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APRESENTAÇÃO
Pretende-se que esta Pós Gradução, sendo uma ação de formação num setor cada 
vez mais importante (económica e socialmente) na região Alentejo, e também a 
nível da Península Ibérica, possa contribuir para a atualização dos conhecimentos 
e aquisição de novas competências dos técnicos do setor, tendo sempre presente a 
nova realidade das a� vidades económicas, do ambiente, da qualifi cação e da fi xação 
de a� vos na região Alentejo e a necessidade, cada vez maior, de uma abordagem 
responsável e sustentável das a� vidades económicas.
A Pós- Graduação em Gestão Sustentável do Setor Olivícola, criada em parceria com a 
Associação de Olivicultores do Sul – OLIVUM, a Empresa de Desenvolvimento e Infra 
Estruturas do Alqueva S.A. (EDIA) e a ML - Consultoria Agrícola, Unipessoal, Lda , tem 
como obje� vo principal , a melhor qualifi cação dos recursos humanos do Alentejo, 
que seja capaz de responder aos novos desafi os e oportunidades do setor económico 
regional.

OBJETIVOS
Adquirir competências nas áreas de produção, transformação e comercialização de 
azeite e azeitona de mesa;
- Incrementar habilitações e competências que permitam desenvolver, em sen� do lato, 
o setor olivicola em Portugal;
- Adquirir competências que permitam a iden� fi cação das potencialidades dos produtos 
portugueses a nível mundial.

Coordenador de Curso
Isabel Patanita; Manuel Patanita; Helena Cortes Cavaco | ipatanita@ipbeja.pt

QR Code acesso
ao site do Curso

https://www.ipbeja.pt/cursos/esa-pg_GestSustSO

PÓS-GRADUAÇÃO EM 
GESTÃO SUSTENTÁVEL DO 
SETOR OLIVÍCOLA

https://www.ipbeja.pt/cursos/esa-pg_GestSustSO

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO
Constantes do edital anual, disponível no

site do IPBeja em www.ipbeja.pt
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PLANO DE ESTUDOS
Pós-Graduação em Gestão Sustentável do Setor Olivícola

1º Ano  | 1º Semestre                                                                     ECTS

Inovação no Olival                                                                                             8,0

Ecoefi ciência no setor do azeite                                                                                   5,0 

Desafi os na qualidade                                                                                         4,0

Análise sensorial                                                                                                  4,0

Mercados, comunicação, marke� ng e publicidade                                        3,0

Responsabilidade Social e a Gestão de Recursos Humanos                         2,0

Polí� ca Agrícola Comum                                                                                     4,0

Empresários e responsáveis de organizações ligadas à produção, 
transformação e comercialização de azeitona ou azeite.
Técnicos do setor público, de associações interprofi ssionais e da banca, que 
tenham por âmbito o setor olivícola.


