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introdução
 
 As plantas medicinais são cada vez mais importantes à medida que a idade da população e a 
preferência dos consumidores por produtos naturais aumentam. 

 As plantas medicinais apresentam um nicho de valor económico em muitos países em desenvolvimento. 

 As Plantas Aromáticas e Medicinais (PAM) são matérias-primas botânicas, principalmente utilizadas 
para fins terapêuticos, aromáticos e/ou culinários, componentes de cosméticos, medicamentos, alimentos 
saudáveis e outros produtos naturais de saúde.

 São também a matéria-prima para ingredientes naturais processados com valor adicionado, como óleos 
essenciais, extratos secos e líquidos e oleorresinas. 

 Existe uma procura industrial de PAM graças ao incremento das formulações para produtos de saúde, produtos 
cosméticos e suplementos nutricionais à base de plantas. Além disso, os profissionais de saúde tradicionais, os curandeiros 
tradicionais e o consumo doméstico têm contribuído para a procura de medicamentos à base de plantas. Os produtos 
finais feitos de plantas medicinais e aromáticas são cada vez mais prescritos e comprados.

 Existem grandes superfícies cultivadas que fornecem matérias-primas para a indústria, mas na área do 
Mediterrâneo há muitas explorações de pequena escala devido a aspetos históricos e geográficos. Muitos empresários 
viram nas PAM uma cultura alternativa nessas áreas, mas as pequenas produções não são suficientes para venda a 
granel para grossistas e muitos decidem elaborar produtos à base de plantas para vender diretamente ao consumidor.  

 Para isso, têm que lidar com diferentes aspetos (processamento, segurança, normas e procedimentos, marketing, 
etc.) que vão muito além da mera produção agrícola de PAM. Na impossibilidade de investirem em equipamentos 
industriais caros, concentram-se na produção artesanal, área em que não existe oferta de formação especializada.

 Nos países do Mediterrâneo ocidental, muitos produtores elaboram temperos e ervas, mais fáceis 
de comercializar como produtos alimentares artesanais. Mas não têm como reconhecer a sua qualidade 
em concorrência com os produtos industriais. No entanto, é possível reivindicar uma nova rotulagem de 
artesanato dentro da norma de qualidade agroalimentar. 

 Habitualmente, o conhecimento do artesanato é certificado através de formação profissional VET, mas na 
Classificação Nacional de Qualificações Profissionais não existe uma qualificação profissional específica para esta 
produção artesanal em concreto.  

 A maioria destes artesãos são adultos aprendentes que obtém as suas competências e conhecimentos através 
da experiência e da formação informal dedicada principalmente ao cultivo das PAM. 
 
 Foi por isso tida como necessária uma formação estruturada sobre o processamento artesanal de PAM. 
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CAPÍTULO 1

 O objetivo principal deste projeto é alcançar o desenvolvimento profissional de aprendentes adultos desen-
volvendo ferramentas e métodos úteis, melhorando a oferta de oportunidades de aprendizagem de alta qualidade e 
validando a aprendizagem não formal e a orientação profissional. 

 A fim de proporcionar aos formadores todas as competências e conhecimentos necessários para fornecer 
serviços de alta qualidade a adultos aprendentes da produção agrícola primária, um conjunto de ferramentas serão 
desenvolvidas com o objetivo de se obter reconhecimento das competências profissionais para o processamento ar-
tesanal de plantas aromáticas e medicinais de qualidade.

Metodologia

 Neste capítulo, as especificidades da profissão de produção artesanal à base de PAM são avaliadas e listadas. 
A análise foi concentrada nos produtos alimentares à base de plantas (condimentos, chás de ervas, vinhos e licores 
e produtos com uso relevante de ervas: sal, azeitona, vinagre, queijo, molhos, etc.). Considerando todos os atores 
da cadeia: produtor, transformador, comprador, artesãos, grossistas, embaladores de especiarias, outros.

 Com o objetivo de reunir as especificações dos produtos de artesanato à base de PAM, foi feita uma 
pesquisa para recolher em cada país normas técnicas e jurídicas sobre elaboração e venda, ambiente de 
trabalho, competências profissionais, normas legais sobre elaboração e venda; A pesquisa foi feita recol-
hendo dados de legislação regional e nacional e internacional a partir de fontes administrativas.

 Foi elaborada uma base de dados dos stakeholders em cada país, nas regiões envolvidas no projeto: Pie-
monte e Ligúria em Itália; Catalunha em Espanha, Alentejo em Portugal e Provence-Alpes-Côte d’Azur em 
França. Dividiu-se em categorias profissionais: produtores (ou seja, agricultores de PAM), artesãos (ou seja, ela-
boradores de produtos com PAM, mas não produtores); Indústrias: associações, cooperativas, PME do sector 
alimentar; fornecedores de matérias-primas: embalagens (recipientes, garrafas, caixas), aditivos alimentares; 
Fornecedores de equipamentos (úteis para a produção de artesanato): secagem, corte, moagem, embalagem, 
etc.; Fornecedores de serviços: consultores, laboratórios de análise de alimentos, distribuidores.

 Os stakeholders, principalmente produtores, artesãos e cooperativas presentes na base de dados, 
foram contactados para se obter informações sobre a empresa e as necessidades de formação em relação 
ao processamento e elaboração de produtos (máquinas, legislação, procedimentos administrativos, questões 
comerciais...). Para o desenvolvimento desta secção, foi organizado um questionário e as respostas recolhidas e 
analisadas. O questionário foi preparado em inglês e traduzido em francês, espanhol, italiano e português.

 Finalmente, um documento foi preparado para cada país organizado em 3 seções contendo as se-
guintes informações

1) Base de dados dos stakeholders existentes (Tabela 1) 

2) Base de dados de legislação, normas técnicas e trâmites administrativos (Tabela 2)

3) Questionário sobre o negócio e as necessidades dos produtores (Tabela 3)
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Tabela 1. Agentes do sector e formação existente 

Dados da empresa Tipo de empresa Comentários
Nome da empresa

Pessoa de contacto

Endereço

Região

País

Telefone

E-mail

Página web

•	 Profissionais:	

Produtor, Artesão, Outro (indicar)

•	 Indústrias:	

Associações, Cooperativas, PME, Outra.

•	 Fornecedores	de	matérias-primas:	

Embalagens, Aditivos alimentares, Rótulos, Outro.

•	 Fornecedores	de	equipamentos:	

Secadores, Máquinas de corte, Moinhos, Embaladores, Outro 
(indicar)

•	 Fornecedores	de	serviços:

Consultor, Laboratório de análises, Distribuidores, Outro.

Indicar produtos ou serviços  
prestados

Se a informação está disponível

 
Nome do curso (língua original)

Nome do curso (em inglês)

Ano

Língua

Nome da instituição organizadora

Lugar de realização

Região

País

E-mail de contacto

Página web

Tipo de formação

Dirigida a

Sector

Conteúdo

Comentários

Tabela 2. Legislação, normas técnicas e trâmites administrativos

Especificações (normas) de produtos alimentares

Tipo de produtos País Elaboração e venda Ambiente de trabalho

Produto alimentar Alcance da lei/norma Normas jurídicas

Normas técnicas

Competências do trabalhador

Normas

Trâmites administrativos
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Tabela 3. Questionário sobre o negócio e as necessidades dos agentes

Dados da empresa
Nome da empresa Endereço Região País Telefone E-mail Página web

Empresa produtora
Tipo de empresa
• ESCOLHER: Negócio familiar, Com empregados, Outro (indicar)

Tipo de produção
• ESCOLHER: Extração, Secagem, Outro (indicar)

Sistema de cultivo
• ESCOLHER: Ecológico, Convencional, Integrado, Recoleção silvestre, Não cultiva

Espécies cultivadas
• Enumera as espécies com o nome científico

Superfície (ha)
• Superfície aproximada por espécie

Quantidade produzida (kg/ano)
• Quantidade aproximada por espécie e tipo de matéria-prima (erva seca, óleo essencial, etc.)

Artesanato
• Indica o tipo de produtos elaborados (condimentos, infusões, etc.)

Equipamentos
• Tipo de equipamentos (Secadores, máquinas de corte, moinhos, embaladores, etc.)

Dados da pessoa Questionário sobre as plantas processadas e a elaboração de produtos à base 
de ervas

Pessoa de contacto

Indicar nome e apelido

Função na empresa

Formação académica

Cursos realizados relacionados com o negócio

Em aspetos gostaria de receber mais informação)

• EXEMPLOS: maquinaria, equipamentos, legislação, trâmites admini-
strativos, marketing, embalamento, etc.

Sobre que temas gostaria de aprender?

• Explica que necessidades específicas tem

Gostaria de realizar um curso?

• SIM / NÃO

Gostaria de realizar um curso online?

• SIM / NÃO
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RESULTADOS
Análise da amostra 

 Em cada país, os produtores foram entrevistados sobre o interesse em frequentarem cursos presenciais 
e cursos on-line e em que áreas. A tabela seguinte apresenta o número de produtores contactados por país 
(nas regiões em causa) e o número de respostas recebidas.

Tabela 4. Número de stakeholder regionais contactados e número de respostas

 
O questionário visou também investigar a participação dos produtores em cursos existentes e seu interesse 
em participar em novos cursos, incluindo cursos on-line. Nos seguintes gráficos são mostrados os resultados 
em cada país.

53,146,9

Itália	(Piemonte	e	Ligúria)

Respostas

Sem	resposta

30

70

França	(PACA)

Respostas

Sem	resposta

 Em Itália, 53,1% dos produtores 
entrevistados responderam ao 
questionário. Entre estas respostas, 23,1% 
dos produtores não estavam interessados 
em participar de nenhum curso. 

 Em França, 30% dos produtores 
responderam ao questionário enviado. 
Todos os produtores que responderam 
estavam interessados em cursos on-line.

País (Regiões) Stakeholders contactados Respostas recebidas  

ITALIA (Piemonte e Ligúria) 49 26

FRANÇA (PACA) 10 3

PORTUGAL (Alentejo) 29 13

ESPANHA (Catalunha) 41 10
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44,8

55,2

Portugal	(Alentejo)

Respostas

Sem	resposta

24,4

75,6

Espanha	(Catalunha)

Respostas

Sem	resposta

 Em Portugal, 45% dos produtores 
responderam ao questionário enviado. 
Entre estes 2,2% não estavam interessados 
em participar em cursos on-line.

 Em Espanha, foram recebidas 
respostas de 24,4% dos 41 questionários 
enviados. Apenas 3 produtores não 
estavam interessados em frequentar cursos 
on-line. 
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 Em baixo, listam-se as principais produções de plantas nas regiões envolvidas no projeto pelos produ-
tores entrevistados:

Tabela5. Principais produções de PAM nas empresas respondentes ao questionário

Itália (Piemonte e Ligúria) França (PACA) Portugal (Alentejo) Espanha (Catalunha)

Salvia sp. Aloysia citrodora Aloysia triphylla Mentha sp. 

Lavandula officinalis Calendula officinalis Mentha sp. Melissa officinalis 

Rosmarinus officinalis Crocus sativus Thymus sp Rosmarinus officinalis 

Thymus sp. Lycium barbarum Satureja montana Salvia officinalis 

Mentha sp. Ocimum basilicum Artemisia sp. Lavandula sp. 

Helichrysum sp. Origanum vulgare Cymbopogon citratus Origanum sp. 

Origanum sp. Melissa officinalis Thymus sp.

Matricaria chamomilla Rosmarinus officinalis Salvia officinalis Lippia citriodora 

Melissa sp. Salvia officinalis Gomphrena globosa Satureja sp. 

