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MESTRADO 
AGRICULTURA 
BIOLÓGICA



M
E

ST
R

A
D

O • Formar especialistas com conhecimentos técnicos e cien-
tíficos para a produção, transformação, certificação e va-
lorização dos produtos agrícolas biológicos, nos setores 
da produção animal, horticultura, fruticultura, viticultura e 
plantas aromáticas e medicinais.

• Conferir competências para a investigação, conceção de 
projetos de inovação, transferência de tecnologia e em-
preendedorismo.

• Desenvolver capacidades de comunicação, de trabalho in-
dividual e em equipa.

Local: Ponte de Lima
Duração: 4 semestres
Preço: 1.050,00€ / Ano 
Regime: Normal | Diurno
(Semanalmente à sexta-feira, das 9h às 18h, e ao sábado, das 9h às 17h)

AGRICULTURA BIOLÓGICA

Objetivos Condições de Acesso | Destinatários

Titulares do grau de licenciatura preferencialmente nas 
áreas de Agronomia, Zootecnia, Alimentação, Ambiente, 
Biologia, ou em outras áreas, e que pretendem formação 
complementar, atualização de conhecimentos e inserção 
ou reconversão profissional.

Candidaturas on-line*

1ª FASE • 14 junho — 25 julho 2021
2ª FASE • 04 de agosto — 05 de setembro 2021
3ª FASE • 20 setembro — 30 outubro 2021

*Antes de proceder à candidatura on-line, os(as) candidatos(as) devem 
consultar toda a informação sobre o Mestrado a que se candidatam no 
respetivo Edital e ainda na página de cada Mestrado.

candidaturas.ipvc.pt



Estrutura curricular Saídas Profissionais

Quer saber mais sobre este Mestrado?

Contactos da Escola

1.º semestre
Análise de Sistemas Ambientais; 
Gestão da Fertilidade do Solo e da Nutrição das Culturas; 
Investigação e Inovação; 
Marketing e Certificação;
Pecuária Biológica; 
Proteção das Culturas em Agricultura Biológica; 

2.º semestre
Horticultura Biológica; 
Fruticultura e Viticultura Biológica; 
Saúde e Bem-Estar Animal; 
Política, Planeamento e Gestão da Empresa; 
Pós-Colheita e Transformação; 
Sistemas e Infra-Estruturas de Informação Geográfica; 

3.º e 4.º semestres
Dissertação/Projeto/Estágio;

A crescente e rápida tendência no consumo de produtos biológi-
cos será, naturalmente, acompanhada pelo aumento da produção, 
comercialização, investimento e inovação, destacando-se o exercí-
cio das seguintes funções:
• Assessoria técnica e de gestão em explorações e empresas agrí-

colas, empresas de fatores de produção, organizações de pro-
dutores, empresas de comercialização, marketing e distribuição 
de produtos alimentares, particularmente biológicos e em orga-
nismos públicos e privados de inspeção e certificação;

• Empresário agrícola:
• Assessoria técnica em empresas na área da consultoria, plane-

amento e elaboração de projetos de investimento, no âmbito 
da melhoria dos sistemas de produção e de transformação dos 
produtos, da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento 
rural;

• Serviços da administração central, regional e local com compe-
tências na agricultura, desenvolvimento rural, conservação da 
natureza e turismo em espaço rural;

• Instituições promotoras de ensino e de formação profissional e 
empresas de prestação de serviços.

Coordenador: Isabel de Maria Mourão
e-mail: isabelmourao@esa.ipvc.pt Rua D. Mendo Afonso, 147  

4990-706 Refóios do Lima
Ponte de Lima
Tef.: +351 258 909 740 
e-mail: academicos@esa.ipvc.pt
Site: www.esa.ipvc.pt

mailto:isabelmourao%40esa.ipvc.pt?subject=Mais%20informa%C3%A7%C3%A3o%20acerca%20do%20mestrado


Venha Conhecer a 
Escola Superior Agrária

Conhece a ESA IPVC

https://www.youtube.com/watch?v=waCfF0o23Ac





