
PROJETO IFAP / SGS
CAMPANHA 2021 - JUNHO A DEZEMBRO

Queres fazer parte de um projeto motivador, com o qual te identifiques 
e cuja abrangência e relevância pode fazer a diferença no panorama nacional?

O QUE PROCURAMOS?
Pretendemos admitir Técnicos Agrícolas (M/F), com o seguinte perfil:
• Licenciatura em Engenharia Agronómica, Engenharia Agroindustrial, Engenharia Florestal, Engenharia do Ambiente, Ciências 

Agrárias ou Zootécnica;
• Conhecimentos teóricos e/ou práticos em campanhas de controlo de ajudas comunitárias e nacionais, bem como 

fotointerpretação aérea e/ou espacial na área de fiscalização de superfícies, cartografia ao nível agrícola, SIG, GPS 
(preferencial);

• Carta de condução de ligeiros;
• Disponibilidade para viajar pelo país, para efetuar controlo de campo em todo o território nacional.

O QUE É O PROJETO IFAP-SGS?

Garantimos o suporte de todos os custos rela-
cionados com o trabalho: Estadias, refeições, 

combustível e comunicações.

Possibilitamos uma experiência profissional 
única, alargando a tua rede de contactos para 

um futuro promissor na área.

Fornecemos os equipamentos necessários à 
execução do trabalho: Viatura todo-o-terreno, 

telemóvel, computador portátil, EPI.

Acesso a Certificados de Formação Profissional em mais de 18 medidas
Possibilidade de inserção na vida activa, utilização de novas tecnologias e contacto 

privilegiado com o trabalho de campo, na tua área de formação.

E AINDA ... 

A SGS assegurou para o triénio de 
2019/2021 as ações de controlo 
físico e por teledeteção, no âmbito 
das ajudas e dos apoios financeiros 
concedidos pelo IFAP.IP, no 
território de Portugal Continental.
.
Sabias que...250.000 
AGRICULTORES, são abrangidos 
anualmente por ajudas 
comunitárias.

68% DO TOTAL de controlos 
efetuados em Portugal 
Continental, foram assegurados 
pela SGS.

As AJUDAS COMUNITÁRIAS atribuídas, 
estão dependentes do desempenho 
da SGS, no âmbito do controlo do 
pedido único.

68%
A SGS controla agricultores em 
TODOS OS CONCELHOS DE PORTUGAL 
CONTINENTAL, em medidas como: 
Produção Biológica, Culturas 
Permanentes Tradicionais, 
Produção Integrada, Medidas de 
Apoios a Zonas Desfavorecidas, 
Raças Autóctones, Uso Eficiente da 
Água, Produção Integrada, Regime 
de Pequena Agricultura, Greening, 
entre outras.

PORQUE ESPERAS? CONTACTA-NOS.
VEM FAZER PARTE DA EQUIPA DA SGS! CONTAMOS CONTIGO

PT.RECRUTAMENTO.IFAP@SGS.COM


