
Formação Online 

Oferta Formativa 
Clique nos cursos para mais informações 

A CERTIS encontra-se neste momento a 
apostar na oferta formativa online. 
Queremos que aproveite o seu tempo. 
Sabia que a Formação Obrigatória passou a 
ser de 40 horas por Ano, com a alteração Lei 
7/2009 – Código do trabalho – artigo 131º, 
alterada pela Lei 93/2019 de 4 de Setembro 
de 2019? 
Vimos por este meio dar a conhecer as 
nossas ofertas formativas. 
 
 
 
 

Inscrições 
Ficha de Inscrição (carregue aqui)  

Deve enviá-la para os seguintes emails 
Email: teresa.morgado@certis.pt; 

luisvf@certis.pt 
Contacto telefónico: +351 938 424 003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos Data Carga 
Horária Valor 

O sistema HACCP 
para especialistas 27 e 28 de Abril 8 h 130€* 

Alterações da ISO 
22000 4 e 5 de Maio 8 h 130€* 

A norma IFSv6.1 12 a 15 de Maio 16 h 260€* 

Fitossanidade da 
vinha-sintomas e 

tratamentos 

de 1 a 5 e de 8 e 
9 de Junho 21 h 160€* 

Fitossanidade do 
olival-sintomas e 

tratamentos 
25 a 29 de Maio  15 h 140€* 

Solo - Princípios da 
Fertilização (Inicial) 

4 a 8 e de 11 a 
12 de Maio  21 h 160€* 

Solo - Princípios da 
Fertilização 
(Avançado) 

18 a 22 de Maio  15 h 140€* 

Reprodução e 
Melhoramento 

Animal em 
Ruminantes de 

Carne 

15 a 19 de 
Junho 15 h 140€* 

Alimentação de 
Ruminantes em 

Extensivo 
11 a 15 de Maio  15 h 140€* 

Aspetos de 
profilaxia sanitária, 
profilaxia médica e 
biossegurança no 

extensivo 

25 a 29 de Maio  15 h 140€* 

 
*Aos valores acresce a taxa de IVA em vigor. 
- As formações só abrem com um número mínimo de inscritos 
- Clientes CERTIS/Sai Global/Control Union Certification em 
qualquer curso de Abril e Maio - 10% de desconto  
2 ou mais inscrições da mesma empresa ou formando em 
qualquer dos cursos de Abril ou Maio – 15% de desconto a partir 
da 2.ª inscrição. 

A CERTIS possui certificação 
pela DGERT 

www.certis.pt / certis@certis.pt  

http://www.certis.pt/
https://certis.pt/wp-content/uploads/2020/04/F7-FichaInscricaoEditavel.pdf
mailto:teresa.morgado@certis.pt
mailto:luisvf@certis.pt


Formação Online 

Oferta Formativa 
 

 

O sistema HACCP para especialistas 

27 e 28 de Abril 

Horário: 9h00-13h00 

8 horas no total 

130 € 
 

 
Objetivos do curso:  

- Entender a evolução do HACCP 
- Analisar e avaliar um sistema HACCP implementado 

 
Destinatários: 
- Qualquer elemento que tenha e queira melhorar os conhecimentos na metodologia de análise de risco 
HACCP. 
 
Avaliação: 
- Avaliação contínua e assiduidade. 
 
Recursos tecnológicos: 
- Computador, com ligação estável à Internet e um browser (programa para navegar na web – 
preferencialmente Chrome).  
- Skype ou zoom (a definir mais tarde);  
- Microfone e câmara.  
 
Programa: 
1. Os sistemas HACCP 
2. Contexto Nacional e Internacional 
3. Aplicação prática dos princípios HACCP 
4. Casos práticos: 
- A verificação e a manutenção dos sistemas HACCP 
- Os principais desvios na gestão dos sistemas HACCP 
 
Formador: 
Andreia Magalhães 

www.certis.pt / certis@certis.pt  

http://www.certis.pt/


 

1 
 

 

Licenciatura em Engenharia alimentar (UCP). 
MBA em Gestão de Empresas. 
Responsável do departamento de auditoria, consultadoria e formação na EGI (atual 
Merieux Nutrisciences Portugal) durante 7 anos. 
Quadro da APCER durante 13 anos, tendo sido Diretora da Unidade de Negócio 
AgriFood na APCER durante 7 anos. 
Sócia Gerente da Certis – Controlo e Certificação, Lda. 
Auditor Coordenador e formador sistemas de gestão da Qualidade e Segurança 
alimentar IFS, BRC, BRC S&D, FSSC22000, MSC, ISO 22000, HACCP e ISO 9001, entre 
outros. 

Inscrição e informações adicionais: 
Custo do curso: 130 € + IVA à taxa legal 
 
Ficha de Inscrição (carregue aqui) 
Deve enviá-la para os seguintes emails:     teresa.morgado@certis.pt      luisvf@certis.pt 
Contacto telefónico: +351 938 424 003                                                                                          
 
          Voltar ao início  
  

https://certis.pt/wp-content/uploads/2020/04/F7-FichaInscricaoEditavel.pdf
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Alterações da ISO 22000 

4 e 5 de Maio 

Horário: 9h00-13h00  

 8 horas no total  

130€ 

 
Objetivos do curso:  

- Identificar os novos conceitos associados à versão de 2018 da ISO 22000.  
- Entender os princípios da Gestão da Qualidade e os Requisitos da Norma de referência ISO 22000:2018 

 
Destinatários: 
- Qualquer elemento que tenha conhecimento em normas de Sistemas de Gestão. 
 