Foeniculum vulgare Satureja montana Origanum sp. Stevia rebaudiana 

Artemisia sp. Thymus vulgaris Rosmarinus officinalis Calendula officinalis 

Malva silvestris Stevia rebaudiana OTRAS

Passiflora incarnata OTRAS

Lespedeza capitata 

Escolzia californica 

Cannabis sativa 

Calendula officinalis 

Ocumim basilicum 

Stevia rebaudiana 

OTRAS
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Legislação, normas técnicas, procedimentos administrativos

Nesta secção são listadas:
a) Normas comuns internacionais e europeias sobre produção de ervas
b) Normas nacionais e regionais para cada país

• INTERNACIONAIS

- - DIRECTIVA 2002/46 / CE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes 
aos complementos alimentares
-REGULAMENTO (UE) n.º 1169/2011 sobre o fornecimento de informação alimentar aos consumidores
- REGULAMENTO DA COMISSÃO (CE) n.º 889/2008 relativo à produção biológica e rotulagem de 
produtos orgânicos no que diz respeito à produção, rotulagem e controlo orgânicos
-REGULAMENTO (UE) n.º 1169/2011 sobre o fornecimento de informação alimentar aos consumidores
-CODEX ALIMENTARIUS: Código de Prática de Higiene para Especiarias e Plantas Aromáticas Secas 
(CAC / RCP 42-1995)
-CODEX ALIMENTARIUS CAC / GL 14-1991 Guia para a Qualidade Microbiológica de Especiarias e 
Ervas Usadas em Carne Processada e Produtos de Aves
- REGULAMENTO DA COMISSÃO (UE) 2015/1137 quanto ao nível máximo de ocratoxina A em 
Capsicum spp. Especiarias
- REGULAMENTO (CEE) No 2092/91 DO CONSELHO relativo à produção biológica de produtos 
agrícolas e à sua indicação nos produtos agrícolas e nos géneros alimentícios
- DIRECTIVA DA COMISSÃO 2002/27 / CE que altera a definição dos métodos de amostragem e dos 
métodos de análise para o controlo oficial dos níveis de certos contaminantes nos géneros alimentícios
-REGULAMENTO (CE) NO 396/2005 sobre os limites máximos de resíduos de pesticidas nos alimentos e 
rações de origem vegetal e animal
-ISO 3588: 1977 Especiarias e condimentos - Determinação do grau de finura da moagem - Método de 
peneiramento manual (método de referência)
-ISO 6571: 2008 Especiarias, condimentos e ervas - Determinação do teor de óleo volátil (método de 
hidrodestilação)
-ISO 11163: 1995 Manjericão doce seco (Ocimum basilicum L.) - Especificação
-ISO 11164: 1995 Alecrim seco (Rosmarinus officinalis L.) - Especificação
-ISO 11164: 1995 Alecrim seco (Rosmarinus officinalis L.) - Especificação
-ISO 21527-2: 2008 Microbiologia de alimentos e alimentos para animais - Método horizontal para a 
enumeração de leveduras e moldes - Parte 2: Técnica de contagem de colónias em produtos com atividade 
aquática inferior ou igual a 0,95
-ISO 2255: 1996 Coentro (Coriandrum sativum L.), inteiro ou moído (em pó) - Especificação
-ISO 6754: 1996 Tomilho seco (Thymus vulgaris L.) - Especificação
-ISO 7925: 1999 Orégano seco (Origanum vulgare L.) - Folhas inteiras ou moídas - Especificação
-ISO 10620: 1995 Manjerona doce seca (Origanum majorana L.) - Especificação
-NF EN ISO 6571 novembre 2009 Especiarias, condimentos e ervas - Determinação do teor de óleo volátil 
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(método de hidrodestilação)
-ISO 5563: 1984 Menta triturada (Mentha piperita Linnaeus) - Especificação
-Código de Prática de Higiene para especiarias e ervas aromáticas secas, Codex Alimentarius WHO / FAO
-Manual de boas práticas de colheita agrícola e selvagem de plantas medicinais e aromáticas, EUROPAM
- Diretrizes para infusões de ervas e frutas, Associação de infusões de ervas europeias (EHIA)
- Diretrizes da OMS sobre boas práticas agrícolas e de colheita de plantas medicinais, OMS - Métodos de 
controlo de qualidade para materiais medicinais, Organização Mundial de Saúde 
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Especificações (normas) de produtos alimentares Tipo de produtos País Elaboração e venda Contexto laboral

Produto alimentar Alcance da 
lei/norma

Normas 
jurídicas

Normas 
técnicas

Competências 
do trabalhador Normas

DIRECTIVA 2002/46/CE Complemento ali-
mentício Europa x x

REGLAMENTO (EU) No 1169/2011 Produto alimentar Europa x

REGLAMENTO (CE) No 889/2008 Complemento ali-
mentício Europa x x x

CODEX ALIMENTARIUS (CAC/ RCP 42-1995) Especiarias e ervas 
secas Internacional x x

CODEX ALIMENTARIUS (CAC/GL 14-1991) Condimentos e 
especiarias Internacional x

REGLAMENTO (UE) 2015/1137 Especiarias Europa x x

REGLAMENTO DO CONSELHO (CEE) N ° 
2092/91

Produtos alimen-
tares Europa x x x

DIRECTIVA 2002/27/CE DA COMISSÃO Produtos alimen-
tares Europa x x

REGLAMENTO (CE) N° 396/2005 DO PARLA-
MENTO EUROPEU E DO CONSELHO

Produtos alimen-
tares Europa x x

ISO 3588: 1977 Especiarias e con-
dimentos Internacional x

ISO 6571: 2008 Especiarias, condi-
mentos e ervas Internacional x

ISO 11163: 1995 Planta seca Internacional x

ISO 11164:1995 Planta seca Internacional x

ISO 21527-2:2008 Ervas Internacional x

ISO 2255:1996 Ervas Internacional x

ISO 6754:1996 Planta seca Internacional x

ISO 7925:1999 Planta seca Internacional x

ISO 10620:1995 Planta seca Internacional x

NF EN ISO 6571 Novembro 2009 Especiarias, Ervas Internacional x

ISO 5563:1984 Planta seca Internacional x

Diretrizes de Boas Práticas Agrícolas e de Recoleção 
de Plantas Aromáticas e Medicinais EUROPAM

Plantas aromáticas 
e medicinais Europa x

Diretrizes da OMS sobre boas práticas agrícolas e 
de recoleção (BPAR) de plantas medicinais

Plantas aromáticas 
e medicinais Internacional x

OMS – Métodos de Controlo da Qualidade para 
materiais de plantas medicinais Plantas medicinais Internacional x

Compêndio de Diretrizes para infusões de ervas e 
frutos (EHIA) Infusões Europa
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França	(Provence-Alpes-Côte	d’Azur)

Normas legais 
-Décret 2008-841 codifié dans le Code de la Santé Publique - article D4211-11 modifié le 27 août 2008; 
Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste suivante
-Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les com-
pléments alimentaires et les conditions de leur emploi, publié au JORF le 17 juillet 2014
-Décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne 
notamment l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires - article R112-1 et suivants
-Arrêté du 20 août 2002 relatif  aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

Normas Técnicas 
-Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les com-
pléments alimentaires et les conditions de leur emploi, publié au JORF le 17 juillet 2014
-Arrêté du 20 août 2002 relatif  aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation
-NF V32-079 octobre 1990Épices et aromates - Poivres entiers ou en poudre et oléorésines de poivre - Dé-
termination de la teneur en piperine par chromatographie liquide haute performance. 
-NF V32-162 Mai 1985  Menthe poivrée ({Mentha x piperita} Linnaeus}) séchée – Spécifications
-NF V 32-175 - Sarriette séchée
-ISO 3632 cat I - Crocus sativus
-NF EN 13751  produits alimentaires Détection d’aliments ionisés par luminescence photostimulée
-NF V32-135 Septembre 2002 Bay leaf  (Laurus nobilis L.) - Whole or ground leaves – Spécifications
-NF V32-120-1 Août 2000 Saffron (Crocus sativus L.) - Part 1 and 2 : specification

Procedimentos	Administrativos	
-Décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne 
notamment l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires - article R112-1 et suivants

Itália	(Piemonte	e	Liguria)

Normas legais
-L 06/01/1931 n. 99; Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.
-Ministero della salute DM 27/08/2004;  Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive 
nei prodotti destinati all’alimentazione.

Normas técnicas
- DM 27/08/2004;  Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati 
all’alimentazione.
-D.M. 9 /08/2012; Regulations on the use of  substances in food supplements and herbal preparations - 
Report CITES for flora and wildlife in danger of  extinction
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 Liguria
- LR LIGURIA 30.01.1984, n° 9 - Standards for the protection- LIGURIA
 Piemonte
- LR PIEMONTE 3.8.1993, n° 38 - rules on the cultivation and marketing of  medicinal plants peculiar to 
the Piedmont Region.

Portugal	(Alentejo)

Normas legais
-Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 de Novembro, Classificação Portuguesa de Actividades Económicas, 
Revisão 3 (CAE-Rev.3)
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2 001, de 9 de fevereiro, 
que aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao 
Registo Nacional do Artesanato.

Normas técnicas
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 de Novembro, Classificação Portuguesa de Actividades Económicas, 
Revisão 3 (CAE-Rev.3)
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao 
Registo Nacional do Artesanato.

Competências do trabalhador
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao 
Registo Nacional do Artesanato.

Procedimentos administrativos
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que 
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aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal

-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Re-
conhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao 
Registo Nacional do Artesanato.

Espanha

Normas legais
-Real Decreto 31/1983, de 16 de noviembre de 1983, por el que se aprueba la Reglamentación Técni-
co-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de especies vegetales para infusiones de uso en 
alimentación
-Real Decreto 1354/1983, de 27 de Abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria 
para la elaboración, circulación y comercio de Té y derivados. (B.O.E. 27.05.1983). Modificado por Real 
Decreto 1256/1999, de 16 de julio (B.O.E. 24.07.99)
-Real Decreto 2242/1984, de 26 de Septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sani-
taria para la elaboración, circulación y comercio de Condimentos y Especias. (B.O.E. 22.12.1984). MO-
DIFIED BY: a) Real Decreto 40/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 2242/1984, 
de 26 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circu-
lación y comercio de condimentos y especias. b) Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se 
derogan disposiciones relativas a los criterios microbiológicos de los productos alimenticios.
-Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente determinadas regla-
mentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios.
-Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se establece la norma de calidad para la elaboración y 
la comercialización de los vinagres (B.O.E. 26.04.2012)
-Real Decreto 348/2001, de 4 de Abril de 2001, por el que se regula la elaboración, comercialización e 
importación de productos alimenticios e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes. 
(B.O.E. 05.04.2001)
-Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios
 Ingredientes e adjuvantes tecnológicos
-Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de co-
lorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones 
de utilización.
-Real Decreto 640/2015, de 10 de julio (Tecnological coadjuvants)

Normas técnicas
-UNE-ISO 7928-1:2010 Ajedrea. Especificaciones. Parte 1: Ajedrea de invierno (Satureja montana Lin-
naeus)
-UNE-ISO 7928-2:2010Ajedrea. Especificaciones. Parte 2: Ajedrea de verano (Satureja hortensis Lin-
naeus).
-UNE-ISO 11163:2010Albahaca desecada (Ocimum basilicum L.).Especificaciones.
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-UNE-ISO 5561:2010Alcaravea negra y rubia (Carum carvi Linnaeus) entera. Especificaciones.
-UNE-ISO 7386:2010Anís (Pimpinella anisum Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 3632-1:2012 Azafrán (Crocus sativus Linnaeus). Parte 1: Especificaciones.
-UNE-ISO 2255:2010 Cilantro (Coriandrum sativum L.) en grano o molido (en polvo). Especificaciones.
-UNE-ISO 7377:2010 Enebrina (Juniperus communis Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-EN ISO 6465:2009 Especias. Comino entero (Cuminum cyminum L.). Especificaciones (ISO 6465:2009)
-UNE-ISO 7926:2010 Estragón deshidratado (Artermisia dracunlucus Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 6576:2011 Laurel (Laurus nobilis L.). Hojas enteras y molidas. Especificaciones.
-UNE-ISO 10620:2011Mejorana dulce desecada (Origanum majorana L.). Especificaciones.
-UNE-ISO 2256:2011Menta desecada (hierbabuena) (Mentha spicata Linnaeus syn. Mentha viridis Linnaeus). 
Especificaciones.
-UNE-ISO 5563:2011Menta desecada (Menta piperita Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 7925:2010Orégano desecado (Origanum vulgare L.). Hojas enteras o molidas. Especificaciones.
-UNE-EN ISO 7540:2010 Pimentón (Capsicum annuum L.). Especificaciones. (ISO 7540:2006).
-UNE-ISO 11164:2010Romero desecado (Rosmarinus officinalis L.). Especificaciones.
-UNE-ISO 11165:2010Salvia desecada (Salvia officinalis L.). Especificaciones.
-UNE-ISO 6574:2010Semillas de apio (Apium graveolens Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 7927-1:2011 Semillas de hinojo, enteras o molidas (en polvo). Parte 1: Semillas de hinojo amar-
go (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare). Especificaciones.
-UNE-ISO 1237:2009Semillas de mostaza. Especificaciones.
-UNE-ISO 6754:2011Tomillo desecado (Thymus vulgaris L.). Especificaciones.
-UNE-EN ISO 676:2009Especias y condimentos. Nomenclatura botánica. (ISO 676:1995, incluyendo 
Cor 1:1997)
-UNE-EN ISO 2825:2010 Especias y condimentos. Preparación de una muestra molida para análisis. (ISO 
2825:1981)
-UNE-EN ISO 948:2009 Especias y condimentos. Toma de muestras (ISO 948:1980)
-UNE 34096-7:1981 Métodos de análisis para especias. Determinación del contenido en agua. Método 
por arrastre.
-UNE-EN ISO 6571:2010 Especias, condimentos y hierbas. Determinación del contenido en aceite volátil 
(método por hidrodestilación). (ISO 6571:2008)
-UNE-ISO 930:2009 Especias y condimentos. Determinación de cenizas insolubles en ácido.
-UNE-ISO 928:2009 Especias y condimentos. Determinación de cenizas totales.
-UNE-ISO 1108:2010 Especias y condimentos. Determinación de extracto etéreo no-volátil.
-UNE-ISO 1208:2010 Especias y condimentos. Determinación de la suciedad.
-UNE-EN ISO 927:2010 Especias y condimentos. Determinación del contenido de materias extrañas. 
(ISO 927:2009)
-UNE-EN ISO 927:2010/AC:2012Especias y condimentos. Determinación del contenido de materias ex-
trañas. (ISO 927:2009/Cor 1:2012).
-UNE-ISO 941:2009Especias y condimentos. Determinación del extracto soluble en agua fría.
-UNE-ISO 3588:2010Especias y condimentos. Determinación del grado de finura de la molienda. Tami-
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zado manual (método de referencia).
-UNE 34804:2011Especias y condimentos. Determinación de colorantes apolares en azafrán (Crocus sativus 
L.) mediante cromatografía líquida de alta resolución.
-UNE 34802:2011Especias y condimentos. Determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible de 
picrocrocina en azafrán (Crocus sativus L.).
-UNE 34803:2014Especias y condimentos. Determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible de 
safranal en azafrán (Crocus sativus L.).
-UNE 34801:2011 Especias y condimentos. Determinación espectrofotométrica del color extractable del 
pimentón y sus oleorresinas.
-UNE-ISO 7542:2010 Pimentón (Capsicum annuum Linnaeus). Examen microscópico.
-UNE-EN ISO 7541:2010 Pimentón. Determinación del contenido total de materia colorante natural. 
(ISO 7541:1989)

