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EDITAL 
Divulgação Serviços Gratuitos de 

Aconselhamento Técnico Agrícola 

Formação - Ação individualizada na exploração agrícola, dirigida ao tipo de produção e às 

necessidades de cada empresário agrícola – com importância para a horticultura, floricultura, produção 

animal e leiteira. 

Os Serviços de aconselhamento têm como objetivo a melhoria da performance técnica e económica da 

exploração agrícola, através da implementação de boas práticas e da capacitação das Empresas 

Agrícolas (PME’s) do ponto de vista dos recursos humanos, contribuindo para a sua profissionalização 

e crescimento no mercado.  

 

Vantagens: 

I. Aumento da eficácia e da capacidade de gestão económica da exploração agrícola, de forma a 

contribuir para a melhoria do seu rendimento e para a redução dos custos; 

II. Apoio e melhoria das práticas agrícolas e aplicação de novas técnicas e soluções dirigidas aos 

problemas e rotinas da exploração agrícola; 

III. Desenvolvimento de ações que promovam a otimização de metodologias e processos de 

modernização e inovação ao nível da produção, gestão e marketing. 

 

Nº Horas de Apoio Técnico por exploração: 102 horas de Formação e Consultoria, distribuídas por 

um ano, com início em Janeiro de 2014 até Dezembro 2014 (Com Certificação da Formação). 

 

Responsabilidade das Empresas Agrícolas (PME’s): 

I. As PME’s selecionadas terão acesso gratuito às ações de Formação e Consultoria a realizar 

pela entidade Beneficiária ADRITEM; 

II. As empresas agrícolas selecionadas terão apoio de uma empresa de Consultoria com 

instalação de software avançado para gestão técnico - económica da exploração agrícola ou 

com metodologias e ferramentas de apoio à gestão agrícola das PME’s; 
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III. As PME’s selecionadas terão o acompanhamento de uma empresa de Formação com técnicos 

especializados em aconselhamento agrícola, que irão ministrar ações individualizadas na 

própria exploração agrícola;  

IV. As PME’s selecionadas deverão manter organizado o “Dossier do agricultor” que compilará o 

relatório de diagnóstico, o plano de ação para a sua exploração, textos de apoio e cópias de 

relatórios das ações individualizadas de formação e consultoria, reuniões intercalares e 

certificado de formação; 

V. As PME’s selecionadas deverão apresentar disponibilidade para as ações individualizadas de 

formação e consultoria na sede da sua empresa/ exploração agrícola. 

 

Condições de Acesso: Empresários agrícolas com o início de atividade devidamente inscrita e 

regularizada.  

 

Candidaturas: 

Candidaturas até 28 de Outubro, mediante preenchimento do inquérito em anexo e entrega dos 

seguintes documentos na ADRITEM ou envio através do email adritem@adritem.pt:  

1. Inquérito com descrição da Exploração Agrícola; 

2. Cópia do NIF (Número Identificação Fiscal) da PME; 

3. Declaração de não dívida à Segurança Social 

4. Declaração de não dívida às Finanças;  

5. Declaração minimis devidamente assinada pelo responsável da PME; 

6. Declaração de início de atividade com respetivo CAE agrícola da PME.  

 

 

 

 

Para inscrições ou mais informações contacte: 

ADRITEM – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria 

Centro Cívico Justino Portal – 1º andar, Largo Justino Portal; 3700-616 Cesar O. Az. 

TEL (+351) 256 878 230 | FAX (+351) 256 898 088 | Email: adritem@adritem.pt 

  
Em horário pós laboral e fim de semana contacte: 

Cláudia Castro Araújo  

TLM 939 076 809 | Email: claudiaaraujo@adritem.pt 

 

 


