
 

 

Formação em Agricultura Regenerativa pelo EIP Food 

 

É agricultor/a e está interessado/a em Agricultura Regenerativa? 

É produtor(a) profissional e quer fazer a transição para a Agricultura Regenerativa, baseando a 

sua produção e lucratividade, nos recursos naturais de sua exploração agrícola, enquanto os 

regenera?  

Precisa de apoio técnico e científico para alcançar esse objetivo? Então aproveite esta 

oportunidade única! 

O EIT Food lança as datas de outono do Programa de Formação gratuita de 2021 "A Revolução 

da Agricultura Regenerativa" na Península Ibérica e há uma data para Portugal: 

 

 Ourique (Alentejo) Portugal: 26 a 28 de outubro 

 

Tema: Agroflorestas, Linhas chave (Key line) e Biodiversidade em montados, com Miguel 

Llorente e Paco Rodríguez 

 

Inscrições abertas para pré-seleção dos candidatos/as. As explorações agrícolas que atenderem 

aos perfis necessários (24 por curso) receberão uma formação de 2,5 dias. Do total dos 

participantes em todos os cursos (Portugal, Espanha, Itália e Polónia) serão selecionadas cerca 

de 30 explorações agrícolas, que receberão suplementarmente: 

- Um ano de assessoria gratuita; 

- Acompanhamento científico da sua evolução; 

- A inclusão numa Comunidade crescente de praticantes profissionais de Agricultura 

Regenerativa. 

 

Este projeto conta com uma equipa de técnicos experientes de Agricultura Regenerativa na 

região Ibero-Mediterrânica. A formação e apoio técnico serão assegurados em castelhano. 

Através da parceria com o projeto Pastagens regenerativas, os agricultores dos municípios de 
Castro Verde, Almodôvar, Aljustrel, Ferreira do Alentejo, Ourique e Mértola, têm acesso 
preferencial, até ao limite de 10 vagas. Para tal, no formulário de inscrição, ao indicar a sua 
localização e como conheceu o curso, acrescente por favor: ESDIME. 

  

 



 

O programa é gratuito graças ao financiamento e à estrutura do EIT Food South. Todas as 

informações aqui: www.eitfood.eu/regenerativeagriculture 

Não demore! As vagas restantes serão atribuídas por ordem de chegada entre as inscrições 

qualificadas. 

| Clique no canto inferior direito para selecionar seu idioma 

| Clique em "Sou agricultor. Como posso participar?" e depois em "Inscreva-se agora" para ter 

acesso ao formulário de inscrição. 

| Para acesso direto ao formulário aceder no link em baixo: 

https://form.typeform.com/to/O0671doO 

 

Para saber mais sobre Agricultura Regenerativa: https://youtu.be/uCZFwivd2Vg 

 

Disponibilize esta oportunidade para seus colegas produtores que possam estar interessados. 

 

Também se pode candidatar para frequentar um dos cursos em Espanha, Itália ou Polónia 

cujas datas são as seguintes: 

 

 �� Lanciego (Álava, País Basco): 3 a 5 de novembro 

        Viticultura regenerativa, com Orkatz Pagola, Gonzalo Vidar e Eduardo Pérez de Azpillaga 

 

 �� Binéfar (Huesca, Aragão): 11 a 13 de novembro 

        Árvores frutíferas e cereais, com Alberto Pérez Roldán 

 

 �� Polónia: outubro 

        Introdução à Agricultura regenerativa 

 

 �� Ragusa (Sicília) Itália: novembro 

        Árvores frutíferas e horticultura 

 

http://www.eitfood.eu/regenerativeagriculture