Procedimentos administrativos
-Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos (RSIPAC).
-Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre el Registro General Sanitario de Alimentos
-Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
-ORDEN de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requi-
sitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los 
centros de trabajo.
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 1084_Elaboración de especias, salsas y condimentos
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 0128_Cultivo de especias, plantas aromáticas, medi-
cinales y farmacéuticas
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 0230_Recolección de productos silvestres, excepto 
madera
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 1083_Elaboración de café, té e infusiones
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 4637_Comercio al por mayor de café, té, cacao y 
especias
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Específicos	da	Catalunha

Normas	de	ambiente	de	trabalho
-LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els pro-
ductes

Procedimentos administrativos
-Decret 302/2004, de 25 de maig, pel qual es crea i s’aprova el funcionament del Registre d’Indús-
tries Agraries i alimentaries de Catalunya (RIAAC)
-LLEI 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.  
DECRET 17/2012, de 21 de febrer, de modificació del Decret 285/2006.
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 10.830.01 
Elaboració i/o envasament de plantes aromàtiques i medicinals per elaborar infusions
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 10.841.02 
Elaboració de condiments preparats a base d’oli i/o vinagre vínic i/o altres condiments mixtos
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 
10.842.00. Elaboració d’espècies (especificar)
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 
20.530.01. Primera destil·lació de plantes aromàtiques

Comentários 

 Existe uma diferença muito grande na legislação nos 4 países considerados. 

 Em França e Itália, a legislação sobre PAM é escassa e precisa de uma revisão. Em Itália, em particu-
lar, a base é uma lei muito antiga (1931) não adaptada às exigências modernas e é possível notar a ausência 
de uma coordenação nacional.

 Em Portugal, o cultivo de PAM é uma atividade recente, havendo pouca legislação nacional destina-
da ao sector. 

 Em Espanha e, em particular, na Catalunha, há vários documentos que tratam de alimentos, aditivos 
alimentares e controlo microbiológico de alimentos que podem ser atribuídos também ao setor de PAM 
que trata de produtos alimentares.

 A especificação técnica espanhola ISO para uma série de espécies também está listada.
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Empresas de produção artesanal com PAM

 Do banco de dados foram analisadas as atividades comerciais das empresas contactadas. Em cada 
Região, os diferentes tipos de atividades são indicados e os produtores são localizados num mapa que dá 
também a perceção visual das áreas dedicadas à produção.

França	(Provence-Alpes-Côte	d’Azur)
 As entidades francesas que têm uma atividade relacionada com PAM na região PACA consistem em: 
1 cooperativa, 2 organizações, 2 institutos de pesquisa, 4 associações e 9 PME. 3 produtores responderam 
ao questionário (no mapa 1).

Mapa 1: localização dos produtores na região PACA

Nome da empresa Tipo de empresa Equipamento existente

Marie Pierre PARIS Negócio familiar Moinhos 

Guilène CHERON Negócio familiar Secador

Ma Louisa Negócio familiar Secador



Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Européia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada 
por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas

23https://herbartis.wordpress.com/

ESPECIFICIDADES DA PROFISSÃO DE PRODUÇÃO 
ARTESANAL DE ALIMENTOS À BASE DE PLANTAS

CAPÍTULO 1

Itália

 As entidades italianas envolvem 5 associações de PME, 3 centros de pesquisa, 1 cooperativa e outras 
11 empresas. Os produtores que responderam ao questionário são reportados no Mapa 2

(Liguria)

Nome da empresa Tipo de empresa Equipamento existente

AZ. CASTELLARONE Negócio familiar Máquina de Corte

STALLA FRANCO Negócio familiar Trator, corte, secador

MONICA SSA - -

IL NOSTRO OLIVETO Negócio familiar Máquina de corte

Essense Agriturismo Cotta Negócio familiar Trator, corte

Az. Vecchia Distilleria Negócio familiar Trator

AZ. FIORI FRUTTA QUALITA’ Negócio familiar -

Ditta Franco Ravano - SRL - -

RAVERA BIO Com empregados Semeador

AZ. Agricola Il Nevo di AnnaMaria 
Nicoletti 

Negócio familiar Trator, grade

Goran Guglielmi Negócio familiar Corte

Chupin Clemence Negócio familiar Corte

Cugge Antica Distilleria Negócio familiar -

CASA DEL GHIRO SVEGLIO di Paola 
Bergamini

Negócio familiar -

LA PATARINA di DANIELA SUBBRE-RO Negócio familiar Trator, máquina de corte, se-
meador, grade, transplante



Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Européia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada 
por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas

24https://herbartis.wordpress.com/

ESPECIFICIDADES DA PROFISSÃO DE PRODUÇÃO 
ARTESANAL DE ALIMENTOS À BASE DE PLANTAS

CAPÍTULO 1

(Piemonte)

Mapa 2: localização de produtores em Piemonte e Liguria

Nome da empresa Tipo de empresa Equipamento existente

La Fagianaia Negócio familiar N/A

Euphytos Di Paolo Roberto Negócio familiar Secadores

Geal Pharma di Guido Maddalena Negócio familiar N/A

Cascina Gorgia Com empregados N/A

Ecosol scs Com empregados N/A

Azienda Chialva Negócio familiar N/A

Az Agricola Cascina Molino 
Tor¬rine 

Com empregados N/A

Reynaldi s.r.l. Com empregados N/A

Agronatura Ca de Soria Negócio familiar N/A

Azienda Agricola Berardi s.s. Com empregados N/A

Azienda Agricola Giovanni Mag¬g-
iorotto 

Com empregados N/A

Azienda F.lli ROVERA snc Com empregados Trator , grade, corte
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Portugal	(Alentejo)

  Em Portugal, 115 produtores, 8 centros de investigação e 8 outras entidades ligadas às PAM foram 
identificados (mapa EPAM). No Alentejo, dos 33 produtores contactados, 13 responderam ao ques-
tionário. Estes estão representados no Mapa 3.

Mapa 3: localização dos produtores no Alentejo

 

Nome da empresa Tipo de empresa Equipamento existente
Monte do Menir Lda. Com empregados Secador, triturador

Henrique Afonso Negócio familiar Secador

Biopamp Lda Com empregados Secador

Fragrâncias Unicas Lda Negócio familiar Secador, triturador, maquina de 
empacotamento, separador de fol-
has, máquina de corte

Moinho de Pisões Negócio familiar N/A

Fel da Terra Unipessoal Limitada Negócio familiar Secador 

Paixão & Paulino, Sociedade 
Agrícola Lda. 

Negócio familiar Secador, triturador

Versão Alfazema lda Negócio familiar Secador, embalamento

Val D’Aromas, Lda Negócio familiar Secador

Paisagindo, Unipessoal, Lda. Com empregados Secador

Canteiro da Luz Negócio familiar Secador, triturador, embalamento, 
separador de folhas, máquina de 
corte

Baum-agricola, lda Negócio familiar Secador
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Espanha	(Catalunha)

 Na Catalunha, as entidades identificadas ligadas às PAM são 98: 32 na produção (26 produtores, 
dos quais 20 também artesãos, 3 viveiros, 2 jardins e 1 centro de investigação) e 64 industriais (50 PME 
das quais 2 também artesãos e 2 também produtores, 13 estruturas associativas, das quais 1 de consumi-
dores, 1 de jardins, 3 de produtores para questões comerciais, 3 de indústrias e 2 cooperativas de trabalho 
e 1 centro de investigação). Produtores + outros que responderam ao questionário são 10 e estão indica-
dos no Mapa 4.

Mapa 4: localização de produtores na Catalunha

Nome da empresa Tipo de empresa Profissionais/ industriais Equipamento existente
SOM N/A Produtor, artesãos / cooper-

ativa
Moinho

CONCAROMIS, S.L. Com empregados Produtor, artesão Embalamento, outros 
(máquina de rotulagem)

TAÜLLORGÀNICS, S.L. Negócio familiar Produtor/ PME Secador 

Natural Subirats, SCP Negócio familiar Produtor, artesão Corte

I-magina divulgació, SL. 
(brand: Parc de les Olors) 

Negócio familiar Associação de Jardins Secador, moinho, corte

Milfulles N/A Produtor, artesão Secador 

Tegust Nature, S.L. Negócio familiar Artesão/ PME N/A

Bernau Herbes, SCP Negócio familiar Produtor, artesão Secador, moinho, corte, 
outros (vinnover, adapt-
ed tractor)

Sambucus, Coop. Negócio familiar Produtor, artesãos / cooper-
ativa

N/A

Agrícola Fortuny, S.C. - 
Aromàtiques Ecològiques el 
Drac Verd 

Negócio familiar Produtor, artesão Outros
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CAPÍTULO 1

Necessidades da produção artesanal de produtos à base de plantas

 Através do questionário, os produtores foram inquiridos sobre suas principais necessidades e as áreas 
de interesse que gostariam de estudar mais profundamente. Os dados coligidos permitiram fornecer evi-
dências em 5 áreas gerais:

 O tópico mais importante que as empresas indicam é a necessidade de um profundo conhecimento 
sobre os aspetos práticos da produção e comercialização e este está estritamente ligado ao segundo tópico 
mais indicado: técnicas de cultivo e gestão agrícola.

 O terceiro tópico que os entrevistados mais referiram é o princípio do uso de ingredientes ativos em 
cosméticos, medicamentos e nutrição ( no nosso caso consideramos este relacionado com a preparação 
de produtos alimentares). As técnicas de transformação e extração e os aspetos relacionados com gestão e 
comercialização também são tópicos em que as entidades entrevistadas precisam de melhorar.

Figura 1: Avaliação das necessidades divididas em áreas de educação; visão geral nos 4 países. 

19

10

7 7

13

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Aspetos	práticos	da	
produção	e	

comercialização	de	
produtos	à	base	de	

plantas

Princípios	do	uso	de	
PAM	em	cosméticos,	
medicina	e	nutrição

Técnicas	e	
equipamentos	de	
transformação	e	

extração

Gestão	do	negócio	e	
aspetos	legais	do	

marketing

Gestão	agrícola	e	
técnicas	de	cultivo

Visão	geral	de	todos	os	países



Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Européia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada 
por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas

28https://herbartis.wordpress.com/

ESPECIFICIDADES DA PROFISSÃO DE PRODUÇÃO 
ARTESANAL DE ALIMENTOS À BASE DE PLANTAS

CAPÍTULO 1

França (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

 Em França, apenas 2 de cerca de 50 produtores entrevistados responderam ao questionário sobre suas princi-
pais necessidades, que estão centradas na assistência à venda e na transformação de plantas.

Figura 2: necessidades de formação na região PACA 

Itália (Piemonte e Ligúria)
 
Em Itália, foram recebidas 20 respostas sobre as principais necessidades dos produtores em 28 questio-
nários enviados. Na figura a seguir, essas suas necessidades estão resumidas. Alguns dos produtores indicam 
mais do que uma área de interesse:

Figura 3: interesses de formação em Piemonte e Ligúria
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CAPÍTULO 1

Portugal (Alentejo)
 
 Em Portugal, 13 produtores de 29 contactados enviaram informação sobre as suas principais neces-
sidades. Também neste caso alguns deles indicaram mais de uma área de interesse:
 
Figura 4: interesses de formação no Alentejo

Espanha (Catalunha)
 
10 produtores foram contactados em Espanha. 9 responderam a esta questão.

Figura 5: Necessidades de formação na Catalunha
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CAPÍTULO 1

 As respostas são consideradas como uma amostra de toda a região transnacional considerada neste 
projeto. 

 A partir delas, foi possível individualizar 4 macro-áreas que são coincidentes em três dos 4 países. Em 
França apenas 2 produtores responderam mas também neste caso os tópicos indicados estão em linha com 
as outras regiões.

 Foi possível selecionar 4 tópicos principais que são a base do trabalho adicional de preparação do 
currículo (ver capítulo 3).



