FICHA DE CURSO
PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Modo de Produção Integrada - Geral (50h)

Objetivo Geral

 Capacitar os participantes implementar a prática de Proteção Integrada (PI) e do modo de Produção Integrado (MPI).

Objetivos específicos

• Identificar os objetivos e princípios da Proteção Integrada (PI) e do modo de Produção Integrado (MPI) componente vegetal e animal
• Conhecer a legislação específica de enquadramento e regulamentação da PI e do MPI
• Identificar as normas de utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos (PF)
• Reconhecer as componentes de PI
• Reconhecer as técnicas de MPI e as operações de produção para componente vegetal e animal
• Interpretar os registos de um caderno de campo com vista à tomada de decisão

Destinatários
Formandos com idade igual ou superior a 18 anos e com escolaridade mínima obrigatória (em função do ano
de nascimento) / Agricultores e os operadores/trabalhadores que têm que implementar
a prática da proteção integrada, ou que pretendam a prática do modo de produção integrado
Nos termos do Despacho nº 899/2015 de 29 de janeiro.

Modalidade: Formação Contínua

Forma de Organização: Formação Presencial
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Conteúdo Temático
Cargas horárias
Blocos

Módulos

Introdução à ação

Conceitos de base em proteção integrada (PI) e modo de produção integrado (MPI)

PCT

(2)

(4)

(3)

(1) + (2) + (3) + (4)

1
1

1

2

2

I.1.2 - Definição, objetivos e princípios de PI
I.1.3 - Definição, objetivos e princípios de MPI - componente
vegetal e animal
1.1.4 - Prática de Pi e MPI em Portugal na componente vegetal
e animal
I.2.1 - Enquadramento legal da PI e de MPI
I.2.2 - Caderno de campo e outros registos em MPI

1.2 - Legislação específica

I.2.3 - Plano de exploração
I.2.4 - Controlo e certificação
I.3.1 - Enquadramento legal relativo aos PF

2

4

6

2

6

8

6

5

11

13

15

29

I.3.2 - PF - definição, classificação, toxicidade e ecotoxicidade,
produtos autorizados em PI
I.3.3 - Máquinas de aplicação - tipos, características e seleção
I.3 - Aplicação de produtos
fitofarmacêuticos (PF)

I.3.4 - Equipamento de proteção individual
I.3.5 - Técnicas de aplicação de PF
I.3.6 - Cálculo da quantidade de produto a aplicar

I.4 - Proteção Integrada

I.3.7 - Redução dos riscos para o consumidor, para o ambiente,
para as espécies e os organismos não visados e para o
I.4.1 - Meios de luta disponíveis - luta cultural, biológica,
genética, biotécnica e química (inseticidas, acaricídas, fungicidas
I.4.2 - Fauna auxiliar - Bioecologia dos grupos mais importantes,
Métodos de quantificação e utilização de auxiliares; Efeitos
I.4.3 - Caderno de Campo - Registos

I.5.1 - Plano de exploração - diagnóstico e estratégia de
produção
I.5.2 - Conservação do solo - trabalho mecânico, processo de
mobilização, épocas, drenagem
I.5 - Técnicas de MPI da componente I.5.3 - Conservação da fertilidade do solo, ciclo de nutrientes e
vegetal
nutrição das culturas
I.5.4- Conservação da água - dinâmica da água no solo,
necessidades em água, métodos de rega, qualidade da água
I.5.5 - Colheita de amostras para análise - terra, plantas, água
de rega, efluentes da pecuária, outros corretivos orgânicos e
Total
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Formação em
sala/campo
CT
PS

Apresentação, expectativas e análise do programa
I.1.1 - Evolução da protecção das plantas

I.1 - Introdução à PI e ao MPI

Duração Total da
Unidade

Unidades

FICHA DE CURSO
PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Conteúdo Temático (cont.)

