
Formação Especializada para Técnicos - 2018 

Domínio Temático: Fontes de Energia Renovável 

Organização 

AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal 

Rua D. Pedro V, 108 - 2º Andar | 1269-128 Lisboa 

 

Para mais informações: 

Email: formacaodetecnicos@ajap.pt | Móvel: 96 27 30 681 | 96 34 34 307 

Co-financiado por: 

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA 

MÓDULOS CARGA  
HORÁRIA 

Introdução ao Curso 1h 

I - Enquadramento legislativo e etapas da gestão dos efluentes pecuários 12 h 

II - Técnicas disponíveis e gestores de efluentes pecuários 2 h 

III - Obrigações dos gestores de efluentes pecuários 11 h 

IV - Valorização agrícola e valor económico dos efluentes pecuários 7 h 

Avaliação 2 h 

TOTAL 35 h 

LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

CALENDÁRIO 

Vila do Conde (local a Confirmar) 

27, 28, 29 de JUNHO 5 dias de formação 

05, 06 de JULHO Horário Laboral: das 9:00 às 17:30 

Visita de Estudo a Unidade de tratamento e valorização de efluentes pecuários (local a 

confirmar) 

LINK PARA INSCRIÇÃO 

Geral: http://formacao.ajap.pt/ 

Link do Curso: http://formacao.ajap.pt/informacaocurso.aspx?id=179 

Curso de Formação Profissional 

Gestão e valorização de 
Efluentes pecuários 



OBJETIVOS GERAIS 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

CUSTOS/CONDIÇÕES 

• Detentores de habilitação de nível 6 ou superior, de acordo com o Quadro 

Nacional de Qualificações (QNQ). 

• Técnicos superiores de associações, cooperativas, empresas e administração 

central e local, com funções ligadas direta ou indiretamente ao setor agro-

pecuário.  

Capacitar os participantes com os conhecimentos e as competências necessárias 

para a gestão e valorização de efluentes pecuários. 

DURAÇÃO DA AÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO 

Duração e Horários: O curso tem uma duração total de 35 horas, 5 dias úteis e 

funcionará em regime laboral, das 09:00 às 17:30.  

Dias da Formação: 27, 28 e 29 de JUNHO e 05 e 06 de JULHO. 

75,00€ (isento de IVA) - VALOR a pagar pelo formando 

Financiamento do Curso: 

- 60% financiado pelo PDR 2020 e 40% autofinanciado pelo participante ou pela 
sua entidade patronal. 

Este valor inclui:  

• Formação ministrada por formadores com experiência académica e profissio-
nal e experiência formativa na gestão e valorização de efluentes pecuários; 

• Recursos pedagógicos de apoio à formação; 

• Certificado de formação profissional; 

EQUIPA PEDAGÓGICA: FORMADORES: 

Henrique Manuel da Fonseca Trindade:  

Licenciado em Engenharia Agrícola pela Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD). 

Professor associado do Departamento de Agronomia – Escola de Ciências Agrárias e Veteriná-

rias da UTAD. Graus académicos: Agregação em Ciências da Engenharia Agronómica/

Agricultura e Ambiente, em 2009, pela UTAD; Doutoramento em Ciências Agronómicas, em 

1997, pela UTAD.  

Área de investigação: Utilização de técnicas para a melhoria da eficiência de utilização e para a 

redução das perdas de azoto, em sistemas agrícolas intensivos, em especial nos sistemas de 

produção leiteira intensiva. Projetos: Participa em vários projetos de investigação e cooperação 

(7 europeus e 24 nacionais, em alguns como coordenador). Outras atividades relevantes: in-

vestigador responsável pela linha de investigação “Efluentes animais, ciclos de nutrientes e 

sustentabilidade de agro-sistemas” do CITAB. 

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/A-5693-2013  

José Luís da Silva Pereira: 

Doutorado em Engenharia Rural pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e 

Engenheiro Especialista em Engenharia Sanitária pela Ordem dos Engenheiros. Professor Adjun-

to do Departamento de Zootecnia, Engenharia Rural e Veterinária da Escola Superior Agrária de 

Viseu do Instituto Politécnico de Viseu, e Investigador no Centro de Investigação e de Tecnolo-

gias Agro-Ambientais e Biológicas (CITAB) da UTAD. 

http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=5428364535229358.  

INSCRIÇÕES 

até 22 de Junho de 2018 (Inscrições limitadas a um máximo de 16 formandos) 

As inscrições podem ser efetuadas através do preenchimento de formulário de 
candidatura em www.ajap.pt/ 
Link:  http://formacao.ajap.pt/informacaocurso.aspx?id=179 
ou enviar por e-mail (indicar e-mail): formacaodetecnicos@ajap.pt  

• Ficha de Inscrição via PackWEB; 

• Cópia do Curriculum Vitae atualizado; 

• Cópia do Certificado de Habilitações; 

• Declaração da entidade patronal ou outro documento que demostra que é 
ativo e que tem ligação (direta ou indireta) ao sector agro-pecuário; 

 
Para informações adicionais: formacaodetecnicos@ajap.pt  
Contactos: 96 27 30 681 (Gabriel Pereira) ou 96 34 34 307 (Zulmira Campelo) 

http://www.researcherid.com/rid/A-5693-2013
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=5428364535229358