Capítulo 2
FORMAÇÃO EXISTENTE PARA PRODUÇÃO ARTESANAL

DE PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS
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Introdução
 
 O objetivo do projeto HERBARTIS é proporcionar o desenvolvimento profissional de alunos adultos 
através da disponibilização de ferramentas e métodos úteis, da melhoria da oferta de oportunidades de 
aprendizagem de alta qualidade e da validação da aprendizagem não formal e orientação profissional, de 
modo a estarem aptos a enfrentarem os diferentes aspetos da produção artesanal de produtos com plantas 
aromáticas e medicinais (processamento, aspetos de segurança, normas e procedimentos, marketing, etc.).

 Por esta razão, o seu objetivo específico é proporcionar ao pessoal da formação todos os conhecimentos 
e competências necessários para prestarem serviços formativos de qualidade e desenvolver ferramentas de for-
mação dirigidas a estudantes adultos na área da produção agrícola primária, permitindo-lhes obterem o reconhe-
cimento de competências profissionais de processamento artesanal de plantas aromáticas e medicinais. 

 Para se poder propor um novo serviço, complementar às ofertas de educação existentes, é importante 
conhecer o número efetivo, a qualidade e o nível da proposta de educação atualmente realizada

Metodologia

 Foi implementada uma pesquisa de formações existentes nos países envolvidos no projeto (Espanha, 
Itália, Portugal e França) e, de forma mais específica, nas regiões diretamente abrangidas pelo projeto. 
Nessa pesquisa, reuniu-se informação sobre as formações na área da produção de PAM e as principais ne-
cessidades dos seus stakeholders. O ano de 2015 esteve em foco para cada região, tendo-se estimado uma 
tendência para os últimos três anos.

 A investigação em cada país foi então realizada, sublinhando os cursos existentes nas regiões envolvi-
das no projeto: Catalunha (Espanha), Alentejo (Portugal), Provença-Alpes-Côte d’Azur (França), Piemonte 
e Ligúria (Itália).

Resultados
Cursos académicos

 Em todos os países envolvidos no projeto estão presentes cursos de formação académica, como agronomia 
e fitoterapia. A agronomia confere competências em aspetos ligados ao cultivo de plantas, suas patologias, conhe-
cimento das culturas mais importantes, entre outros, sendo a base para uma abordagem profissional.

 Os cursos de fitoterapia, dentro da área geral de Farmácia, propõem um conhecimento mais profun-
do no campo específico das plantas medicinais e aromáticas, considerando também competências para a 
produção de óleos essenciais e metabólitos secundários. 

As faculdades agronómicas são geralmente localizadas nas regiões com elevada relevância do sector agrícola.

Capítulo 2 FORMAÇÃO EXISTENTE PARA PRODUÇÃO 
ARTESANAL DE PLANTAS AROMÁTICAS E 

MEDICINAIS
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 Espanha e Itália são os países com mais universidades com cursos em Agronomia. A Catalunha, em 
Espanha, é também a região com mais universidades identificadas nas áreas da Agronomia e das Tecnolo-
gias Alimentares, na comparação com as outras regiões envolvidas:

 Como constatámos, as plantas medicinais são objeto de estudo em faculdades de farmácia e as PAM 
geralmente não são assunto de cursos agronómicos ou de tecnologia alimentar. Por esta razão, a formação 
ligada à produção de PAM e a sua utilização no setor de alimentar é fornecida principalmente através de 
cursos informais ou ocasionais.

Cursos ocasionais

 Em 2015, sessenta cursos ocasionais foram identificados nos países envolvidos no projeto HERBARTIS. 
A grande maioria foi realizada em Espanha, havendo poucos em Portugal, Itália e França:

País Região Número de Universidades/ Institutos 
Politécnicos

Espanha Catalunha 7 

Portugal Alentejo 3 

Itália Piemonte 1 

França Ligúria 0 

País Número de cursos ocasionais
Espanha 51 

Portugal 5 

Itália 5 

França 4
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 O gráfico traduz a necessidade de aumentar o número de cursos de PAM em Portugal, França e Itá-
lia, mas, por outro lado, a existência de alguns eventos indica que há um interesse em aprender mais sobre 
esse assunto. O mesmo acontece na Espanha, onde o número de formações é maior.

 Tomando a Catalunha (Espanha) como exemplo, foram organizados 122 cursos ligados Às PAM a 
partir de 2013; 29 em 2013, 42 em 2014 e 51 em 2015.

  Dos 51 cursos em 2015, 25 foram dirigidos a público amador e 26 a profissionais. Apenas 7 
podem ser considerados cursos formais, sendo organizados 5 por Centros Educacionais Elevados e 2 por 
Centros de Formação (VET).

 Ainda aqueles, 19 cursos tiveram duração de vários dias, 14 foram seminários, 9 oficinas práticas e 9 
caminhadas botânicas. Aparentemente trata-se de iniciativas isoladas, sem ligação entre elas. Isso ressalta a 
importância de melhorar a rede e as oportunidades de aprendizagem de alta qualidade para os produtores 
de PAM para enfrentar os diferentes aspetos da produção de plantas (produção, transformação, aspetos de 
segurança, normas e procedimentos, marketing, etc.).
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 Os cursos mais relevantes dirigidos à produção de PAM em 2015 foram:

Espanha (Catalunha):

Nome do curso Entidade organizadora Região

La producció ecològica de plantes aromàtiques i 
medicinals

(course)

Escola Agrària de Manresa Catalunha

Aprofitament de plantes útils: de la producció a l’ús

(course)

Escola de Capacitació Agrària del Solsonès Catalunha

Els condicionants de la producció de plantes aromà-
tiques i medicinals

(seminar)

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Catalunha

Producció de plantes aromàtiques i medicinals en 
ecològic

(seminar)

Serveis Territorials de Tarragona. Department of Agricul-
ture. Goverment of Catalonia

Catalunha

La producció de plantes i fruits silvestres, una alter-
nativa amb futur

(seminar)

Oficina Comarcal de La Cerdanya. Department of Agri-
culture. Goverment of Catalonia.

Catalunha

Conreu i comercialització de plantes aromàtiques i 
medicinals

(seminar)

Dones d'Unió de Pagesos (women of an agriculture 
union)

Catalunha

La importància de la selecció del material vegetal 
de plantes aromàtiques i medicinals

(seminar)

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Catalunha

Cultius alternatius

(seminar)

Department of Agriculture. Goverment of Catalonia Catalunha

El Romaní. Jornada de formació tècnica. Aprèn cul-
tiu, assecatge, processat i elaboració de productes 
amb romaní

(seminar)

Parc de les Olors de Vall de Ros Catalunha

Aprofitament de les plantes aromàtiques i medici-
nals (PAM) orientat a l’autoemprenedoria

(course)

Fundació es Garrover Ilhas Baleares

Producción ecológica de plantas aromáticas y me-
dicinales

(on-line course)

SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) Comunidade Valen-
ciana

Producció de plantes aromàtiques i medicinals

(seminar)

Oficina Comarcal del Vallès Occidental. Agriculture De-
partment. Government of Catalonia

Catalunha
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Portugal:
 Em Portugal, em 2015 foram identificados poucos cursos de formação ou workshops sobre a pro-
dução do PAM (foram encontrados muitos outros, relacionados aos óleos essenciais e não considerados 
nesta pesquisa). Daqueles, listados abaixo, 2 foram realizados na região do Alentejo. Algumas outras inicia-
tivas, como “dias abertos” ou seminários, também ocorreram.

Itália:
 Em França, 6 formações ligadas às PAM foram organizadas em 2015: 1 curso académico na Univer-
sidade Aix de Marselha e 5 cursos não-académicos.

Nome do curso Entidade organizadora Região

Curso prático de Produção, Secagem, Destilação e Co-
mercialização de Plantas Aromáticas e Medicinais

ADCMoura/Terra Plena Alentejo

Workshop Produção de Ervas Aromáticas Cantinho das Aromáticas Norte

Curso Teórico e Prático de Identificação, Propagação e 
Manutenção de Plantas Aromáticas e Medicinais

Agrobio Lisboa e Vale do Tejo

Plantas Aromáticas e medicinais – Produção, colheita, 
secagem, destilação, comercialização

Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto 
Politécnico de Portalegre

Alentejo

Workshop de produção de plantas aromáticas e me-
dicinais

CISE Centro

Nome do curso Entidade organizadora Região

Tradizione e innovazione nel comparto delle colture aroma-
tiche e officinali

SOI Ligúria/Piemonte

Corso introduttivo alla coltivazione e trasformazione delle 
piante officinali

FIPPO Lázio

Giornata pratica sull’essicazione FIPPO Trentino-Alto-Adige

Le piante officinali della Sardegna: un patrimonio da difen-
dere e valorizzare

SISTE Sardenha

Botanicals negli alimenti: regolamentazione e qualità FIPPO Lombardia
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França: 
 Em França, 6 formações ligadas às PAM foram organizadas em 2015: 1 curso académico na Univer-
sidade Aix de Marselha e 5 cursos não-académicos.

 Enquanto 51 cursos foram realizados na região da Catalunha (Espanha), na Ligúria/Piemonte (Itá-
lia) e no Alentejo (Portugal), apenas 1 curso foi organizado em 2015. Alguns cursos em Provence-Alpes-Cô-
te d’Azur (França) foram adiados para 2016.

Nome do curso Entidade organizadora Região

Production de Plantes Aromatiques et/ou Médicinales MFR Chauvigny Aquitaine – Limousin - Poi-
tou-Charentes

Le Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole 
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales à usage artisanal 
ou industriel (BP REA PPAM) CFPPA PACA

SIL "Technicien responsable d'un atelier de plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales" CFPPA PACA

Transformation Plantes Aromatiques et Médicinales en Agricul-
ture Biologique MFR Chauvigny

Aquitaine-Limousin-Poi-
tou-Charentes

Licence Professionnelle Productions végétales spécialité Valori-
sation et commercialisation des plantes aromatiques méditerra-
néennes Aix Marseille Université PACA

CS Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales en agrobiologie CFPPA Bourgogne -France-Comté
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Conclusão

 Os dados analisados mostram um interesse crescente pela capacitação ligada às PAM e a necessidade 
de realizar novos cursos para produtores na área dos produtos alimentares à base de plantas, especialmente 
no Alentejo (Portugal), Ligúria / Piemonte (Itália) e Provence-Alpes-Côte d ‘Azur (França). De fato, nessas 
regiões, o número de cursos para produtores ainda é muito reduzido face ao interesse no tema.

 Também na Catalunha (Espanha), onde o número de cursos é maior do que outras regiões envolvidas 
no projeto, muitos dos propostos em 2015 são dirigidos ao grande público, não especificamente aos profis-
sionais interessados (produtores, artesãos, etc.). 

 É importante, portanto, oferecer aos profissionais interessados a oportunidade de melhorarem, com 
formação profissional, o multilinguismo, as competências técnicas, digitais e sociais, interagindo com ou-
tros aprendentes e realidades no quadro de mobilidades transnacionais. Outros stakeholders do setor das 
PAM (produtores, artesãos, empresários e estudantes) e provedores de educação também terão acesso a re-
cursos educacionais abertos que melhorarão os seus conhecimentos e oportunidades de formação, a partir 
deste projeto.



Capítulo 3
NOVA PROPOSTA CURRICULAR PARA A PRODUÇÃO

ARTESANAL DE ALIMENTOS À BASE DE PAM
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Introdução
 
 O objetivo do projeto HERBARTIS é dar aos produtores e outros stakeholders educação de alta 
qualidade sobre a produção de PAM. Para isso, foram feitas pesquisas sobre as principais necessidades de 
formação (capítulo 1) e cursos existentes (capítulo 2) para entender a importância deste projeto, o crescente 
interesse pela produção de PAM e definir que áreas de estudo devem ser melhoradas.

 Os dados analisados dos capítulos anteriores provenientes das respostas dos produtores foram úteis 
para definir as áreas de interesse propostas por eles no questionário. Estas foram avaliadas e quatro áreas 
principais (Módulos Profissionais) serão então desenvolvidas ao longo do projeto. 

Metodología

 Neste capítulo apresenta-se uma proposta completa para o desenvolvimento do núcleo formativo de 
um curso de formação com enfoque profissional na Produção Artesanal de Alimentos à Base de PAM.

 Prepararam-se 4 módulos profissionais, um por cada país participante no projeto HERBARTIS, com 
base nos dados recolhidos e apresentados em capítulos anteriores e considerando os cursos de formação 
existentes. 

 Os módulos tomam em consideração 4 temas principais:

• Produção.
• Transformação da matéria-prima.
• Técnicas de elaboração de produtos alimentares a base de PAM.
• Negócio, comercialização e venda.

 Para cada módulo, foram preparadas várias unidades formativas (lições), tendo-se considerado para 
cada uma um tempo indicativo de dedicação para seguir com atenção os diapositivos apresentados.

 Foi estabelecido um total de 30 unidades formativas com um total de 96 horas de curso.

 A este tempo adiciona-se o necessário para outras atividades educativas que se especificam no capí-
tulo seguinte, numa média de 5 horas por cada módulo. A dedicação total proposta para o curso é de 116 
horas de formação.

 O programa curricular tem em consideração não apenas o conteúdo de cada lição, mas também o 
objetivo educacional das TU (Training Units) específicas e os critérios de avaliação que indicam as compe-
tências específicas adquiridas depois do estudo de cada lição.