Avaliação: 
- Avaliação contínua e assiduidade. 
 
Recursos tecnológicos: 
- Computador, com ligação estável à Internet e um browser (programa para navegar na web – 
preferencialmente Chrome); 
- Skype ou zoom (a definir mais tarde); 
- Microfone e câmara.  
 
Programa: 

1. Principais Alterações da nova versão da Norma ISO 22000. 
2. Estrutura da ISO 22000:2018. 
3. Ciclo PDCA. 
4. Abordagem baseada no Risco. 
5. Cláusulas / Requisitos. 

 
Formador: 
Andreia Magalhães 

 

Licenciatura em Engenharia alimentar (UCP). 
MBA em Gestão de Empresas. 
Responsável do departamento de auditoria, consultadoria e formação na EGI 
(atual Merieux Nutrisciences Portugal) durante 7 anos. 
Quadro da APCER durante 13 anos, tendo sido Diretora da Unidade de Negócio 
AgriFood na APCER durante 7 anos. 
Sócia Gerente da Certis – Controlo e Certificação, Lda. Auditor Coordenador e 
formador sistemas de gestão da Qualidade e Segurança alimentar IFS, BRC, BRC 
S&D, FSSC22000, MSC, ISO 22000, HACCP e ISO 9001, entre outros. 
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Inscrição e informações adicionais:  
Custo do curso: 130 € + IVA à taxa legal 
 
Ficha de Inscrição (carregue aqui) 
Deve enviá-la para os seguintes emails:     teresa.morgado@certis.pt      luisvf@certis.pt 
Contacto telefónico: +351 938 424 003                                                                                              
 
           Voltar ao início 
  

https://certis.pt/wp-content/uploads/2020/04/F7-FichaInscricaoEditavel.pdf
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A norma IFSv6.1 

12 a 15 de Maio 

Horário: 9h00 – 13h00 

 16 horas no total 

260 €  

 

Objetivos do curso: 
 

- Conhecer as metodologias de avaliação estabelecidas pelo IFS Food v6.1; 
- Conhecer e implementar, requisitos e metodologias definidas pelo IFS Food v6.1; 
- Introduzir algumas alterações expectáveis da versão 7 – versão de trabalho do referencial. 
 
Destinatários: 
- Interessados em aprofundar os conhecimentos na norma IFSv6.1 e entender as orientações na mudança 
para a nova versão 7. 
 
Avaliação: 
- Avaliação contínua e assiduidade. 
 
Recursos tecnológicos: 
- Computador, com ligação estável à Internet e um browser (programa para navegar na web – 
preferencialmente Chrome).  
- Skype ou zoom (a definir mais tarde); 
- Microfone e câmara.  
 
Programa: 

1. Introdução aos referenciais IFS e à norma IFS Foodv6.1. 
2. Âmbito da auditoria e processo de certificação. 
3. Análise detalhada dos requisitos do referencial IFS Foodv6.1. 

 
Formador: 
Andreia Magalhães 

 

Licenciatura em Engenharia alimentar (UCP). 
MBA em Gestão de Empresas. 
Responsável do departamento de auditoria, consultadoria e formação na EGI (atual 
Merieux Nutrisciences Portugal) durante 7 anos. 
Quadro da APCER durante 13 anos, tendo sido Diretora da Unidade de Negócio 
AgriFood na APCER durante 7 anos. 
Sócia Gerente da Certis – Controlo e Certificação, Lda. 
Auditor Coordenador e formador sistemas de gestão da Qualidade e Segurança 
alimentar IFS, BRC, BRC S&D, FSSC22000, MSC, ISO 22000, HACCP e ISO 9001, entre 
outros. 
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Inscrição e informações adicionais: 
Custo do curso: 260 € + IVA à taxa legal 
 
Ficha de Inscrição (carregue aqui) 
Deve enviá-la para os seguintes emails:     teresa.morgado@certis.pt      luisvf@certis.pt 
Contacto telefónico: +351 938 424 003       
                                                                                            
          Voltar ao início 
  

https://certis.pt/wp-content/uploads/2020/04/F7-FichaInscricaoEditavel.pdf
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Fitossanidade da vinha-sintomas e 

tratamentos 

de 1 a 5 e de 8 e 9 de Junho 

Horário: 17h30 – 20h30 

21 horas no total 

160€* 
 

 

Objetivos do curso:  

Capacitar os participantes com conhecimentos e técnicas que lhes permitam tomar decisões objectivas e 
fundamentadas sobre os tratamentos fitossanitários da vinha, tendo em conta as principais pragas e 
doenças da videira, as condicionantes climáticas e as características dos produtos fitofarmacêuticos. 
 
Destinatários: 
- Produtores; 
- Responsáveis de campo; 
- Eng. Agrícolas; 
- Consultores. 
 
Avaliação: 
- Será só considerada a participação; 
- Avaliação contínua e assiduidade; 
- Avaliação por testes. 
 
Recursos tecnológicos: 
- Computador, com ligação estável à Internet e um browser (programa para navegar na web - Chrome, 
Firefox, Safari, Microsoft Edge ou Internet Explorer); 
- Skype ou zoom (a definir mais tarde);  
- Microfone e câmara. 
 
