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01. Call for participants - FIRE Agriculture Focus Group 

Para recolher informações sobre as necessidades dos agricultores na pesquisa e inovação, nas 
áreas das imagens por satélite, está a ser organizado um Grupo Focal do projecto FIRE 
Horizonte 2020 (ver anexo no final deste boletim).

Procuram-se agricultores com experiência no uso de tecnologias inovadoras (por exemplo, 
imagens de satélite, digitalização, etc.) disponíveis para darem a sua perspectiva na 3ª feira, 
dia 10 de Novembro (ver descrição em no anexo no final deste boletim).

O inglês será a língua de trabalho.

Se estiver interessado em participar, agradecemos que seja dado conhecimento à CAP e que 
por favor contacte até ao dia 5 de Outubro de 2020.Laura.Basiacco@copa-cogeca.eu 

Fonte: CAP

mailto:Laura.Basiacco@copa-cogeca.eu
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02. Leiria Business School: Plano de formação para o 2º semestre 

A D. Dinis Business School atualizou e simplificou o seu nome e imagem, assumindo agora a 
designação de Leiria Business School. 
A  Susana Rodrigues irá conduzir a  Leiria Business School nova Diretora Executiva da Escola,
nesta nova etapa de reebranding.

Apresentamos em anexo no final deste boletim a oferta formativa para este 2º semestre, que 
irá decorrer em regime B-learning. 

Fonte: Leiria Business School

https://leiriabschool.com/noticia/a-d-dinis-business-school-tem-nova-marca-e-nova-diretora-executiva
https://leiriabschool.com/noticia/a-d-dinis-business-school-tem-nova-marca-e-nova-diretora-executiva


03. Consulta Activa: Modo de Produção Integrado (online)
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O curso de MPI está previsto iniciar a 12/10 e terminar a 09/11/2020, em regime de E-learning. 
Para participar nesta ação, deverá possuir conhecimentos adequados de informática na óptica 
do utilizador e das novas tecnologias, nomeadamente o recurso às plataformas de 
videoconferência Zoom e Moodle.
Em anexo segue o cronograma previsto para esta ação, onde estão definidas 9 sessões, parte 
das quais são síncronas*, ou seja, realizam-se na plataforma Zoom no horário pós-laboral 
indicado.
*Sessão síncrona é desenvolvida em tempo real e que permite aos formandos interagirem 
online com os seus formadores e restantes colegas, apresentar conteúdos, esclarecerem 
dúvidas, apresentar trabalhos, designadamente no chat ou em videoconferências.
O valor desta ação é de 40€ de inscrição + 218€ do curso. 

Para efetivar a sua inscrição deverá enviar a seguinte documentação (alargado até 
25/09/2020):
·Ficha de inscrição preenchida e assinada (anexo)
·Cópia do cartão de cidadão
·Cópia do certificado de habilitações (escolaridade mínima do 9º ano)
·Comprovativo de pagamento: 1ª prestação de 140€ com a inscrição; 2ª prestação de 118€ até 
uma semana antes do curso.
Ficamos uma vez mais ao dispor para outras informações.

Dora Saltão Ruas
doraruas@consultactiva.com
Tlm: 967 883 904
http://www.consultactiva.com

Fonte: Consulta Activa

mailto:doraruas@consultactiva.com
mailto:doraruas@consultactiva.com
mailto:doraruas@consultactiva.com
http://www.consultactiva.com
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Disponível para consulta, no link abaixo, a atualização do relatório da Comissão Europeia sobre 
pêssego e nectarinas:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/peaches-dashboard_en.pdf

Fonte: AREFLH

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/peaches-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/peaches-dashboard_en.pdf
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De acordo com os regulamentos aplicáveis   a materiais e artigos de plástico destinados a entrar 
em contacto com alimentos (Regulamento UE 10/2011), apenas as substâncias que constam da 
lista da União de substâncias autorizadas podem ser utilizadas no fabrico desses produtos.

No entanto, alguns sais, embora não listados nesta lista, são permitidos sob certas condições.
 
O novo Regulamento 2020/1245 substitui esta exceção por:
(1) No artigo 6.º, n.º 3, a alínea a) passa a ter a seguinte redação:
a) Todos os sais de substâncias para as quais "sim" é indicado na coluna 2 do quadro 1 do anexo 
II de ácidos, fenóis ou álcoois autorizados, e sujeitos às restrições estabelecidas nas colunas 3 e 
4 desse quadro ».