Capítulo 3 NUEVA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA 
PRODUCCIÓN ARTESANAL DE HIERBAS
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Resultados

MÓDULO PROFISSIONAL 1: PRODUÇÃO (20 horas)

Unidade 
formativa Título Duração 

(horas) Página

TU1 Produção e qualidade das plantas 4 43

TU 2
Tipos de produção. Princípios e processos de 
certificação

4 44

TU 3
Técnicas de colheita e pós-colheita. Maquinaria 
útil para pequenos cultivos

4 45

TU 4
Boas práticas agrícolas e de recoleção silvestre 
para PAM

4 46

TU 5
Gestão da produção (planeamento e controlo 
de custos

4 48

MÓDULO PROFISSIONAL 2:  
TRANSFORMAÇÃO E QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA (24 horas)

Unidade  
formativa Título Duração 

(horas) Página

TU 1
Processamento de ervas frescas. Refrigeração e 
congelação. Instalações e equipamentos

3 49

TU 2
Secagem. Instalações e equipamentos. Projeto 
de Secador.

4 51

TU 3
Manipulação de erva seca. Instalações, equipa-
mento e maquinaria

3 52

TU 4 Técnicas de extração e concentração 4 53

TU 5
Armazenamento e tratamentos de conser-
vação. Instalações de acondicionamento

2 54

TU 6
Boas práticas de manipulação de ma-
téria-prima. Segurança e higiene.

2 55

TU 7
Gestão da qualidade e proteção do meio ambi-
ente

3 56

TU 8
Organização da transformação da matéria-pri-
ma (planeamento e controlo de custos da fase 
de transformação)

3 57
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MÓDULO PROFISSIONAL 3: TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTA-
RES À BASE DE PAM

MÓDULO PROFISSIONAL 4: NEGOCIO, COMERCIALIZAÇÃO E VENDA (25 horas)

Unidade 
formativa Título Duração (horas) Página

TU 1
Matérias-primas vegetais, ingredientes auxiliares e 
outros materiais

3 58

TU 2
Sala de trabalho e equipamentos para 
processamento e embalamento

4 59

TU 3
Gestão da qualidade e a segurança. Proteção do 
meio ambiente

4 62

TU 4 Tipos de produtos alimentares à base de PAM 1 64

TU 5
Embalamento de ervas secas. Elaboração de 
condimentos e infusões de ervas

4 64

TU 6
Maceração de ervas: elaboração de óleos e vinagres 
aromatizados, aguardentes e licores

4 65

TU 7 Aditivos vegetais em produtos alimentares 3 68

TU 8
Organização da produção alimentar (planeamento e 
controlo de custos na fase de elaboração)

4 70

Unidade 
formativa Título Duração (horas) Página

TU 1
Cadeia das PAM e produtos alimentares – panorama 
do mercado de referência

2 72

TU 2
O mercado global das ervas alimentares, regras na-
cionais e internacionais

2 73

TU 3 Estratégias de comercialização 4 73
TU 4 Associações, cooperativas, lojas especializadas 2 74
TU 5 Rótulos – regras nacionais e internacionais 2 74
TU 6 Marketing, princípios e evolução 4 76

TU 7
Produtos alimentares à base de ervas: tradição e in-
ovação

1 76

TU 8 Plantas e fitoquímicos 4 77

TU 9
Estratégias empresariais no mercado online: web e 
redes sociais

4 78
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MÓDULO PROFISSIONAL 1: PRODUÇÃO 

Duração: 20 horas

Unidades formativas:
TU 1: Produção e qualidade das plantas
TU 2: Tipos de produção. Princípios e processos de certificação
TU 3: Técnicas de colheita e pós-colheita. Maquinaria útil para pequenos cultivos
TU 4: Boas práticas agrícolas e de recoleção silvestre de PAM
TU 5: Gestão da produção (planeamento e controlo de custos)

TU1: PRODUÇÃO E QUALIDADE DAS PLANTAS 

Conteúdo:
 a) Identificação botânica e taxonómica / grupo de produtos alimentares. Nome científico: espécie, 
subespécie/variedade, autor. Nome das plantas cultivadas: ecótipo, quimiotipo ou fenótipo; família; no-
me(s) vulgar(es). Origem, habitat e distribuição geográfica. Partes usadas / principais usos alimentares. 
Características de algumas plantas de uso alimentar. 
 b) Bases de fisiologia e fenologia. Fenómenos fisiológicos. Desenvolvimento da planta: estádios feno-
lógicos. Mecanismos de reprodução vegetal.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Identificar as principais espécies de PAM para fim alimentar, descrevendo as suas principais características.
 
 Critérios de avaliação
 1.1. Conhece a definição de espécie, cultivar, ecótipo, fenótipo e quimiotipo.
 1.2. Reconhece a nomenclatura de espécie, subespécie, cultivar e híbrido.
 1.3. Reconhece as vantagens do uso do nome científico das plantas.
 1.4. Identifica as principais famílias botânicas das PAM.
 1.5. Identifica as principais partes usadas das plantas.
 1.6. Identifica os principais usos das PAM.
 1.7. Identifica alguns produtos alimentares à base de PAM.
 1.8. Dá exemplos concretos de espécies e respetivas partes de plantas, principais usos e produtos  
  alimentares.
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2. Conhecer as bases de fisiologia e estádios fenológicos das plantas.

 Critérios de avaliação
 2.1. Identifica os principais órgãos das plantas superiores.
 2.2. Identifica os principais fenómenos fisiológicos responsáveis do desenvolvimento vegetal.
 2.3. Identifica os fatores chave para o desenvolvimento vegetal e os processos fisiológicos implicados.
 2.4. Reconhece os estádios fenológicos anuais das plantas.
 2.5. Identifica os dois processos mais habituais de reprodução vegetal.

 
TU2: TIPOS DE PRODUÇÃO. PRINCÍPIOS E PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO.

Conteúdo:
 a) Caracterização das principais espécies de PAM colhidas. Operações de colheita de PAM silvestres. 
Requisitos gerais de recoleção sustentável. Padrões de controlo de qualidade. 
 b) Agricultura convencional. Material vegetal, viveiros, fertilidade do solo, compostagem. Recicla-
gem e reutilização de recursos. Proteção de cultivos. Tecnologias de produção.
 c) Agricultura ecológica. Princípios da produção ecológica. Materiais de multiplicação. Ciclo de 
produção. Certificação: legislação e trâmites. 
 d) Produção biodinâmica. Enfoque antroposófico, holístico, ético e ecológico. Técnicas específicas. 
Processo de certificação.
 
Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Conhecer os principais aspetos do planeamento da recoleção silvestre de PAM em modo convencional 
e ecológico.

 Critérios de avaliação
 1.1. Identifica as principais espécies autóctones de PAM que procedem da recoleção silvestre.
 1.2. Conhece as regras fundamentais da recoleção de PAM silvestres.
 1.3. Distingue a recoleção silvestre convencional da ecológica.
 1.4. Descreve os requisitos gerais em relação à recoleção silvestre sustentável de PAM.
 1.5. Compreende a importância de planificar a recoleção de PAM silvestres.
 1.6. Descreve as operações de recoleção silvestre.
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2. Identificar as principais diferenças entre agricultura convencional, ecológica e biodinâmica. 

 Critérios de avaliação:
 2.1. Reconhece a importância e princípios da produção ecológica de PAM e as diferenças   
  relativamente ao método convencional.
 2.2. Identifica os trâmites a seguir no processo de conversão para a produção ecológica.
 2.3. Descreve os processos e métodos de produção, instalação e manutenção em produção   
  ecológica.
 2.4. Identifica os insumos e os produtos de proteção vegetal autorizados em agricultura ecológica.
 2.5. Identifica os trâmites a seguir no processo de conversão para agricultura biodinâmica.
 2.6. Descreve os processos e métodos de produção, instalação e manutenção em agricultura bio 
  dinâmica.
 2.7. Identifica os fatores de produção e meios de proteção permitidos em agricultura biodinâmica.

3. Conhecer os selos e processos de certificação. 

 Critérios de avaliação:
 3.1. Reconhece os padrões e organismos de certificação acreditados em produção ecológica.
 3.2. Reconhece outros esquemas de certificação da qualidade.
 3.3. Descreve os trâmites gerais para o registro, controlo e certificação.
 3.4. Descreve as regras gerais para a rotulagem de alimentos ecológicos pré-embalados na UE.
 3.5. Descreve as regras no uso de logotipos de marcas registradas e garantias para consumidores.

TU3: TÉCNICAS DE COLHEITA E PÓS-COLHEITA. MAQUINARIA ÚTIL PARA PEQUE-
NOS CULTIVOS.

Conteúdo:
 a) Principais espécies colhidas, de origem silvestre e cultivadas. Ciclo produtivo das plantas e intensi-
dade da produção. Diferentes partes das plantas para diferentes usos. Colheita manual e mecânica. Sepa-
ração do material colhido, identificação e registro.
 b) Tipos de ferramentas e máquinas utilizadas no cultivo. Características e uso relacionado com a 
natureza da colheita. Manutenção e conservação.
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Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1.Reconhecer as regras e trâmites da recoleção sustentável e pós-colheita de PAM para uso alimentar.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Reconhece o ciclo produtivo das principais espécies de PAM para fins alimentares e a intensidade  
  da produção.
 1.2. Discrimina entre colheita manual e mecânica dependendo da parte da planta a colher, a   
  superfície de cultivo e a disponibilidade de equipamentos adequados.
 1.3. Identifica os fatores que influem na operação de colheita de PAM.
 1.4. Descreve o processo de separação do material colhido, sua identificação e registro.
 
2. Reconhecer os princípios gerais para o uso, funcionamento, manutenção e reparação de maquinaria de re-
coleção e ferramentas de pós-colheita.

 Critérios de avaliação
 2.1 Identificar as principais ferramentas, maquinaria e equipamento utilizados nas operações de  
  colheita e pós-colheita.
 2.2 Discriminar entre ferramentas e máquinas segundo o tipo de cultivo.
 2.3 Reconhecer como estão construídas e como funcionam as ferramentas e as máquinas.
 2.4 Descrever trâmites usados no uso, manutenção, revisão e reparação de ferramentas e máquinas.

 
TU4: BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS E DE RECOLEÇÃO SILVESTRE DE PAM 

Conteúdo
 a) Contexto, objetivos e Diretrizes de Boas Práticas Agrícolas. Documentos de referência. Âmbito e 
objetivos. Princípios gerais. Qualidade e rastreabilidade. Saúde, segurança e higiene no trabalho. Diretrizes 
sobre boas práticas. Legislação. 
 b) Certificação e sistema de controlo Global GAP. Trâmites gerais de registro, controlo e certificação.



Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Européia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada 
por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas

47https://herbartis.wordpress.com/

NUEVA PROPUESTA CURRICULAR 
PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE 

CAPÍTULO 3

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Reconhecer o alcance e os objetivos das boas práticas agrícolas.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Identifica os documentos de referência sobre Boas Práticas Agrícolas e de Recoleção (BPAR) de  
  PAM.
 1.2. Justifica o desenvolvimento de boas práticas de fabrico, processamento e manipulação de PAM.
 1.3. Descreve os principais objetivos das recomendações das BPAR.

2. Ser capaz de aplicar os princípios gerais das Boas Práticas Agrícolas.

 Critérios de avaliação:
  2.1. Enumera os princípios gerais e contexto de aplicação das BPAR.
 2.2. Identifica os requisitos de qualidade de sementes e plantas e materiais de multiplicação.
 2.3. Descreve las condições gerais para o cultivo sustentável de plantas de boa qualidade, respeitando a  
  proteção dos recursos naturais.
 2.4. Identifica os fatores críticos involucrados na recoleção sustentável e nos processos pós-colheita.
 2.5. Identifica as técnicas e métodos de processamento primário, de acordo com os requisitos de  
  qualidade e rastreabilidade.
 2.6. Descreve as condições da conformidade da rotulagem e embalagem dos produtos de acordo  
  com as normativas nacionais e europeias.
 2.7. Descreve os requisitos para o armazenamento e transporte de produtos.
 2.8. Reconhece as necessidades de formação dos trabalhadores no conhecimento da atividade e  
  de saúde, segurança e higiene no trabalho (APPCC).

3. Aplica as regras e os trâmites de certificação.. 

 Critérios de avaliação:
 3.1. Reconhecer o sistema de garantia de qualidade Global GAP.
 3.2. Descreve os trâmites gerais para o registro, controlo e sistema de certificação.
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TU5: GESTÃO DA PRODUÇÃO (PLANEAMENTO E CONTROLO DE CUSTOS)

Conteúdo:
 a) Áreas estratégicas. Objetivos estratégicos/operativos. Fluxo de produção.
 b) Fases e ferramentas. Planeamento. Supervisão. Avaliação. Métodos e ferramentas. Orientação 
para resultados. Melhoria continua.
 c) Planeamento da instalação da produção de PAM. Condições elegíveis. Condições predeterminadas.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Determinar aspetos gerais de organização e gestão da produção. 