Programa: 
 

Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

20/04/2020 2º Feira 

17:30 às 

18:30h 

1. Introdução 
1.1- Apresentação do curso 
1.2- Objectivos 

Sessão síncrona 
 

18:30 às 

20:30h 

1. Introdução 
1.3- Questionário de diagnóstico 
2. Principais doenças das videiras 
2.1- Epidemiologia das doenças 
2.2- Identificação pelos sintomas 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 
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Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

2.3- Condições favoráveis 
2.4- Períodos de maior risco 
2.4- Medidas de prevenção 

21/04/2020 3º Feira 
17:30 às 

20:30h 

2. Principais doenças das videiras 
2.1- Epidemiologia das doenças 
2.2- Identificação pelos sintomas 
2.3- Condições favoráveis 
2.4- Períodos de maior risco 
2.4- Medidas de prevenção 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 

22/04/2020 4º Feira 

17:30 às 

18:30h 

2. Principais doenças das videiras 
2.1- Epidemiologia das doenças 
2.2- Identificação pelos sintomas 
2.3- Condições favoráveis 
2.4- Períodos de maior risco 
2.4- Medidas de prevenção 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
 

18:30 às 

20:30h 

2. Principais doenças das videiras 
-- Revisão do módulo /dúvidas 
-- Lançamento do exercício (escolha múltipla) 

Sessão síncrona 
 

23/04/2020 5º Feira 
17:30 às 

20:30h 

3. Principais pragas das videiras 
3.1- Ciclos das pragas 
3.2- Tipos de estragos 
3.3- Períodos críticos /estimativa do risco 
3.4- Formas de controlo 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 

24/04/2020 6º Feira 

17:30 às 

18:30h 

3. Principais pragas das videiras 
3.1- Ciclos das pragas 
3.2- Tipos de estragos 
3.3- Períodos críticos /estimativa do risco 
3.4- Formas de controlo 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
 

18:30 às 

20:30h 

2. Principais pragas das videiras 
-- Revisão do módulo /dúvidas 
-- Lançamento do exercício (escolha múltipla) 

Sessão síncrona 
 

27/04/2020 2º Feira 
17:30 às 

20:30h 

4. Produtos fitofarmacêuticos autorizados 
4.1- Autorização de venda dos PF 
4.2- Consulta do SIFITO 
4.3- PF autorizados /doenças  
4.4- PF autorizados /pragas  
4.5- Particularidades dos PF autorizados 
4.6- Condições de eficácia do tratamento 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 

28/04/2020 3º Feira 
17:30 às 

18:30h 

4. Produtos fitofarmacêuticos autorizados 
4.1- Autorização de venda dos PF 
4.2- Consulta do SIFITO 
4.3- PF autorizados /doenças  
4.4- PF autorizados /pragas  
4.5- Particularidades dos PF autorizados 
4.6- Condições de eficácia do tratamento 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
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Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

18:30 às 

20:30h 

4. Produtos fitofarmacêuticos autorizados 
-- Revisão do módulo /dúvidas 
-- Lançamento do exercício (escolha múltipla) 
-- Encerramento 

Sessão síncrona 
 

 
Equipa de Formadores: 

José Raúl Ribeiro  

 

Licenciado em engenharia agronómica (ISA), foi funcionário do Ministério da 
Agricultura, em vários organismos, tenho rescindido em 2014. Exerceu funções 
em controlo de qualidade em vinhos (IVV), em Produção Integrada (DGPC) e em 
Produção Biológica (IDRHa), tendo sido delegado ao Comité da Agricultura 
Biológica, em Bruxelas. Formador em formação profissional (em vários 
organismos), abrangendo temas como fitossanidade, fertilização do solo, 
viticultura, olivicultura, fruticultura, agricultura biológica e produção integrada. 
Actualmente continua a actividade, nomeadamente, na acreditação dos 
organismos de certificação nacionais (IPAC), na formação profissional, quer 
presencial quer à distância, e na assistência técnica agrícola 

 
Inscrição e informações adicionais: 
Custo do curso: 160 € + IVA à taxa legal 
O curso terá um limite máximo de 20 inscritos 
 
Ficha de Inscrição (carregue aqui) 
Deve enviá-la para os seguintes emails:     teresa.morgado@certis.pt      luisvf@certis.pt 
Contacto telefónico: +351 938 424 003                                                                                                  
 
           Voltar ao início 
  

https://certis.pt/wp-content/uploads/2020/04/F7-FichaInscricaoEditavel.pdf
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Fitossanidade do olival-sintomas e 

tratamentos 

25 a 29 de Maio 

Horário: 17h30-20h30 

15 horas no total 

140 €* 
 

Objetivos do curso:  

Capacitar os participantes com conhecimentos e técnicas que lhes permitam tomar decisões objectivas e 
fundamentadas sobre os tratamentos fitossanitários do olival, tendo em conta as principais pragas e 
doenças da oliveira, as condicionantes climáticas e as características dos produtos fitofarmacêuticos. 
 
Destinatários:  
- Produtores; 
- Responsáveis de campo 
- Outros interessados. 
 
Avaliação: 
- Será considerada a participação; 
- Avaliação contínua e assiduidade; 
- Avaliação por testes. 
 
Recursos tecnológicos: 
- Computador, com ligação estável à Internet e um browser (programa para navegar na web - Chrome, 
Firefox, Safari, Microsoft Edge ou Internet Explorer).  
- Skype ou zoom (a definir mais tarde); 
- Microfone e câmara. 
 