Cargas horárias
Duração Total da Unidade
Blocos

Módulos

Unidades

Transporte
I.5.6 - Estratégia de fertilização - fertilizantes e quantidades a
aplicar, época e forma de aplicação

Formação em
sala/campo
CT
PS

PCT

(2)

(3)

(4)

0

0

29

5

4

9

18

19

38

(1) + (2) + (3) + (4)

I.5.7 - Rotações, sucessões, afolhamentos e seleção de culturas

Conceitos de base em proteção integrada (PI) e modo de produção integrado (MPI)

I.5.8 - Sementeira - época, seleção de variedades, preparação
da semente, preparação da cama, densidade, profundidade e
I.5.9 - Proteção integrada
1.5.9.1 - Inimigos das culturas - pragas doenças e infestantes
1.5.9.2 - Estimativa de risco e níveis económicos de ataque (NEA)
I.5 - Técnicas de MPI da componente
1.5.9.3 - Meios de luta a utilizar diretos e indiretos
vegetal (Cont.)
1.5.9.4 - Luta quimica - PF permitidos em PI (critérios adotados
na seleção de PF e substâncias ativas e respetivos produtos
1.5.9.5 - Efeitos secundários das substancias ativas e dos
respetivos PF
1.5.9.6 - Guia de proteção integrada das culturas
1.5.9.7- Máquinas de aplicação de PF - Inspeção e calibração
1.5.9.8 - Operações de proteção das culturas - culturais,
biológicas, biotécnicas e químicas.
1.5.9.9 - Boas práticas de segurança, higiene e saúde no
trabalho
1.6.1 - Maneio alimentar e dos animais
1.6.2 - Maneio reprodutivo
I.6 - Técnicas de MPI da componente
animal

1.6.3 - Maneio higio-sanitário
1.6.4 - Maneio produtivo
1.6.5 - Proteção e bem estar animal
1.6.6 - Gestão de efluentes pecuários
Total
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Conteúdo Temático (cont.)
Cargas horárias
Duração Total da Unidade
Blocos

Módulos

Unidades

Formação em sala/campo

Conceitos de base em proteção integrada (PI) e
modo de produção integrado (MPI)

PCT

Transporte
1.7.1 - Determinação da época e do momento
de colheita

(1) + (2) + (3) + (4)

SC

PS

(1)

(3)

0

0

38

2

3

(4)

1.7 - Colheita, armazenamento e 1.7.2 - Colheita e controlo de qualidade
conservação de produtos de origem
vegetal
1.7.3 - Máquinas e operações de colheita
1.7.4 - Boas práticas de segurança, higiene e
saúde no trabalho
1.8.1 - Controlo e certificação de produtos
1.8 - Controlo e certificação de
produtos de origem vegetal e animal 1.8.2 - Produção de qualidade e segurança
alimentar
1.9.1 -Interpretação dos registos do caderno de
campo
1.9 - Caderno de campo
1.9.2 - Tomada de decisão

2

3

5

Avaliação de conhecimentos

1,5

Avaliação de reação

0,5

Avaliação

Total
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1

24

50

FICHA DE CURSO
PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Carga Horária: 50Horas

Metodologias de Formação: Método Expositivo/Interrogativo/Ativo

Critérios e Metodologias de Avaliação:
A avaliação preconizada para aferir o grau de domínio das competências visadas pela formação, por parte dos
participantes, assenta na participação ativa dos mesmos (realização de trabalhos), apelando à sua capacidade de
reflexão e partilha, de auto e hétero avaliação. Ao formador compete orientar os formandos, apoiando-os no seu
processo formativo e medir o grau de obtenção dos objetivos traçados.
Avaliação de reação - será feita uma avaliação de reação no final da ação de formação. Avaliação formativa será realizada de acordo com esquema a estabelecer pelo(s) formador(es). Avaliação de conhecimentos sumativa esta avaliação é realizada no final da ação. Consiste numa prova teórica, tipo teste individual, que incidirá sobre o
conteúdo de todos os módulos. Considera-se que um formando tem "aproveitamento" na ação de formação quando
obtém na prova teórica uma classificação igual ou superior a 10 valores ". A prova teórica é classificada com base
numa escala de 0 a 20 valores.

Recursos Pedagógicos: Manual de formação, fichas de trabalho, fichas de avaliação
Trabalhos individuais

Espaços e Equipamentos: Sala de formação teórica (2m²/formando) equipada com mesas e cadeiras para
formandos e formador, vídeo-projetor, quadro branco e marcadores, tela de projeção, e outros solicitados pelo
formador.

Área de Formação: 621 – Produção Agrícola e Animal
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