 Critérios de avaliação:
 1.1. Identifica áreas estratégicas de orientação de negócio da produção de PAM.
 1.2. Reconhece a importância de una orientação para o mercado.
 1.3. Identifica os aspetos a considerar na definição de objetivos estratégicos/operativos relacionados   
  com a produção de PAM.
 1.4. Dá exemplos de fatores críticos que podem determinar o êxito/fracasso de projetos   
  empresariais de produção de PAM.

2. Identificar as etapas e ferramentas de diagnóstico, planeamento, monitorização e avaliação para apoiar 
o estabelecimento e gestão da empresa.

 Critérios de avaliação:
 2.1. Identificar alguns conceitos, métodos e ferramentas do enfoque LEAN de arranque e    
  desenvolvimento de projetos empresariais: lean startup, produção ajustada, métodos de melhoria   
  contínua (Kaizen e PDCA).

3. Conhecer os principais pré-requisitos a ter em conta no planeamento do cultivo de PAM.
 
 Critérios de avaliação:
 3.1. Identifica os requisitos da produção de PAM em relação a condições elegíveis: espécies,   
  sector de mercado, tipo de produção, apresentação comercial.
 3.2. Identifica os requisitos de produção de PAM em relação às condições predeterminadas: terreno,  
  enquadramento, clima, recursos hídricos, investimento, tempo, experiencia e formação,   
  distribuição, mercado, rendimento do cultivo.
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MÓDULO PROFISSIONAL 2 – TRANSFORMAÇÃO E QUALIDADE DA MATÉRIA-PRIMA

Duração: 24 horas

Unidades formativas:

TU 1: Processamento de ervas frescas. Refrigeração e congelação. Instalações e equipamentos.
TU 2: Secagem. Instalações e equipamentos. Desenho do secador.
TU 3: Manipulação de ervas secas. Instalações, equipamentos e maquinaria.
TU 4: Técnicas de extração e concentração.
TU 5: Armazenamento e tratamentos de conservação. Instalações de acondicionamento.
TU 6: Boas práticas de manipulação de matéria-prima. Segurança e higiene.
TU 7: Gestão da qualidade e proteção do meio ambiente.
TU 8: Organização da transformação da matéria-prima (planeamento e controlo de custos da fase de 
transformação).

TU 1: PROCESSAMENTO DE ERVAS FRESCAS. REFRIGERAÇÃO E CONGELAÇÃO. INS-
TALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Conteúdo:
 a) Métodos de colheita da planta. Identificação das ervas colhidas para a indústria alimentar. Mate-
riais e métodos usados na colheita.
 b) Processamento de ervas frescas. Produção ecológica e convencional. Instalações e métodos.
 c) Armazenamento de ervas frescas para a indústria alimentar. Avaliação da embalagem. Método e 
equipamentos para a sua conservação.
 d) Processamento de produtos de quarta gama (ervas frescas). Matéria-prima vegetal (ervas e flores). 
Tecnologia de quarta gama. Documentação do processo. Operações e equipamentos de processamento. 
Parâmetros de qualidade. Embalamento e rotulagem. Armazenamento e condições de conservação. Legis-
lação e normas.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Ser capaz de identificar o momento ótimo para a colheita das plantas.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Define o uso de ervas frescas.
 1.2. Identifica o método de colheita, manual ou mecânica, e suas consequências no produto final.
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2. Identificar processamentos possíveis em função da utilização das ervas frescas.

 Critérios de avaliação:
 2.1. Que processamento para cada uso.
 2.2. Identifica o equipamento requerido.
 2.3. Pré-secagem: material e métodos.
 2.4. Limpeza de ervas frescas: material e métodos.
  2.4.1. Produção ecológica.
  2.4.2. Produção convencional.

3. Identificar o armazenamento adequado às ervas frescas.

 Critérios de avaliação:
 3.1. Seleciona a embalagem requerida.
 3.2. É capaz de armazenar ervas frescas para sua posterior transformação.
 3.3. Define o método de refrigeração.
 3.4. Define o método de congelação.

4. Descrever o fabrico de produtos de quarta gama, relacionando as operações de processamento com as 
características do produto final.
 
 Critérios de avaliação: 
 4.1. Caracteriza as principais ervas frescas usadas no processamento de quarta gama.
 4.2. Identifica os processos de acondicionamento e embalagem de quarta gama para ervas.
 4.3. Descreve o diagrama de processo e os equipamentos operativos.
 4.4. Descreve as características físicas, químicas, biológicas, organoléticas e nutricionais do produto final.
 4.5. Descreve as condições de armazenamento e conservação para os produtos de quarta gama.
 4.6. Descreve os principais controlos de qualidade durante as operações de processamento.
 4.7. Identifica as não-conformidades dos produtos de quarta gama e as possíveis medidas corretivas.
 4.8. Dirige a documentação do processo de fabrico.
 4.9. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas à produção de quarta gama.
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UF2: SECAGEM. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS. PLANEAMENTO DA SECAGEM

Conteúdo:
 a) Fases da secagem. Tempo ótimo segundo o tipo de produto final. Instalações.
 b) Processo de secagem. Identificação do secador requerido. Material, métodos e instalações.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Ser capaz de identificar o tempo ótimo para secar.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Escolhe um método adequado dependendo do produto final pretendido.
 1.2. Decide quanto tempo depois da colheita e onde.
 1.3. Descreve o objetivo da secagem e avalia a taxa de secagem.
 1.4. Está consciente do efeito na composição dos compostos voláteis.

2. Selecionar as especificações técnicas de um secador localizado na exploração.. 

 Critérios de avaliação:
 2.1. Escolhe um método de secagem: ar quente, ar frio, ar seco, com ou sem estantes de secagem, ao  
  sol ou outro.
 2.2. Seleciona volume e espaço do secador.
 2.3. Seleciona temperatura de secagem.
 2.4. Seleciona tempo de secagem.
 2.5. Escolhe una unidade de ventilação (ventilador de ar quente, grelha de aço inoxidável, etc.).
 2.6. Aplica a manutenção do equipamento.

3. Explicar a seleção de um secador numa cooperativa agrícola. 

 Critérios de avaliação:
 3.1. Define interesses e limitações.
 3.2. Identifica a cooperativa apropriada.
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TU 3: MANIPULAÇÃO DE ERVAS SECAS. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIA

Conteúdo:
a. Processo de limpeza. Produção ecológica e convencional. Métodos e equipamentos.
b. Métodos de separação. Identificação das necessidades de separação. Equipamentos e métodos.
c. Processo de descontaminação. Fontes de contaminação. Regulações. Materiais e métodos.
d. Tipo de instalações. Características. Fornecedores.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Descrever o processo de limpeza. 

 Critérios de avaliação:
 1.1. Identifica as ervas secas que necessitam de serem limpas.
 1.2. Seleciona una zona de limpeza.

2. Descrever o método de separação que pode ser utilizado.

 Critérios de avaliação:
 2.1. Identifica a necessidade de separação.
 2.2. Escolhe os equipamentos apropriados
  2.2.1. Seleciona una posição fixa ou móvel.
  2.2.2. Seleciona una grelha.
  2.2.3.  Aplica a manutenção do equipamento.

3. Identificar o processo de descontaminação.
 
Critérios de avaliação:
 3.1. Identifica as fontes de contaminação.
 3.2. Enumera os diferentes métodos disponíveis.
 3.3. Comprova a regulamentação sobre se o método está ou não permitido no país.
 3.4. Seleciona o método apropriado dependendo da planta.

4. Descrever as instalações de armazenamento. 

 Critérios de avaliação:
 4.1. Enumera a embalagem para produtos intermédios.
 4.2. Define uma zona de armazenamento para futuro processamento.
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TU 4: TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO

Conteúdo:
 a) Destilação por arraste de vapor de água. Princípios. Descrição das diferentes fases. Materiais e 
métodos.
 b) Extração com solventes. Princípios. Materiais e métodos. Vantagens e inconvenientes.
 c) Extração com micro-ondas. Princípios. Materiais e métodos. Vantagens e inconvenientes.
 d) Extração com ultrassons. Princípios. Materiais e métodos. Vantagens e inconvenientes.
 e) Extração com fluido supercrítico. Princípios. Materiais e métodos. Vantagens e inconvenientes

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Descrever a destilação por arraste de vapor de água. 

 Critérios de avaliação:
 1.1. Descreve o princípio da destilação.
 1.2. Descreve o método de destilação.
 1.3. Evita a deterioração dos óleos essenciais.
 1.4. Descreve o material usado na destilação.
 1.5. Identifica as fases para realizar una destilação.

2. Descrever a extração com solventes.

 Critérios de avaliação:
 2.1. Descreve una maceração a quente, a frio, infusão e decocção.
 2.2. Enumera interesses e métodos.

3. Descrever a extração com micro-ondas.

 Critérios de avaliação:
 3.1. Enumera materiais e limitações.
 3.2. Enumera interesses e métodos.
 
4. Descrever a extração com ultrassons. 

 Critérios de avaliação:
 4.1. Enumera materiais e métodos.
 4.2. Enumera interesses e limitações.
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5. Descrever a extração com fluidos supercríticos.

 Critérios de avaliação:
 5.1. Enumera materiais e métodos.
 5.2. Enumera interesses e limitações.

TU 5: ARMAZENAMENTO E TRATAMENTOS PARA A CONSERVAÇÃO. INSTALAÇÕES DE 
ACONDICIONAMENTO

Conteúdo
 a) Processo de deterioração. Método para controlar a zona de armazenamento. Identificação de 
riscos. Identificação de pontos de controlo.
 b) Processo de conservação. Qualidade microbiológica do produto para a indústria alimentar. Regu-
lamentação. Método.
 c) Embalagem do produto alimentar. Seleção do tipo de embalagem segundo o produto e o cliente.
 d) Zona de armazenamento. Avaliação de riscos de contaminação. Pontos de controlo básicos. Se-
leção de uma zona apropriada.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Descrever o processo de deterioração das ervas

 Critérios de avaliação:
 1.1. Controlo da luz, temperatura, atmosfera.
 1.2. Identifica os riscos de contaminação.
 1.3. Comprova os pontos de controlo básicos.

2. Descrever diferentes tipos de processos de conservação.

 Critérios de avaliação:
 2.1. Enumera os diferentes métodos para conservar ervas processadas.
 2.2. Avalia a qualidade microbiológica.

3. Identificar diferentes tipos de embalagem apropriada.

 Critérios de avaliação:
 3.1. Comprova que a embalagem é adequada para um produto alimentar.
 3.2. Verifica o volume e a composição do material.
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4. Selecionar uma zona de armazenamento segundo o produto intermedio correspondente.

 Critérios de avaliação:
 4.1. Aplica controlos básicos para evitar a contaminação.
 4.2. Define una zona de armazenamento apropriada.

TU 6: BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. SEGURANÇA E HIGIENE.

Conteúdo:
 a) Regulamentação. Normas relativas a cada planta. Boas práticas relacionadas com a manipulação 
das ervas secas ou outra matéria-prima transformada.
 b) Controlo dos equipamentos. Manutenção técnica. Limpeza das instalações. Regras de segurança.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Aplicar a regulação no produto intermédio.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Define uma utilização por data.
 1.2. Identifica o produto com um número de lote.

2. Implementar uma manutenção regular dos equipamentos. 

 Critérios de avaliação:
 2.1. Verifica o processo de descontaminação para cada equipamento.
 2.2. Cria um registro de controlo de qualidade.
 2.3. Descreve una formação tipo sobre controlo de qualidade para os empregados ou para qual 
  quer pessoa que trabalhe na exploração.
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UF7: GESTÃO DA QUALIDADE E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Conteúdo
 a) Regulamentação. Normas ISO. Saber onde encontrar a informação.
 b) Gestão da qualidade. Princípios HACCP. Etapas do HACCP. Formação sobre o uso de pesticidas.
 c) Procedimento de rastreabilidade. Como criar um documento de seguimento. Boas práticas de 
fabrico.
 
Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Verificar a regulamentação.
 
 Critérios de avaliação:
 1.1. Identifica a norma ISO e outras regulamentações relativas à planta cultivada, quando existem.
 1.2. Respeita as expectativas da norma ISO (sabor, aroma, presença de material estranho, especificações  
  químicas, etc.)

2. Identificar pontos críticos a melhorar.
 
 Critérios de avaliação:
 2.1. Está consciente dos princípios e etapas do HACCP.
 2.2. Adquire conhecimentos sobre os produtos para proteção de cultivos.
 2.3. Estabelece um controlo regular dos pontos críticos.
 2.4. Está preparado para tomar decisões que assegurem a qualidade do produto.
  2.4.1.  Melhoria dos equipamentos.
  2.4.2.  Formação em gestão da qualidade.

3. Configurar um procedimento de rastreabilidade completo.
 
 Critérios de avaliação:
 3.1. Prepara os documentos de seguimento da transformação.
 3.2. Implementa boas práticas de fabrico: pessoal, educação e formação, edifícios e instalações,  
  operações sanitárias e controlo das instalações.
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TU 8: ORGANIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA (PLANEAMENTO E 
CONTROLO DE CUSTOS DA FASE DE TRANSFORMAÇÃO).

Conteúdo
 a) Metodologia. Tipo de plantas. Avaliação do custo total. Diagrama.
 b) Limitações. Lista de custos de produção.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. É capaz de avaliar os custos da produção primária.ia. 