Programa: 

Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

25/05/2020 2º Feira 

17:30 às 

18:30h 

1. Introdução 
1.1- Apresentação do curso 
1.2- Objectivos 

Sessão síncrona 
 

18:30 às 

20:30h 

1. Introdução 
1.3- Questionário de diagnóstico 
2. Principais doenças das oliveiras 
2.1- Epidemiologia das doenças 
2.2- Identificação pelos sintomas 
2.3- Condições favoráveis 
2.4- Períodos de maior risco 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 
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Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

2.4- Medidas de prevenção 

26/05/2020 3º Feira 
17:30 às 

20:30h 

2. Principais doenças das oliveiras 
2.1- Epidemiologia das doenças 
2.2- Identificação pelos sintomas 
2.3- Condições favoráveis 
2.4- Períodos de maior risco 
2.4- Medidas de prevenção 

3. Principais pragas das oliveiras 
3.1- Ciclos das pragas 
3.2- Tipos de estragos 
3.3- Períodos críticos /estimativa do risco 
3.4- Formas de controlo 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 

27/05/2020 4º Feira 

17:30 às 

18:30h 

3. Principais pragas das oliveiras 
3.1- Ciclos das pragas 
3.2- Tipos de estragos 
3.3- Períodos críticos /estimativa do risco 
3.4- Formas de controlo 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
 

18:30 às 

20:30h 

2. Principais doenças das oliveiras 
3. Principais pragas das oliveiras 
-- Revisão do módulo /dúvidas 
-- Lançamento do exercício (escolha múltipla) 

Sessão síncrona 
 

28/05/2020 2º Feira 
17:30 às 

20:30h 

4. Produtos fitofarmacêuticos autorizados 
4.1- Autorização de venda dos PF 
4.2- Consulta do SIFITO 
4.3- PF autorizados /doenças  
4.4- PF autorizados /pragas  

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 

29/05/2020 3º Feira 

17:30 às 

18:30h 

4. Produtos fitofarmacêuticos autorizados 
4.5- Particularidades dos PF autorizados 
4.6- Condições de eficácia do tratamento 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
 

18:30 às 

20:30h 

4. Produtos fitofarmacêuticos autorizados 
-- Revisão do módulo /dúvidas 
-- Lançamento do exercício (escolha múltipla) 
-- Encerramento 

Sessão síncrona 
 

 
Equipa de Formadores: 

José Raúl Ribeiro  

 

Licenciado em engenharia agronómica (ISA), foi funcionário do Ministério da 
Agricultura, em vários organismos, tenho rescindido em 2014. Exerceu funções 
em controlo de qualidade em vinhos (IVV), em Produção Integrada (DGPC) e em 
Produção Biológica (IDRHa), tendo sido delegado ao Comité da Agricultura 
Biológica, em Bruxelas. Formador em formação profissional (em vários 
organismos), abrangendo temas como fitossanidade, fertilização do solo, 
viticultura, olivicultura, fruticultura, agricultura biológica e produção integrada. 
Actualmente continua a actividade, nomeadamente, na acreditação dos 
organismos de certificação nacionais (IPAC), na formação profissional, quer 
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presencial quer à distância, e na assistência técnica agrícola 
 
Inscrição e informações adicionais: 
Custo do curso: 140 € + IVA à taxa legal 
O curso terá um limite máximo de 20 inscritos 
 
Ficha de Inscrição (carregue aqui) 
Deve enviá-la para os seguintes emails:    teresa.morgado@certis.pt      luisvf@certis.pt 
Contacto telefónico: +351 938 424 003                                                                                             
 
           Voltar ao início 
 
  

https://certis.pt/wp-content/uploads/2020/04/F7-FichaInscricaoEditavel.pdf
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Solo - Princípios da Fertilização 

(Inicial) 

4 a 8 e de 11 a 12 de Maio 

Horário: 17h30-20h30 

21 horas no total 

160 €* 

 
Objetivos do curso:  

Capacitar os participantes com conhecimentos e técnicas que lhes permitam tomar decisões objectivas e 
fundamentadas na fertilização do solo, tendo em conta as condicionantes físicas e químicas do terreno, as 
necessidades da cultura e a época de aplicação. 
 
Destinatários: 
- Produtores; 
- Responsáveis de campo; 
- Outros interessados. 
 
Avaliação: 
- Assiduidade e participação ativa nas sessões; 
- Avaliação contínua (formativa e sumativa) para orientação da formação; 
- Testes de escolha múltipla. 
 
Recursos tecnológicos: 
- Computador, com ligação estável à Internet e um browser (programa para navegar na web - Chrome, 
Firefox, Safari, Microsoft Edge ou Internet Explorer); 
- Skype ou zoom (a definir mais tarde); 
- Microfone e câmara. 
 
Programa: 
 

Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo Tipo de sessão 

4/05/2020 2º Feira 

17:30 às 

18:30h 

1. Introdução 
1.1- Apresentação do curso 
1.2- Objectivos 
1.3- Questionário de diagnóstico 

Sessão síncrona 
 

18:30 às 

20:30h 

1. Introdução 
1.3- Questionário de diagnóstico 
2. Fertilidade e características do solo 
2.1- Constituintes do solo 
2.2- Tipos de solo 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 
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Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo Tipo de sessão 

2.3- Importância da matéria orgânica 
2.4- Estrutura do solo 
2.5- Porosidade/arejamento 
2.6- Condutividade eléctrica 

5/05/2020 3º Feira 

17:30 às 

18:30h 

2. Fertilidade e características do solo 
2.7- Percolação e lixiviação 
2.8- Formas vulgares de erosão 
2.9- Conceito de fertilidade 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
 

18:30 às 

20:30h 

2. Fertilidade e características do solo 
-- Revisão do módulo /dúvidas 
-- Exercício (escolha múltipla) 

Sessão síncrona 
 

6/05/2020 4º Feira 
17:30 às 

20:30h 

3. Fertilizantes 
3.1- Os nutrientes e suas funções 
3.2- Sintomas visuais de carências 
3.3- Fertilizantes: adubos e correctivos 
3.4- Fertilizantes minerais e orgânicos 
3.5- Estrumes e chorumes 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 

