
 
 

 
 

RESPONSÁVEL AGRICOLA (M/F) 

 

ENQUADRAMENTO 

O BIPP- Inclusão para a Deficiência é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que 

tem como missão implementar projectos destinados à plena inclusão de cidadãos com 

deficiência na sociedade. 

Dentre os vários projetos desenvolvidos, nasce a “SEMEAR na TERRA ”:  um negócio social 

inclusivo que tem como objetivo promover a empregabilidade e a integração sócio 

profissional de jovens e adultos com dificuldade intelectual e do desenvolvimento 

através da formação certificada , produção e transformação agrícola. 

 

Para dar resposta às necessidades do projecto, pretende-se a contratação de um 

recurso humano para a função de responsável agrícola numa exploração agrícola 

biológica em processo de certificação, em Oeiras 

PERFIL:  

 Formação ensino secundário ou superior 

 Formação em operador de máquinas agrícolas 

 Experiência mínima de 3 anos na área agrícola de preferência em agricultura biológica 

 Espírito empreendedor e com orientação para resultados. 

 Capacidade de orientar/ manter e monitorizar plano agrícola estabelecido  

 Resistente ao stresse e autónomo. 

 Orientação para os processos numa ótica de construção de protocolos e rotinas que permitam 
o crescimento do negócio. 

 Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador, principalmente Excel. 

 Disponibilidade para horários flexíveis. 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: 

 Implementar plano agrícola definido 

 Monitorizar e manter exploração agrícola 

 Condução e manutenção de máquinas agrícolas 

 Executar acompanhar e monitorizar trabalhos operacionais  

 Registar actividades realizadas 

 Acompanhar e orientar os trabalhos de jardinagem a realizar 

CONDIÇÕES 
 

 Full time - flexibilidade de horário 
 Disponibilidade para iniciar funções a partir de Fevereiro de 2019 
 Disponibilidade para trabalhar zona de Lisboa, Oeiras e Sintra   

 

OFERECEMOS: 

 Contrato de trabalho  

 Pacote salarial de acordo com a experiência demonstrada; 

 Participação em projetos com grande impacto social 

  
 

 Envio de CV ou documento equiparado, em que comprove a sua experiência e/ou formação na 
área de candidatura para o e-mail barbararodrigues@semear.pt  até dia 5 de Fevereiro 2019  
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