
                                                                                                                                                                  
  

 

 

 
Norma orientadora n.º 13/2013 – 2.ª Revisão 

 
Assunto: Homologação de Cursos na área da Produção Agrícola Sustentável, para efeito das alíneas a), b) e 

c) do artigo 2.º do Despacho n.º 899/2015 de 29 de janeiro, dirigidos a agricultores e 
operadores/trabalhadores. Identificação de programas e da correspondência com as unidades de 

formação de curta duração (UFCD) do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ). 

 

1. Fundamentação 

A presente Norma Orientadora corresponde à segunda revisão da original e revoga a edição de 3 

de julho de 2015.  

Esta revisão consolida as alterações introduzidas com a entrada em vigor da Portaria n.º 354/2013 

de 9 de dezembro, e dos Despachos n.º 8857/2014, de 2 de julho e n.º 899/2015 de 29 de janeiro, 

bem como do Regulamento Específico 6 (RE6) elaborado nos termos determinados na referida 

legislação.  

 De acordo com o definido no artigo 2.º do despacho n.º 899/2015, de 29 de janeiro, são criados 

por cultura ou grupos de culturas e por espécie pecuária ou grupo de espécies os cursos de 

proteção integrada (PI), modo de produção integrado (MPI) e modo de produção biológico (MPB).  

O DL n.º 396/2007, de 31 de dezembro, instituiu o Sistema Nacional de Qualificação, obrigando 

que as ações de formação de qualificação continua para ativos, passem a ser realizadas com base 

em Unidades de Formação de Curta de Duração (UFCD).  

Ainda, apenas são financiadas ações de formação dirigidas a ativos que sejam realizadas com base 

nas UFCD do CNQ.  

Assim, torna-se necessário identificar as UFCD consideradas equivalentes aos cursos definidos pelo 

MAM.  

2. Objetivo 

Identificar os programas dos cursos e a correspondência com as unidades de formação de curta 

duração (UFCD) do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), na área da Produção Agrícola 

Sustentável. 

3. Procedimentos 

Tendo em conta o referido nos pontos anteriores, estabelecem-se as seguintes orientações para 

homologação de ações dos cursos de formação realizados com base nos programas definidos pelo 

MAM ou com base em UFCD do CNQ: 
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a) As entidades que pretendam obter a homologação de ações de formação com base em 

UFCD, com equivalência aos cursos de PI, MPI ou de MPB devem respeitar a tabela a baixo, 

a qual está em concordância com os referenciais de formação a seguir indicados: 

  Referencial 621277 – Operador/a Agrícola 

  Referencial 621283 – Operador/a de Pecuária 

  Referencial 621312 – Técnico/a de produção Agro-Pecuária 

  Referencial 621313 – Técnico/a Vitivinícola  

b) Podem ser homologadas as ações de formação como equivalentes aos cursos criados no 

âmbito do Despacho n.º 899/2015 de 29 de janeiro e que sejam realizadas com base em 

UFCD do CNQ, de acordo com os respetivos referenciais acima indicados, devendo para tal a 

entidade formadora apresentar o pedido junto da DRAP.  

c) Com base na UFCD pretendida deve atender à integração de todas as matérias a serem 

ministradas na ação, blocos/módulos/unidades e respeitar a respetiva repartição da carga 

horária e a relação teórica/prática de acordo com o programa.  

No restante, são aplicados os critérios e procedimentos definidos nos Despachos n.º 

8857/2014, de 2 de julho e n.º 899/2015 de 29 de janeiro e no RE6. 

d) A avaliação de conhecimentos das ações realizadas com base em UFCD é efetuada através 

de provas de natureza teórica e prática, a realizar pelo formador ou formadores das ações 

de formação, conforme definido nos respetivos programas e RE6 que se encontram 

disponíveis no sítio da DGADR. 

e) Tendo em conta o definido na Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro, no que respeita à 

avaliação da Formação Modular, é necessário avaliar o nível de aprendizagem do formando 

em cada UFCD, pelo que, quando as ações se realizem com base naquelas unidades, a 

avaliação deve ser efetuada sobre cada uma, tendo em conta as competências e objetivos 

de cada UFCD e de acordo com o previsto no respetivo programa. 

http://www.dgadr.mamaot.pt/formacao/formacao-especifica-setorial/formacao-especifica-setorial-para-agricultores-e-operadores#agricultura
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f) Na emissão dos certificados aplica-se o disposto na NO n.º 01/2009 -1.ª Revisão, de 26 de 

outubro de 2012, designadamente o determinado nas alíneas a) e b) do ponto 3.1 e no 

ponto 3.3. 

g) Para a homologação dos certificados, para além do indicado nos Despachos n.º 8857/2014, 

de 2 de julho e n.º 899/2015 de 29 de janeiro, e no RE6, a entidade formadora deve 

também juntar aos certificados a homologar pelas DRAP: 

 Sumários das matérias ministradas; 

 Folhas de presença; 

 Relatório de execução da ação integrando os respetivos anexos e o apuramento das 

avaliações de reação; 

 Cópia dos enunciados das provas de avaliação realizadas; 

 Ficheiro digital com os dados dos formandos conforme formato entregue pela DRAP, 

totalmente preenchido, incluindo o aproveitamento final de cada formando. 

h) A presente norma revoga a Norma Orientadora n.º 13/2013 de 03 de julho de 2015. 