7/05/2020 5º Feira 

17:30 às 

18:30h 

3. Fertilizantes 
3.6- Compostagem 
3.7- Extractos de plantas 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
 

18:30 às 

20:30h 

3. Fertilizantes 
-- Revisão do módulo /dúvidas 
-- Exercício (escolha múltipla) 

Sessão síncrona 
 

8/05/2020 6º Feira 
17:30 às 

20:30h 

4. Fertilização do solo 
4.1- Diagnóstico: análises de terra e foliar 
4.2- Colheita de amostras de solo 
4.3- Leitura do boletim de análise 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 

11/05/2020 2º Feira 

17:30 às 

18:30h 

4. Fertilização do solo 
4.4- Selecção dos fertilizantes 
4.5- Épocas e formas de aplicação 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
 

18:30 às 

20:30h 

4. Fertilização do solo 
-- Revisão intermédia dos temas do 
módulo /dúvidas 

Sessão síncrona 
 

12/05/2020 3º Feira 

17:30 às 

18:30h 

4. Fertilização do solo 
4.6- Código de Boas Práticas Agrícolas 
4.7- Registos das fertilizações 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
 

18:30 às 

20:30h 

4. Fertilização do solo 
-- Revisão do módulo /dúvidas 
-- Exercício (escolha múltipla) 
-- Encerramento 

Sessão síncrona 
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Equipa de Formadores: 

José Raúl Ribeiro  

 

Licenciado em engenharia agronómica (ISA), foi funcionário do Ministério da 
Agricultura, em vários organismos, tenho rescindido em 2014. Exerceu funções 
em controlo de qualidade em vinhos (IVV), em Produção Integrada (DGPC) e em 
Produção Biológica (IDRHa), tendo sido delegado ao Comité da Agricultura 
Biológica, em Bruxelas. Formador em formação profissional (em vários 
organismos), abrangendo temas como fitossanidade, fertilização do solo, 
viticultura, olivicultura, fruticultura, agricultura biológica e produção integrada. 
Actualmente continua a actividade, nomeadamente, na acreditação dos 
organismos de certificação nacionais (IPAC), na formação profissional, quer 
presencial quer à distância, e na assistência técnica agrícola 

 
Inscrição e informações adicionais: 
Custo do curso: 160 € + IVA à taxa legal 
O curso terá um limite máximo de 20 inscritos 
 
Ficha de Inscrição (carregue aqui) 
Deve enviá-la para os seguintes emails:    teresa.morgado@certis.pt      luisvf@certis.pt 
Contacto telefónico: +351 938 424 003                                                                                                  
 
            Voltar ao início 
  

https://certis.pt/wp-content/uploads/2020/04/F7-FichaInscricaoEditavel.pdf
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Solo - Princípios da Fertilização 

(Avançado) 

18 a 22 de Maio 

Horário: 17h30-20h30 

15 horas no total 

140 €* 

 
Objetivos do curso:  

Capacitar os participantes com conhecimentos e processos que lhes permitam elaborar um plano de 
fertilização do solo, tendo em conta as condicionantes físicas e químicas do terreno, pela interpretação dos 
boletins de análise e as necessidades da cultura. 
 
Destinatários: 
- Produtores; 
- Responsáveis de campo; 
- Outros interessados. 
 
Avaliação: 
- Será considerada a participação. 
- Avaliação contínua e assiduidade. 
- Avaliação por testes. 
 
Recursos tecnológicos: 
- Computador, com ligação estável à Internet e um browser (programa para navegar na web - Chrome, 
Firefox, Safari, Microsoft Edge ou Internet Explorer); 
- Skype ou zoom (a definir mais tarde); 
- Microfone e câmara. 
 
Programa: 

 

Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

18/05/2020 2º Feira 

17:30 às 

18:30h 

1. Introdução 
1.1- Apresentação do curso 
1.2- Objectivos 

Sessão síncrona 
 

18:30 às 

20:30h 

1. Introdução 
1.3- Questionário de diagnóstico 
2. Fertilizantes e fertilização do solo 
2.1- Nutrientes e suas funções 
2.2- Tipos de fertilizantes 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 

19/05/2020 3º Feira 17:30 às 2. Fertilizantes e fertilização do solo Sessão assíncrona 
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Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

18:30h 2.3- Interpretação dos boletins de análise Fórum activo 

18:30 às 

20:30h 

2. Fertilizantes e fertilização do solo 
-- Revisão do módulo /dúvidas 
-- Lançamento do exercício (escolha múltipla) 

Sessão síncrona 
 

20/05/2020 4º Feira 
17:30 às 

20:30h 

3. Plano de fertilização 
3.1- Código de Boas Práticas Agrícolas 
3.2- Classes de fertilidade do solo 
3.3- Importância da análise foliar 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 

21/05/2020 5º Feira 
17:30 às 

20:30h 

3. Plano de fertilização 
3.4- Necessidades da cultura 
3.5- Caso dos nutrientes N e P-K-Mg 
3.6- Micronutrientes 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
Chat activo 19:00h 

22/05/2020 6º Feira 

17:30 às 

18:30h 

3. Plano de fertilização 
3.7- Elaboração do plano de fertilização 

Sessão assíncrona 
Fórum activo 
 

18:30 às 

20:30h 

3. Plano de fertilização 
-- Revisão do módulo /dúvidas 
-- Lançamento do exercício (escolha múltipla) 
-- Encerramento 

Sessão síncrona 
 

 
Equipa de Formadores: 