 Critérios de avaliação:
 1.1. Avalia os custos de investimento.
 1.2. Avalia os custos de produção.
 1.3. Avalia os custos variáveis.
 1.4. Determina o preço do produto.
 
2. Tem em consideração algumas limitações relacionadas com PAM no plano de empresa.
 
 Critérios de avaliação:
 2.1. Conhece a duração da plantação.
 2.2. Conhece o número de colheitas por ano.
 2.3. Avalia o custo de arranque.
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MÓDULO PROFISSIONAL 3: TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES A 
BASE DE PAM

Duração: 27 horas

Unidades formativas:
TU 1: Matérias-primas vegetais, ingredientes auxiliares e outros materiais.
TU 2: Salas de trabalho e equipamentos para o processamento e embalamento.
TU 3: Gestão da qualidade e segurança. Proteção do meio ambiente.
TU 4: Tipos de produtos alimentares à base de ervas.
TU 5: Embalamento de ervas secas: elaboração de condimentos e infusões.
TU 6: Maceração de ervas: elaboração de aceites e vinagres aromatizados, aguardentes e licores.
TU 7: Aditivos vegetais em produtos alimentares.
TU 8: Organização da produção alimentar (planeamento e controlo de custos na fase de elaboração).

TU 1: MATÉRIAS-PRIMAS VEGETAIS, INGREDIENTES AUXILIARES E OTROS MATERIAIS.

Conteúdo:
 a) Caracterização das matérias-primas de origem vegetal. Classificação das principais matérias-pri-
mas vegetais usadas na indústria alimentar: características. Condições de armazenamento e conservação e 
efeitos dos defeitos higiénicos.
 b) Aditivos, coadjuvantes e produtos auxiliares utilizados na indústria alimentar. Classificação e 
função de aditivos, coadjuvantes e produtos auxiliares. Legislação e normas atuais que regulam o seu uso 
na indústria alimentar. 
 c)  Materiais. Contentores e materiais de embalagem para uso alimentar

Material formativo adicional
1. Lista de fornecedores.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Identificar a matéria-prima à base de ervas utilizada em produtos alimentares, descrevendo as suas características. 

 Critérios de avaliação:
 1.1. Classifica as principais matérias-primas vegetais utilizadas em produtos alimentares.
 1.2. Descreve as características físicas, químicas e organoléticas das matérias-primas vegetais.
 1.3. Descreve o rol nutritivo e fisiológico das matérias-primas vegetais no corpo humano.
 1.4. Relaciona as principais características das matérias-primas vegetais com as suas aplicações na   
  indústria alimentar.
 1.5. Descreve as condições de armazenamento e conservação de cada tipo de matéria-prima vegetal.
 1.6. Descreve os principais defeitos sanitários das matérias-primas vegetais.
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2. Justificar o uso de aditivos, coadjuvantes e ingredientes auxiliares utilizados na indústria de alimentos 
segundo a sua função no produto final.

 Critérios de avaliação:
 2.1. Classifica os principais grupos de aditivos segundo a sua atividade.
 2.2. Reconhece a nomenclatura específica da codificação dos aditivos alimentares.
 2.3. Explica as funções dos aditivos, coadjuvantes e ingredientes auxiliares nos alimentos.
 2.4. Reconhece a legislação específica relacionada com a indicação de aditivos e coadjuvantes no   
  rótulo.
 2.5. Identifica as características e funções de diferentes ingredientes complementares a partir da  
  sua denominação comercial.

3. Justificar a correta utilização das embalagens e material de embalamento. 

 Critérios de avaliação:
 3.1. Descreve o rol do material de embalagem.
 3.2. Relaciona a embalagem de uso alimentar com o produto a embalar.
 3.3. Analisa as incompatibilidades existentes entre os materiais de embalagem e os produtos   
  alimentares.

TU 2: SALAS DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS PARA O PROCESSAMENTO E 
EMBALAMENTO.

Conteúdo
 a) Salas e equipamentos para o processamento de alimentos. Características das zonas de 
processamento e armazenamento. Premissas gerais dos equipamentos.
 b) Seleção da matéria-prima vegetal. Fatores e métodos de classificação segundo a qualidade. 
Equipamentos. 
 c) Limpeza da matéria-prima vegetal. Operações de limpeza. Equipamentos de limpeza. Qualidade 
sanitária.
 d) Acondicionamento da matéria-prima vegetal. Métodos e equipamentos para separar componen-
tes e para reduzir o tamanho.
 e) Tratamentos de conservação. Tratamentos de conservação por ação do calor, por redução da ati-
vidade de água e baseados na atmosfera modificada. Equipamentos.
 f) Embalamento de produtos alimentares. Embalagens: características, materiais, produtos auxiliares 
para embalagem. Métodos de embalamento. Equipamentos.
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Material formativo adicional
1. Lista de fornecedores.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Estabelecer as áreas de trabalho e as condições dos equipamentos de processamento.. 

 Critérios de avaliação:
 1.1. Descreve as características da zona de produção ligadas às condições sanitárias e à eficiência   
  operativa.
 1.2. Descreve as características da zona de armazenamento ligadas às condições sanitárias e à   
  eficiência operativa.
 1.3. Descreve as características das salas brancas, para amostragem e análise de qualidade.
 1.4. Caracteriza os tipos de equipamentos e as premissas gerais para o controlo de segurança e   
  limpeza.

2. Selecionar a matéria-prima vegetal, descrevendo técnicas e procedimentos, segundo as características 
do produto final.

 Critérios de avaliação:
 2.1. Reconhece a necessidade de estandardizar as características de qualidade da matéria-prima.
 2.2. Reconhece os critérios de seleção e classificação.
 2.3. Descreve as propriedades físicas e funcionais que permitem a seleção.
 2.4. Reconhece os equipamentos de seleção e classificação de matéria-prima vegetal e seus   
  parâmetros de controlo.
 2.5. Conhece o funcionamento dos equipamentos de seleção e classificação.
 2.6. Seleciona o material vegetal segundo o tamanho, forma, peso e outros.
 2.7. Adota medidas corretivas em caso de anomalias e defeitos.

3. Limpar as matérias-primas vegetais descrevendo os protocolos e procedimentos aplicados. 

 Critérios de avaliação:
 3.1. Enumera os objetivos das operações de limpeza para matérias-primas vegetais.
 3.2. Descreve os métodos de limpeza das matérias-primas vegetais.
 3.3. Enumera os parâmetros de controlo.
 3.4. Descreve os equipamentos usados nas operações de limpeza de matérias-primas vegetais.
 3.5. Descreve os métodos eficientes de limpeza do ponto de vista tecnológico e económico.
 3.6. Aplica os controlos básicos e medidas corretivas, identificando contaminantes.
 3.7. Descreve os resíduos e os subprodutos gerados, sua utilidade e os métodos de separação e   
  recolha.
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4. Acondicionar a matéria-prima vegetal conectando as operações de processamento com as características 
do produto final.

 Critérios de avaliação:
 4.1. Descreve as principais operações de acondicionamento, seus fundamentos e parâmetros de  
  controlo.
 4.2. Descreve os equipamentos usados em operações de acondicionamento.
 4.3. Conhece como reduzir o tamanho das matérias-primas vegetais segundo as características  
  dos produtos finais.
 4.4. Conhece como separar os componentes das matérias-primas vegetais segundo as características  
  dos produtos finais.
 4.5. Seleciona e aplica a sequência de operações de acondicionamento segundo as características  
  dos produtos finais.
 4.6. Descreve os resíduos e os subprodutos gerados, sua utilidade e os métodos de separação e   
  recolha.

5. Aplicar métodos de conservação baseados na ação do calor e do frio, na redução da atividade da água e 
atmosfera modificada, relacionando-os com as características organoléticas do produto final e o poder de 
conservação.
 
 Critérios de avaliação:
 5.1. Descreve os diferentes tratamentos e seus parâmetros de controlo.
 5.2. Descreve os equipamentos de desidratação, congelação, irradiação e adição de gases.
 5.3. Aplica medidas corretivas em caso de desvio dos protocolos.
 5.4. Avalia o impacto económico do uso incorreto de tratamentos e equipamentos.
 5.5. Avalia o impacto de certos tratamentos na saúde do consumidor.

6. Embalar produtos alimentares elaborados, justificando a técnica selecionada.

 Critérios de avaliação:
 6.1. Descreve o papel da embalagem, em relação à conservação higiénica de produtos alimentares.
 6.2. Descreve os métodos de enchimento e fechamento de embalagens e contentores e os equipamentos  
  existentes.
 6.3. Relaciona as anomalias de produtos com as alterações nas embalagens.
 6.4. Aplica medidas corretivas em caso de desvio dos protocolos.
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TU 3: GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Conteúdo
 a) Nutrientes dos produtos alimentares. Classificação, função e alterações devidas ao processamento. 
Legislação sobre rótulos.
 b) Segurança alimentar. Limpeza de equipamentos e instalações. Boas práticas de higiene na mani-
pulação de alimentos. Legislação. 
 c) Controlo de qualidade da matéria-prima, produto intermedio e final. Sistema de controlo HAC-
CP. Amostragem, análise sensorial e físico-química. Documentação.
 d) Pessoal. Qualificação. Normas de segurança no trabalho.
 e) Proteção do meio ambiente. Uso eficiente dos recursos. Recolha seletiva de resíduos. Normas 
ambientais.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Reconhecer a composição nutricional dos produtos à base de PAM, descrevendo as modificações quími-
cas durante a elaboração de alimentos.
 
 Critérios de avaliação:
 1.1. Caracteriza os nutrientes das matérias-primas vegetais.
 1.2. Reconhece o rol fisiológico dos produtos alimentares à base de PAM.
 1.3. Identifica a legislação e as normas sobre rotulagem nutricional.
 1.4. Descreve as modificações dos nutrientes durante o processamento dos alimentos.
 1.5. Reconhece a existência de especificidades nutricionais em certos grupos de consumidores e os  
  requisitos específicos para o fabrico de alimentos.

2. Aplicar adequadamente os procedimentos sanitários para assegurar a inocuidade dos alimentos 

 Critérios de avaliação:
 2.1. Descreve os procedimentos, frequências e equipamentos de limpeza e desinfeção de   
  equipamentos e instalações de processamento.
 2.2. Reconhece as normas sanitárias obrigatórias e identifica as práticas higiénicas do pessoal   
  associadas à manipulação de alimentos.
 2.3. Define o sistema de controlo baseado na análise HACCP e relaciona o controlo de   
  rastreabilidade com a segurança alimentar.
 2.4. Reconhece as principais legislações e normas voluntárias sobre manipulação de alimentos.
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3. Controlar as matérias-primas vegetais e o produto final à base de PAM descrevendo e aplicando as téc-
nicas adequadas para verificar a qualidade.

 Critérios de avaliação:
 3.1. Reconhece os fundamentos dos métodos de controlo físicos e químicos.
 3.2. Reconhece os fundamentos da análise sensorial e suas técnicas.
 3.3. Reconhece os procedimentos e os métodos de amostragem.
 3.4. Efetua análises físico-químicas básicas da matéria-prima, produtos intermédios e produtos  
  finais.
 3.5. Determina as características sensoriais do produto.
 3.6. Interpreta os resultados e contrasta as características da matéria-prima, os produtos   
  intermédios e os produtos finais com suas especificidades.
 3.7. Reajusta as operações do processo em caso de desvios. Documenta os resultados obtidos.

4. Caracterizar a qualificação profissional do pessoal valorizando a eficácia para alcançar os objetivos da 
organização e avaliar os riscos derivados da atividade profissional, analisando as condições de trabalho.

 Critérios de avaliação:
 4.1. Determina as aptidões e atitudes requeridas no pessoal profissional.
 4.2. Determina as características de una mão-de-obra eficiente.
 4.3. Identifica as situações de riscos comuns no ambiente de trabalho.
 4.4. Classifica os diferentes sistemas de Gestão da Prevenção de Riscos Laborais,    
 segundo as normas estabelecidas.

5. Usar eficientemente os recursos e realizar uma recolha seletiva dos resíduos, avaliando os benefícios 
ambientais.

 Critérios de avaliação:
 5.1. Reconhece as vantagens ambientais da eficiência energética e da redução do consumo de recursos.
 5.2. Descreve os resíduos gerados, sua utilidade e sua possível reutilização.
 5.3. Descreve os métodos de separação e recolha de resíduos, reconhecendo as implicações no âmbito  
  sanitário e ambiental.
 5.4. Conhece a legislação ambiental e as normas em relação à gestão de resíduos.
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TU 4: TIPOS DE PRODUTOS ALIMENTARES À BASE DE PAM.

 Conteúdo
 a) Produtos alimentares à base de PAM. Principais tipos de produtos alimentares à base de PAM de 
acordo com a transformação e a proporção de matéria-prima vegetal.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Caracterizar os principais produtos alimentares à base de matérias-primas vegetais existentes no mercado.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Identifica os produtos alimentares com ervas frescas.
 1.2. Identifica os produtos alimentares com ervas secas.
 1.3. Identifica os produtos alimentares com ervas maceradas.
 1.4. Identifica os produtos alimentares com aditivos de PAM.