Aceda ao regulamento . aqui

Fonte: AREFLH

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R1245


European Forum for Earth Observation 

 

 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No 869634. 

Earth Observation for Agriculture -  
A Focus Group Discussion 
 

Our Aspiration 
The Horizon 2020 project FIRE is developing the Research and Innovation Strategy for Earth Observation 
(EO) solutions in Europe. This strategy will address user needs and challenges across different sectors, 
including Agriculture, Energy, Raw Materials, Infrastructure, Marine, and Urban Spaces. 
 

The Focus Group Approach – User Needs in the Agriculture Sector 
A diverse group of Agriculture industry experts will be confronted with an EO view on their sector and 
inspiring EO use cases to then engage in discussions: What are actual user needs and challenges across 
the Agriculture value chain? What are expectations towards EO solutions to address these needs and 
challenges? What are barriers for the uptake of EO solutions in the Agriculture sector? 
 

Focus Group Format 
- 6-10 participants from across the Agriculture value chain, close to innovation management, strategy, 

and/or technology management 
- 3-hour programme, including inspirational sessions and facilitated discussions  

 

What is in it for you 
As a Focus Group participant, your expertise in the different aspects of the Agriculture sector will be 
valuable input. In return, you will have the opportunity to 

- Pioneer your industry 
- Influence the Research and Innovation Strategy for Earth Observation solutions in Europe 
- Expand your network within and beyond your industry 
- Get inspired and knowledgeable about technological solutions for your industry 

 
For further information about the FIRE project, please visit fire-forum.eu 





3.2 - Plano de sessões à distância
N.º da ação: 20.MPI.50.01 EL N.º Homologação
Designação da ação Modo de Produção Integrada – UFCD 6289
Realização da formação à Distância Início: 12-10-2020 Fim: 09-11-2020

Módulos/unidades

Programa MA / UFCD / (à distância)

Data

Horário

FormadorCT + PS (horas)
Início Fim

Síncronas Assíncronas Total

1ª sessão 3 0 3 12-10-2020 19h00 22h00 P. Nunes
2ª sessão 4 0 4 15-10-2020 18h30 22h30 P. Nunes

3ª sessão 0 7 7 19-10-2020 Até 22-10-2020 P. Nunes

4ª sessão 3 3 6 22-10-2020 19h00 22h00 e até 26-10 P. Nunes

5ª sessão 2 3 5 26-10-2020 19h00 22h00 e até 29-10 P. Nunes

6ª sessão 4 6 10 29-10-2020 18h30 22h30 e até 02-11 P. Nunes

7ª sessão 3 3 6 02-11-2020 19h00 22h00 e até 05/-11P. Nunes
8ª sessão 2 5 7 05-11-2020 19h00 21h00 e até 09/11 P. Nunes
9ª sessão (avaliação) 2 0 2 09-11-2020 19h00 21h00 P. Nunes

Total à distância 23 27 50

Praticas de campo 0

Visita de estudo 0

Avaliação final 0

Total presencial 0

Total da ação 50

Faltas de 
formandos (nº 

da lista)

N.º horas por realizar na modadalidade 
presencial
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          FICHA DE INSCRIÇÃO
Registo de dados

F007_v9    02/05/2020

(*) Preenchimento obrigatório

AÇÃO DE FORMAÇÃO/Cod:        Presencial:           Online:    

DADOS PESSOAIS DO FORMANDO
Nome completo*

Morada*

Localidade *  CP *: -  

Data de nascimento (dd-mm-aaaa)*   Naturalidade *  Nacionalidade *

BI/CC*      Validade  (dd-mm-aaaa) *: 

Nº Contribuinte*      Carta de Condução * 

Telefone*  E-mail: 

Habilitações literárias *

DADOS PROFISSIONAIS

Entidade empregadora*

Profissão* Antiguidade na função: 

Desempregado Há mais de 1 ano (DLD)     Há menos de 1 ano (Não DLD) 

À procura do 1º emprego  Outra situação (Qual) 

Interesses e expectativas no curso

Ações de formação nos últimos 2

anos

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Existem condições de frequência na ação, estando os formandos cobertos por deveres e direitos, que se encontram descritos no respetivo 
regulamento disponibilizado no primeiro dia de formação e/ou disponível na plataforma  www.consultactiva.com. Por motivos não imputáveis à 
Consultactiva, datas e horários previamente definidos poderão ser alterados com conhecimento aos formandos.