José Raúl Ribeiro  

 

Licenciado em engenharia agronómica (ISA), foi funcionário do Ministério da 
Agricultura, em vários organismos, tenho rescindido em 2014. Exerceu funções 
em controlo de qualidade em vinhos (IVV), em Produção Integrada (DGPC) e em 
Produção Biológica (IDRHa), tendo sido delegado ao Comité da Agricultura 
Biológica, em Bruxelas. Formador em formação profissional (em vários 
organismos), abrangendo temas como fitossanidade, fertilização do solo, 
viticultura, olivicultura, fruticultura, agricultura biológica e produção integrada. 
Actualmente continua a actividade, nomeadamente, na acreditação dos 
organismos de certificação nacionais (IPAC), na formação profissional, quer 
presencial quer à distância, e na assistência técnica agrícola. 
 

 
Inscrição e informações adicionais: 
Custo do curso: 140 € + IVA à taxa legal 
O curso terá um limite máximo de 20 inscritos 
 
Ficha de Inscrição (carregue aqui) 
Deve enviá-la para os seguintes emails:    teresa.morgado@certis.pt      luisvf@certis.pt 
Contacto telefónico: +351 938 424 003                                                                                                  
 
            Voltar ao início  

https://certis.pt/wp-content/uploads/2020/04/F7-FichaInscricaoEditavel.pdf
mailto:teresa.morgado@certis.pt
mailto:luisvf@certis.pt


 

17 
 

 

Reprodução e Melhoramento 

Animal em Ruminantes de Carne 

15 a 19 de Junho 

Horário: 14h30-17h30 

15 horas no total 

140€*  
Objetivos do curso:  

Capacitar os participantes para melhorarem os seus conhecimentos sobre reprodução e melhoramento 
animal de forma a programar uma melhor gestão e rentabilidade da sua produção pecuária.  
 
Destinatários:  
- Agricultores e gestores de empresas agro-pecuárias; 
- Trabalhadores do sector agro-pecuário. 
 
Avaliação: 
- Avaliação por assiduidade e participação contínua; 
- Avaliação final por teste americano. 
 
Recursos tecnológicos: 
- Computador, com ligação estável à Internet e um browser (programa para navegar na web - Chrome, 
Firefox, Safari, Microsoft Edge ou Internet Explorer); 
- Skype ou zoom (a definir mais tarde); 
- Microfone e câmara. 
 
Programa: 
O programa é dividido em 5 módulos de 3 horas cada: 

Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

27/04/2020 2º Feira 14:30 às 
17:30h 

Introdução à acção de formação. 
Apresentação dos formadores e formandos. 
Breves considerações sobre o aparelho 
reprodutor feminino. 
Breves considerações sobre o aparelho 
reprodutor masculino. 

Sessão síncrona 
 

28/04/2020 3º Feira 14:30 às 
17:30h 

Resumo dos reguladores neuroendócrinos da 
reprodução. 
Ciclos reprodutivos comparativos das espécies 
pecuárias. 
Ciclos éstricos da vaca e da ovelha. 

Sessão síncrona 
 

29/04/2020 4º Feira 14:30 às 
17:30h 

Fertilização e gestação em espécies pecuárias. 
Parto e puerpério em espécies pecuárias. 

Sessão síncrona 
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Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

30/04/2020 5º Feira 14:30 às 
17:30h 

Reprodução natural em espécies pecuárias. 
Infertilidade reprodutiva em espécies pecuárias. 
Reprodução assitida em espécies pecuárias. 

Sessão síncrona 
 

1/05/2020 6º Feira 14:30 às 
17:30h 

Genética e Melhoramento Animal em espécies 
pecuárias. 
Avaliação final. 

Sessão síncrona 
 

 
Equipa de Formadores: 

Feliciano Reis  

 

Licenciatura em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina 
Veterinária de Lisboa, em 2003. Estagiário na VetCor, em Coruche, entre 
2002-2003 e na IDENA na área da nutrição, em Nantes, em 2002. Trabalha 
desde 2003 na prática clínica de animais de produção, com particular 
destaque em ruminantes de carne. Em 2006 criou a VetAgroMor, empresa 
veterinária dedicada a apoiar as explorações agro-pecuárias em diversas 
áreas. É Sócio-gerente da VetAgroMor desde 2006 até hoje. Dedica-se às 
áreas de profilaxia sanitária, profilaxia médica, clínica e cirurgia, gestão de 
efetivos e identificação animal em produção de espécies pecuárias. 

 
José Luís Castro  

 

Licenciatura em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina 
Veterinária de Lisboa, em 2011. Estagiário na Mulcair Veterinary Clinic em 
Cappamore na área da reprodução, na República da Irlanda, em 2011. Em 
2011 começou a trabalhar na VetAgroMor, empresa veterinária dedicada a 
apoiar as explorações agro-pecuárias onde iniciou e desenvolveu trabalho 
na área reprodutiva. É Sócio da VetAgroMor desde 2017. Dedica-se às 
áreas de reprodução e melhoramento animal, profilaxia sanitária, 
profilaxia médica, clínica e cirurgia e identificação animal em produção de 
espécies pecuárias, com destaque nos ruminantes. 