 

 

Lisboa, 20 de fevereiro de 2017  

 

DSTAR/Divisão de Diversificação da Atividade Agrícola Formação e Associativismo 



                                                                                                                                                                   

 

 

 

Cultura/grupo culturas 
Proteção Integrada (PI) 

Modo de Produção Integrado 
(MPI) 

Modo de Produção 
Biológico (MPB) 

UFCD - CNQ  UFCD - CNQ  UFCD - CNQ  
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Geral (produção vegetal e 
animal) 
 

6289 - Modo de Produção Integrado * 6289 - Modo de Produção Integrado * 
6290 - Modo de Produção 
Biológico 

NOTA: A UFCD 6289 é obrigatória para a PI e MPI.  
Quando se pretender efetuar formação numa cultura/espécie, grupo de culturas/grupo de espécies, basta complementar com a respetiva UFCD. 

 * Foi atualizada na designação, duração e conteúdos, com publicação a 08-12-2016, estando disponível nos referenciais de Operador/a Agrícola, de Operador/a de Pecuária e de Técnico/a de 

Produção Agropecuária. 
A UFCD 6290, é obrigatória para o MPB.  
Quando se pretender efetuar formação numa cultura/espécie, grupo de culturas/grupo de espécies, basta complementar com a respetiva UFCD. 
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Milho e sorgo Não existe 
6297 - Cultura de milho e sorgo em 
MPI 

6867 - Cultura de milho e 
sorgo para grão em MPB 

Milho grão 6291 - Cultura de milho grão Não existe Não existe 

Cultura de cereais de 
outono/inverno (aveia, 
centeio, cevada, trigo e 
triticale) 

3018 – Culturas arvenses – enquadramento 
3019 – Operações culturais das culturas 
arvenses 

6295 - Cultura de cerais de 
outono/inverno em MPI (aveia, 
centeio, cevada, trigo e triticale) em 
MPI 

6298 – Cultura de arvenses 
em MPB 

Cultura de arroz Não existe 6296 - Cultura de arroz em MPI Não existe 

Cultura de oleaginosas 
(amendoim, cártamo, colza, 
girassol, soja) 

6292 - Cultura de oleaginosas (amendoim, 
cártamo, colza, girassol e soja) 

 
Não existe 

Não existe 

Cultura de leguminosas para 
grão (ervilha, fava, grão de 
bico, lentilha, soja, cizirão, 
tremoço) 

6293 - Cultura de leguminosas para grão 
(ervilha, fava, grão de bico, lentilha, soja, 
cizirão, tremoço) 

Não existe Não existe 

Cultura de prados e 
pastagens 

6294 - Cultura de prados, pastagens e 
forragens 

Não existe Não existe 
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Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das 
cucurbitáceas (abóbora, 
aboborinha/courgette, 
melancia, melão, pepino) 

6299 - Cultura de hortícolas comestíveis da 
família das cucurbitáceas (abóbora, 
aboborinha/courgette, melancia, melão, 
pepino) 

6328 - Cultura de hortícolas 
comestíveis em MPI da família das 
cucurbitáceas (abóbora, 
aboborinha/courgette, melancia, 
melão, pepino)  

6337 – Cultura de hortícolas 
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Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das 
aliáceas (alho, alho-porro, 
cebola) e das asparagáceas 
(espargo)  

6300 - Cultura de hortícolas comestíveis da 
família das aliáceas (alho, alho-porro, 
cebola) e das asparagáceas (espargo) 

6329 - Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das aliáceas 
em MPI (alho, alho-porro, cebola) e 
das asparagáceas (espargo)  

Não existe 

Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das 
fabáceas (ervilha, fava, feijão 
verde) 

6301 - cultura de hortícolas comestíveis da 
família das fabáceas (ervilha, fava, feijão 
verde) 

6330 - Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das fabáceas 
em MPI (ervilha, fava, feijão verde) 

Não existe 

Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das 
asteráceas (alface) 

6302 - Cultura de hortícolas comestíveis - 
família das asteráceas (alface) 

6331 - Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das asteráceas 
em MPI (alface) 

Não existe 

Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das 
apiáceas (aipo, coentros, 
cenoura, pastinaca, salsa) 

6303 - Cultura de hortícolas comestíveis da 
família das apiáceas (aipo, coentros, 
cenoura, pastinaca, salsa) 