PAGAMENTO
O pagamento relativo à inscrição ou ao curso deverá ser realizado por cheque à ordem de Consultactiva, Lda. ou por transferência bancária para 
o IBAN PT50 0035.0790.0000.0390.630.77 (CGD), devendo ser remetido o respetivo comprovativo para formacao@consultactiva.com. 
Os valores recebidos apenas serão devolvidos se houver cancelamento da ação ou, no caso de ser por iniciativa do participante: até 7 dias antes
da realização há lugar a retenção de 25% do valor do(s) curso(s) pago; até 3 dias há retenção de 50% do valor do(s) curso(s) pago; Sem 
notificação prévia, haverá uma retenção de 100% do valor do(s) curso(s) pago. O valor da inscrição não será devolvido. 

PROTEÇÃO DE DADOS
No âmbito da legislação de proteção de dados pessoais, os dados constantes deste formulário serão tratados  e sujeitos a sigilo absoluto entre o
formando e a entidade formadora no que se refere a divulgação de outras atividades, a entidades financiadoras ou para efeitos de auscultação
por  parte  da DGERT – Direção Geral  do Emprego e Relações  de Trabalho,  do Ministério  da Agricultura  ou de outras  entidades  públicas
certificadoras.

Nestas condições, autorizo a utilização,  tratamento informático  dos meus dados pessoais,  respetivas fotocópias  e conservação
pelo período necessário em que decorre o processo formativo para efeitos administrativos, avaliativos e de auditoria. Durante este
período reserva-se ao titular o direito de acesso, retificação ou supressão dos mesmos, mediante contacto pessoal ou escrito junto
da Consultactiva.

 Sim

 Não
 

Autorizo que os dados constantes desta ficha sejam utilizados pela Consultactiva no sentido de me informar de outras iniciativas e
ações.   

   Sim

 Não

Declaro serem verdadeiros dos dados pessoais constantes desta ficha e ter conhecimento dos fins a que se destinam, pelo que abaixo assino 
conforme documento de identificação.

Assinatura: _______________________________________________________________ Data (dia/mês/ano) : ___- ___-________

T. 261 856 919 * 967 883 904 * 964 165 549  * formacao@consultactiva.com

mailto:formacao@consultactiva.com
http://www.consultactiva.com/


         Valor que se acrescenta!

          FICHA DE INSCRIÇÃO
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(*) Preenchimento obrigatório

A preencher apenas se for formando em curso online*

DECLARAÇÃO PARA CURSO ONLINE

Tendo presente a  legislação  de proteção  de dados pessoais,  e  sendo participante  num curso online promovido pela
entidade  formadora  Consultactiva  Lda,  eu  abaixo  indico  a  minha  expressa  autorização  de  utilização  e  tratamento
administrativo dos meus dados pessoais, nas seguintes condições:

Nome completo do titular dos dados:

__________________________________________________________________

Se  no  curso  online  forem  realizadas  videoconferências,  autorizo  que  a  entidade  formadora  e  seus
formadores procedam a eventuais gravações de imagem e/ou som, para efeitos de auditorias por parte das
entidades oficiais certificadoras (DGERT, Ministério da Agricultura), e exclusivamente para esse fim. Tomei
ainda  conhecimento  que  a  utilização  e  tratamento  informático  de  tais  gravações,  bem  como  a  sua
conservação se manterão apenas pelo período necessário em que decorre o processo formativo para
efeitos administrativos, avaliativos e de auditoria. Durante este período, como titular dos dados reservo-me
o direito de acesso, retificação ou supressão dos mesmos, mediante contacto pessoal ou escrito junto da
Consultactiva.

 Sim

 Não
 

Tomei  conhecimento de que os códigos de acesso à plataforma de ensino à distância são de uso pessoal
e intransmissível, sendo eu o titular e o único responsável pela utilização exclusiva no curso em que estou
inscrito.

   Sim

 Não

Assinatura (conforme documento de identificação)

_______________________________________________________________ 

Data (dia/mês/ano) : ___- ___-________

T. 261 856 919 * 967 883 904 * 964 165 549  * formacao@consultactiva.com

mailto:formacao@consultactiva.com
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