 
António Ribeiro Telles 

Basto 
 

 

Licenciatura em Medicina Veterinária pela Universidade Lusófona, em 
2015. Estagiou na LusoPecus em 2016 com maior destaque na área da 
reprodução e clínica de equinos. Em 2017 começou a trabalhar na 
VetAgroMor, empresa veterinária dedicada a apoiar as explorações agro-
pecuárias onde desenvolveu competências em particular na área da 
reprodução. Dedica-se às áreas de reprodução e melhoramento animal, 
profilaxia sanitária, profilaxia médica, clínica e cirurgia em produção de 
espécies pecuárias e equinos. 
 

 
Inscrição e informações adicionais: 
Custo do curso: 140 € + IVA à taxa legal 
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O curso terá um limite máximo de 12 inscritos. 
 
Ficha de Inscrição (carregue aqui) 
Deve enviá-la para os seguintes emails:   teresa.morgado@certis.pt      luisvf@certis.pt 
Contacto telefónico: +351 938 424 003       
 
 
            Voltar ao início   
  

https://certis.pt/wp-content/uploads/2020/04/F7-FichaInscricaoEditavel.pdf
mailto:teresa.morgado@certis.pt
mailto:luisvf@certis.pt
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Alimentação de Ruminantes em 

Extensivo 

11 a 15 de Maio 

Horário: 14h30-17h30 

15 horas no total 

140€*  

Objetivos do curso:  

Capacitar os participantes para melhorarem os seus conhecimentos sobre a alimentação de ruminantes de 
forma a programar uma melhor rentabilidade e eficácia alimentar na sua exploração pecuária.  
 
Destinatários: 
- Agricultores e gestores de empresas agro-pecuárias; 
- Trabalhadores do sector agro-pecuário. 
 
Avaliação: 
- Avaliação por assiduidade e participação contínua; 
- Avaliação final por teste americano. 
 
Recursos tecnológicos: 
- Computador, com ligação estável à Internet e um browser (programa para navegar na web - Chrome, 
Firefox, Safari, Microsoft Edge ou Internet Explorer); 
- Skype ou zoom (a definir mais tarde); 
- Microfone e câmara. 
 
Programa: 
O programa é dividido em 5 módulos de 3 horas cada: 

Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

11/05/2020 2º Feira 14:30 às 
17:30h 

Introdução à acção de formação. 
Apresentação dos formadores e formandos. 
Introdução à alimentação dos ruminantes. 
Principais nutrientes dos alimentos. 

Sessão síncrona 
 

12/05/2020 3º Feira 14:30 às 
17:30h 

Anatomia, fisiologia da digestão e 
necessidades dos ruminantes. 
Ingestão e digestão dos diferentes alimentos 
nos ruminantes. 

Sessão síncrona 
 

13/05/2020 4º Feira 14:30 às 
17:30h 

Classificação dos alimentos disponíveis. 
Metabolismo energético e azotado dos 
alimentos nor ruminantes. 

Sessão síncrona 
 

14/05/2020 5º Feira 14:30 às 
17:30h 

Metabolismo dos minerais e das vitaminas 
nos ruminantes. 

Sessão síncrona 
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Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

Optimização de rações.  
Maneio alimentar da vacada no extensivo. 

15/05/2020 6º Feira 14:30 às 
17:30h 

Necessidades e capacidade de ingestão da 
vaca de carne. 
Alimentação de vitelos. Alimentação de 
novilhas. 
Avaliação final. 

Sessão síncrona 
 

Equipa de Formadores: 

Feliciano Reis  

 

Licenciatura em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina 
Veterinária de Lisboa, em 2003. Estagiário na VetCor, em Coruche, entre 
2002-2003 e na IDENA na área da nutrição, em Nantes, em 2002. Trabalha 
desde 2003 na prática clínica de animais de produção, com particular 
destaque em ruminantes de carne. Em 2006 criou a VetAgroMor, empresa 
veterinária dedicada a apoiar as explorações agro-pecuárias em diversas 
áreas. É Sócio-gerente da VetAgroMor desde 2006 até hoje. Dedica-se às 
áreas de profilaxia sanitária, profilaxia médica, clínica e cirurgia, gestão de 
efetivos e identificação animal em produção de espécies pecuárias.  

 
José Luís Castro  

 

Licenciatura em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina 
Veterinária de Lisboa, em 2011. Estagiário na Mulcair Veterinary Clinic em 
Cappamore na área da reprodução, na República da Irlanda, em 2011. Em 
2011 começou a trabalhar na VetAgroMor, empresa veterinária dedicada a 
apoiar as explorações agro-pecuárias onde iniciou e desenvolveu trabalho 
na área reprodutiva. É Sócio da VetAgroMor desde 2017. Dedica-se às 
áreas de reprodução e melhoramento animal, profilaxia sanitária, 
profilaxia médica, clínica e cirurgia e identificação animal em produção de 
espécies pecuárias, com destaque nos ruminantes. 

 
António Ribeiro Telles 

Basto 
 

 

Licenciatura em Medicina Veterinária pela Universidade Lusófona, em 
2015. Estagiou na LusoPec em 2016 com maior destaque na área da 
reprodução e clínica de equinos. Em 2017 começou a trabalhar na 
VetAgroMor, empresa veterinária dedicada a apoiar as explorações agro-
pecuárias onde desenvolveu competências em particular na área da 
reprodução. Dedica-se às áreas de reprodução e melhoramento animal, 
profilaxia sanitária, profilaxia médica, clínica e cirurgia em produção de 
espécies pecuárias e equinos.  

 
Inscrição e informações adicionais: 
Custo do curso: 140 € + IVA à taxa legal 
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O curso terá um limite máximo de 12 inscritos. 
 
