 às 13 
e das 14 às 18h - presencial
• 11 de novembro | 19 às 21h - sincrona 
e das 21 às 23h - assincrona
• 12 de novembro | 19 às 21h - sincrona 
e das 21 às 23h - assincrona

• 13 de novembro | 10 às 12h - sincrona 
e das 12 às 14 - assincrona
• 25 de novembro | 19h às 21h - sincrona 
e das 21 às 23h - assincrona
• 26 de novembro | 19 às 21h - sincrona 
e das 21 às 23h - assincrona
• 27 de novembro | 10 às 12h - sincrona 
e das 12 às 14h - assincrona
• 3 de dezembro | 18 às 23h - presencial
• 4 de dezembro | 9 às 13 e das 14h 
às 18h – presencial

Recursos/equipamentos 
necessários dos formandos:
- Computador com acesso à internet
- Webcam + microfone + headphones

Informações e Inscrições:
Unidade Técnica de Apoio 
ao Empresário, Pescas e Ruralidade
Av. João Paulo II, n.º 6 – Santana
2970-002 Sesimbra
Telefone: 21 010 84 43 
e-mail: pedro.coelho@cm-sesimbra.pt