6332 - Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das apiáceas  
em MPI (aipo, coentros, cenoura, 
pastinaca, salsa) 

Não existe 

Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das 
brassicáceas em proteção 
integrada(agrião, couves, 
mizuna, mostarda vermelha, 
nabo, rabanete, rúcula)  

6304 - Cultura de hortícolas comestíveis da 
família das brassicáceas (agrião, couves, 
mizuna, mostarda vermelha, nabo, 
rabanete, rúcula) 

6333 - Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das 
brassicáceas em proteção integrada 
em MPI (agrião, couves, mizuna, 
mostarda vermelha, nabo, rabanete, 
rúcula)  

Não existe 

Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das 

quenopodiáceas (acelga, 
beterraba de mesa e sacarina, 
espinafre) 

 6305 - Cultura de hortícolas comestíveis da 

família das quenopodiáceas (acelga, 
beterraba de mesa e sacarina, espinafre) 

6334 - Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das 

quenopodiáceas em MPI (acelga, 
beterraba de mesa e sacarina, 
espinafre) 

Não existe 

Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das 
rosáceas (morango) 

6306 - Cultura de hortícolas comestíveis da 
família das rosáceas (morango) 

6335 - Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das rosáceas 
em MPI (morango) 

Não existe 



                                                                                                 
 

 

6 

Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das 
solanáceas (batata, beringela, 
pimento, tomate) 

6307 - Cultura de hortícolas comestíveis da 
família das solanáceas (batata, beringela, 
pimento, tomate) 

6336 - Cultura de hortícolas 
comestíveis da família das solanáceas 
em MPI (batata, beringela, pimento, 
tomate) 

Não existe 
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Cultura de framboesa, 
mirtilos, amora e groselha  
 

8536 - Cultura de framboesa, mirtilos, 
amora e groselha  

Não existe Não existe 

Cultura de linho têxtil  6360 - Cultura de linho têxtil  Não existe Não existe 

Cultura de tabaco  6308 - Cultura de tabaco  Não existe Não existe 

Cultura de pomóideas 
(macieiras e pereiras) 
 

6338 - Cultura de pomóideas (macieiras e 
pereiras) 

6347 - Cultura de pomóideas em MPI 
(macieiras e pereiras) 

Não existe 

Cultura de prunóideas 
(ameixeiras, pessegueiros, 
nectarinas, cerejeiras) 

6339 - Cultura de prunóideas (ameixeiras, 
pessegueiros, nectarinas, cerejeiras) 

6348 - Cultura de prunóideas em MPI 
(ameixeiras, pessegueiros, 
nectarinas, cerejeiras) 

Não existe 

Cultura de citrinos 
(laranjeiras, tangerinas, 
mandarinas, clementinas, 
limoeiros) 
 

6340 - Cultura de citrinos (laranjeiras, 
tangerinas, mandarinas, clementinas, 
limoeiros) 

6349 - Cultura de citrinos em MPI 
(laranjeiras, tangerinas, mandarinas, 
clementinas, limoeiros) 

Não existe 

Cultura de figueira  6341 - Cultura de figueira  Não existe Não existe 

Cultura de amendoeira  6342 - Cultura de amendoeira  Não existe Não existe 

Cultura de aveleira   6343 - Cultura de aveleira  Não existe Não existe 

Cultura de castanheiro  6344 - Cultura de castanheiro  Não existe Não existe 

Cultura de nogueira 6345 - Cultura de nogueira Não existe Não existe 

Cultura de actinídea (kiwi)  6346 - Cultura de actinídea (kiwi)  
6350 - Cultura de actinídea em MPI 
(kiwi)  

Não existe 

Oliveira 
6286 – Olivicultura – enquadramento 
6287 – Operações culturais de implantação, 
condução, manutenção e colheita do olival 

6353 - Olivicultura em MPI  6354 - Olivicultura em MPB 

Vinha 
3035 – Viticultura – enquadramento 
6288 – Operações culturais de implantação, 
condução, manutenção e colheita da vinha 

6355 - Viticultura em MPI  6356 - Viticultura em MPB 
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Vinha para uva de mesa e 
passas   8535 - Cultura de vinha para uva de mesa e 

passas   
Não existe Não existe 

Pomares Não existe Não existe 
6351 - Cultura de Pomares em 
MPB 
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6848 - Produção animal em MPI   

Bovinicultura 6798 - Bovinicultura em MPI 6799 - Bovinicultura em MPB 

Ovinicultura e Caprinicultura 
6809 - Ovinicultura e Caprinicultura 
em MPI 

6810 - Ovinicultura e 
Caprinicultura em MPB 

Suinicultura 6827 - Suinicultura em MPI 6828 - Suinicultura em MPB 

Avinicultura 6839 - Avinicultura em MPI 6840 - Avinicultura em MPB 

Cunicultura 6846 - Cunicultura em MPI 6847 - Cunicultura em MPB 

 

 

 

 
 