Ficha de Inscrição (carregue aqui) 
Deve enviá-la para os seguintes emails:  teresa.morgado@certis.pt      luisvf@certis.pt 
Contacto telefónico: +351 938 424 003  
 
 
            Voltar ao início 
  

https://certis.pt/wp-content/uploads/2020/04/F7-FichaInscricaoEditavel.pdf
mailto:teresa.morgado@certis.pt
mailto:luisvf@certis.pt


 

23 
 

 

Aspetos de profilaxia sanitária, 

profilaxia médica e 

biossegurança no extensivo 

25 a 29 de Maio  

Horário: 14h30-17h30  

15 horas no total 

140€* 
 

Objetivos do curso:  

Capacitar os participantes para melhorarem os seus conhecimentos na área da profilaxia e biosegurança no 
sentido de melhorar a prevenção de doenças na sua exploração extensiva. 
 
Destinatários: 
- Agricultores e gestores de empresas agro-pecuárias; 
- Trabalhadores do sector agro-pecuário. 
 
Avaliação: 
- Avaliação por assiduidade e participação contínua; 
- Avaliação final por teste americano. 
 
Recursos tecnológicos: 
- Computador, com ligação estável à Internet e um browser (programa para navegar na web - Chrome, 
Firefox, Safari, Microsoft Edge ou Internet Explorer);  
- Skype ou zoom (a definir mais tarde); 
- Microfone e câmara 
 
Programa: 
O programa é dividido em 5 módulos de 3 horas cada: 

Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

25/05/2020 2º Feira 14:30 às 
17:30h 

Introdução à acção de formação. 
Conceitos Básicos de profilaxia e biosegurança. 
Tratamentos e boas práticas nos 
Medicamentos de Uso Veterinário. 

Sessão síncrona 
 

26/05/2020 3º Feira 14:30 às 
17:30h 

Profilaxia de doenças inseridos no programa 
oficial obrigatório. 
Profilxia de doenças em programas regionais 
facultativos. 

Sessão síncrona 
 

27/05/2020 4º Feira 14:30 às 
17:30h 

Profilaxia de doenças infecto-contagiosas do 
foro respiratório. 
Profilaxia de doenças infecto-contagiosas do 
foro digestivo. 

Sessão síncrona 
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Data Dia da 
Semana Horário Conteúdo  

Profilaxia de doenças infecto-contagiosas do 
foro reprodutivo. 

28/05/2020 5º Feira 14:30 às 
17:30h 

Profilaxia de doenças parasitárias. 
Doenças alimentares mais frequentes. 

Sessão síncrona 
 

29/05/2020 6º Feira 14:30 às 
17:30h 

Biosegurança – avaliação, implementação de 
medidas e de programas, limitações e 
realidade atual e futuro próximo. 
Avaliação final. 

Sessão síncrona 
 

 
Equipa de Formadores: 

Feliciano Reis  

 

Licenciatura em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina 
Veterinária de Lisboa, em 2003. Estagiário na VetCor, em Coruche, entre 
2002-2003 e na IDENA na área da nutrição, em Nantes, em 2002. Trabalha 
desde 2003 na prática clínica de animais de produção, com particular 
destaque em ruminantes de carne. Em 2006 criou a VetAgroMor, empresa 
veterinária dedicada a apoiar as explorações agro-pecuárias em diversas 
áreas. É Sócio-gerente da VetAgroMor desde 2006 até hoje. Dedica-se às 
áreas de profilaxia sanitária, profilaxia médica, clínica e cirurgia, gestão de 
efetivos e identificação animal em produção de espécies pecuárias.  

 
José Luís Castro  

 

Licenciatura em Medicina Veterinária pela Faculdade de Medicina 
Veterinária de Lisboa, em 2011. Estagiário na Mulcair Veterinary Clinic em 
Cappamore na área da reprodução, na República da Irlanda, em 2011. Em 
2011 começou a trabalhar na VetAgroMor, empresa veterinária dedicada a 
apoiar as explorações agro-pecuárias onde iniciou e desenvolveu trabalho 
na área reprodutiva. É Sócio da VetAgroMor desde 2017. Dedica-se às 
áreas de reprodução e melhoramento animal, profilaxia sanitária, 
profilaxia médica, clínica e cirurgia e identificação animal em produção de 
espécies pecuárias, com destaque nos ruminantes. 

 
António Ribeiro Telles 

Basto 
 

 

Licenciatura em Medicina Veterinária pela Universidade Lusófona, em 
2015. Estagiou na LusoPec em 2016 com maior destaque na área da 
reprodução e clínica de equinos. Em 2017 começou a trabalhar na 
VetAgroMor, empresa veterinária dedicada a apoiar as explorações agro-
pecuárias onde desenvolveu competências em particular na área da 
reprodução. Dedica-se às áreas de reprodução e melhoramento animal, 
profilaxia sanitária, profilaxia médica, clínica e cirurgia em produção de 
espécies pecuárias e equinos.  
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Inscrição e informações adicionais: 
Custo do curso: 140 € + IVA à taxa legal 
O curso terá um limite máximo de 12 inscritos. 
 
Ficha de Inscrição (carregue aqui) 
Deve enviá-la para os seguintes emails:  teresa.morgado@certis.pt      luisvf@certis.pt 
Contacto telefónico: +351 938 424 003                                                                                                  
 
           Voltar ao início 

https://certis.pt/wp-content/uploads/2020/04/F7-FichaInscricaoEditavel.pdf
mailto:teresa.morgado@certis.pt
mailto:luisvf@certis.pt
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