TU 5: EMBALAMENTO DE ERVAS SECAS: ELABORAÇÃO DE CONDIMENTOS E INFUSÕES.

 Conteúdo
 a) Processo de elaboração de condimentos (ervas, especiarias e sal). Matérias-primas vegetais (ervas e es-
peciarias). Aditivos. Tecnologia de processamento de condimentos. Classificação de produtos (condimentos, sal). 
Documentação do processo. Operações e equipamentos de processamento. Parâmetros de qualidade. Emba-
lamento e rotulagem. Condições de armazenamento e conservação. Marcas de qualidade, legislação e normas 
aplicáveis.
 b) Processo de elaboração de infusões de ervas. Matérias-primas vegetais (ervas, especiarias e frutas). 
Aditivos. Tecnologia do processamento de infusões de ervas. Classificação de produtos (chá, infusão de 
ervas, misturas). Documentação do processo. Operações e equipamentos de processamento. Parâmetros 
de qualidade. Embalamento e rotulagem. Condições de armazenamento e conservação. Marcas de quali-
dade, legislação e normas aplicáveis.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Descreve o fabrico de produtos condimentícios, ligando as operações de processamento às características 
do produto final.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Caracteriza as principais ervas secas utilizadas no processamento de condimentos.
 1.2. Identifica os aditivos e outros ingredientes auxiliares.
 1.3. Descreve os diferentes produtos condimentícios (ervas, especiarias, sal).
 1.4. Identifica os processos de acondicionamento e embalagem de condimentos.
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 1.5. Descreve o diagrama de processo e os equipamentos operativos.
 1.6. Descreve as características físicas, químicas, biológicas, organoléticas e nutricionais do   
  produto final.
 1.7. Descreve las condições de armazenamento e conservação dos condimentos.
 1.8. Descreve os principais controlos de qualidade durante as operações do processo.
 1.9. Identifica as irregularidades dos condimentos e as possíveis medidas corretivas.
 1.10. Efetua a documentação do processo de fabrico.
 1.11. Enumera as indicações geográficas existentes e outras marcas de qualidade relacionadas com   
  os produtos condimentícios.
 1.12. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas à produção de condimentos.

2. Descreve o fabrico de produtos de infusões de ervas, ligando as operações de processamento com as 
características do produto final.

 Critérios de avaliação:
 2.1. Caracteriza las principais ervas secas utilizadas no processamento de infusões de ervas.
 2.2. Identifica os aditivos e outros ingredientes auxiliares.
 2.3. Descreve os diferentes tipos de infusões (chá, infusão de ervas, infusão de fruta).
 2.4. Identifica os processos de acondicionamento e embalagem de infusões de ervas.
 2.5. Descreve o diagrama do processo e os equipamentos operativos.
 2.6. Descreve as características físicas, químicas, biológicas, organoléticas e nutricionais do   
  produto final.
 2.7. Descreve as condições de armazenamento e conservação das infusões de ervas.
 2.8. Descreve os principais controlos de qualidade durante as operações do processo.
 2.9. Identifica as irregularidades dos condimentos e as possíveis medidas corretivas.
 2.10. Efetua a documentação do processo de fabrico.
 2.11. Enumera as indicações geográficas existentes e outras marcas de qualidade ligadas às   
  infusões de ervas.
 2.12. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas à produção de infusões de ervas.

TU 6: MACERAÇÃO DE ERVAS: ELABORAÇÃO DE ACEITES E VINAGRES AROMATIZA-
DOS, AGUARDIENTES E LICORES.

Conteúdo
 a) Elaboração de azeite aromatizado. Tipos de azeites. Matéria-prima vegetal. Aditivos. Tecnologia 
do processo industrial: maceração, adição de ervas e extratos. Documentação do processo. Operações e 
equipamentos de processamento. Parâmetros de qualidade. Embalagem e rótulo. Condições de armaze-
namento e conservação. Marcas de qualidade, legislação e normas aplicáveis.
 b) Elaboração de vinagres aromatizados. Tipos de vinagre. Matéria-prima vegetal. Aditivos. Tec-
nologia do processo industrial: maceração, adição de ervas e extratos. Documentação do processo. Ope-
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rações e equipamentos de processamento. Parâmetros de qualidade. Embalagem e rótulo. Condições de 
armazenamento e conservação. Marcas de qualidade, legislação e normas aplicáveis.
 c) Elaboração de aguardentes aromatizadas e licores de ervas. Tipos de bebidas alcoólicas (aguar-
dentes de vinho, licores, outros). Matéria-prima vegetal. Aditivos. Tecnologia do processo industrial: ma-
ceração, adição de extratos. Documentação do processo. Operações e equipamentos de processamento. 
Parâmetros de qualidade. Embalagem e rótulo. Condições de armazenamento e conservação. Marcas de 
qualidade, legislação e normas aplicáveis. 
 d) Elaboração de vinhos aromatizados. Tipos de vinhos aromatizados (vermouth, sangria, outros). 
Matéria-prima vegetal. Aditivos. Tecnologia do processo industrial: maceração, adição de extratos. Docu-
mentação do processo. Operações e equipamentos de processamento. Parâmetros de qualidade. Emba-
lagem e rótulo. Condições de armazenamento e conservação. Marcas de qualidade, legislação e normas 
aplicáveis.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Descrever a aromatização de azeite com matéria-prima de ervas, definindo as operações específicas e as 
características dos produtos finais.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Caracteriza os tipos de azeite.
 1.2. Caracteriza as principais matérias-primas de ervas e os aditivos usados para aromatizar azeite.
 1.3. Identifica os processos de maceração e adição de extratos.
 1.4. Identifica os processos de embalamento para óleos.
 1.5. Descreve o diagrama de processo e os equipamentos operativos.
 1.6. Descreve as condições de armazenamento e conservação dos azeites aromatizados.
 1.7. Descreve os principais controlos de qualidade durante as operações do processo.
 1.8. Identifica as irregularidades dos azeites aromatizados e as possíveis medidas corretivas.
 1.9. Efetua a documentação do processo de fabrico.
 1.10. Enumera as indicações geográficas existentes e outras marcas de qualidade ligadas ao azeite.
 1.11. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas à produção de azeite.

2. Descrever a aromatização de vinagre com matéria-prima de ervas, definindo las operações específicas e 
as características dos produtos finais.
 
 Critérios de avaliação:
 2.1. Caracteriza os tipos de vinagre.
 2.2. Caracteriza las principais matérias-primas de ervas e os aditivos usados para    
  aromatizar vinagre.
 2.3. Identifica os processos de maceração e adição de extratos.
 2.4. Identifica os processos de envasado para vinagres.
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 2.5. Descreve o diagrama de processo e os equipamentos operativos.
 2.6. Descreve as condições de armazenamento e conservação dos vinagres aromatizados.
 2.7. Descreve os principais controlos de qualidade durante as operações do processo.
 2.8. Identifica as irregularidades dos vinagres aromatizados e as possíveis medidas corretivas.
 2.9. Efetua a documentação do processo de fabrico.
 2.10. Enumera as indicações geográficas existentes e outras marcas de qualidade ligadas ao vinagre.
 2.11. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas à produção de vinagres.

3. Descrever a aromatização de aguardentes com matéria-prima de ervas, definindo as operações específi-
cas e as características dos produtos finais.

 Critérios de avaliação:
 3.1. Caracteriza os tipos de bebidas alcoólicas (aguardentes de vinho, licores).
 3.2. Caracteriza as principais matérias-primas de ervas e os aditivos usados para aromatizar   
  aguardentes.
 3.3. Identifica os processos de maceração e adição de extratos.
 3.4. Identifica os processos de embalamento para o álcool.
 3.5. Descreve o diagrama de processo e os equipamentos operativos.
 3.6. Descreve as condições de armazenamento e conservação de aguardentes e licores aromatizados.
 3.7. Descreve os principais controlos de qualidade durante as operações do processo.
 3.8. Identifica as irregularidades dos álcoois aromatizados e as possíveis medidas corretivas.
 3.9. Efetua a documentação do processo de fabrico.
 3.10. Enumera as indicações geográficas existentes e outras marcas de qualidade ligadas a aguardentes e  
  licores de ervas.
 3.11. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas à produção de aguardentes e   
  licores de ervas.

4. Descrever a aromatização de vinho com matéria-prima vegetal, definindo as operações específicas e as 
características dos produtos finais.

 Critérios de avaliação:
 4.1. Caracteriza os tipos de vinhos aromatizados (vermouth, sangria, outros).
 4.2. Caracteriza as principais matérias-primas vegetais e os aditivos usados para aromatizar vinhos.
 4.3. Identifica os processos de maceração e adição de extratos.
 4.4. Identifica os processos de embalamento para o vinho.
 4.5. Descreve o diagrama de processo e os equipamentos operativos.
 4.6. Descreve as condições de armazenamento e conservação de vinhos aromatizados.
 4.7. Descreve os principais controlos de qualidade durante as operações do processo.
 4.8. Identifica as irregularidades dos vinhos aromatizados e as possíveis medidas corretivas.
 4.9. Efetua a documentação do processo de fabrico.



Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Européia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada 
por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas

68https://herbartis.wordpress.com/

NUEVA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA 
PRODUCCIÓN ARTESANAL DE HIERBAS

CAPÍTULO 3

 4.10. Enumera as indicações geográficas existentes e outras marcas de qualidade ligadas a vinhos  
  aromatizados.
 4.11. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas à produção de vinhos aromatizados.

TU 7: ADITIVOS VEGETAIS EM PRODUTOS ALIMENTARES.

 Conteúdo:
 a) Ingredientes vegetais na elaboração de molhos. Tipos de produtos (molhos). Tecnologia do 
processo industrial. Uso de aditivos a base de ervas. Legislação técnica e normas aplicáveis.
 b) Ingredientes vegetais na elaboração de picles. Tipos de produtos (azeitonas, outros picles). Tecnologia do 
processo industrial. Uso de aditivos à base de ervas. Legislação técnica e normas aplicáveis.
 c) Ingredientes vegetais na elaboração de produtos lácteos. Tipos de produtos (queijos, outros). 
Tecnologia do processo industrial. Uso de aditivos à base de ervas. Legislação técnica e normas aplicáveis.
 d) Ingredientes vegetais na elaboração de produtos de padaria. Tipos de produtos (salgados, doces). 
Tecnologia do processo industrial. Uso de aditivos à base de ervas. Legislação técnica e normas aplicáveis.
 e) Ingredientes vegetais na elaboração de produtos de carne. Tipos de produtos (enchidos, outros). Tecnologia 
do processo industrial. Uso de aditivos à base de ervas. Legislação técnica e normas aplicáveis.
 f) Ingredientes vegetais na elaboração de produtos de pesca. Tipos de produtos (salgados, fumados). Tecnolo-
gia do processo industrial. Uso de aditivos à base de ervas. Legislação técnica e normas aplicáveis.
 g) Ingredientes vegetais na elaboração de doces. Tipos de produtos (caramelos macios e duros). Tecno-
logia do processo industrial. Uso de aditivos à base de ervas. Legislação técnica e normas aplicáveis.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Reconhecer o processo de fabrico dos principais molhos utilizando aditivos à base de ervas, identificando 
as práticas permitidas.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Caracteriza os principais molhos que incorporam ervas.
 1.2. Descreve os principais ingredientes à base de ervas usados segundo o tipo de molho.
 1.3. Identifica os processos de fabrico de molhos e as práticas permitidas ligadas à adição de   
  ingredientes vegetais.
 1.4. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas aos molhos.

2. Reconhecer o processo de fabrico dos principais picles utilizando aditivos a base de ervas, identificando 
as práticas permitidas.
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 Critérios de avaliação: 
 2.1. Caracteriza os principais picles que incorporam ervas.
 2.2. Descreve os principais ingredientes à base de ervas usados segundo o tipo de picles.
 2.3. Identifica os processos de fabrico de picles e as práticas permitidas ligadas à adição de   
  ingredientes vegetais.
 2.4. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas aos picles.

3. Reconhecer o processo de fabrico dos principais produtos lácteos utilizando aditivos à base de ervas, 
identificando as práticas permitidas.

 Critérios de avaliação:
 3.1. Caracteriza os principais produtos lácteos que incorporam ervas.
 3.2. Descreve os principais ingredientes a base de ervas usados segundo o tipo de produto lácteo.
 3.3. Identifica os processos de fabrico de produtos lácteos e as práticas permitidas ligadas à adição   
  de ingredientes vegetais.
 3.4. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas aos produtos lácteos.

4. Reconhecer o processo de fabrico dos principais produtos de padaria utilizando aditivos à base de ervas, 
identificando las práticas permitidas.
 
 Critérios de avaliação:
 4.1. Caracteriza os principais produtos de padaria que incorporam ervas.
 4.2. Descreve os principais ingredientes a base de ervas usados segundo o tipo de produto de   
  padaria.
 4.3. Identifica os processos de fabrico de produtos de padaria e as práticas permitidas ligadas à  
  adição de ingredientes vegetais.
 4.4. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas aos produtos de padaria.

5. Reconhecer o processo de fabrico dos principais produtos de carne utilizando aditivos a base de ervas, 
identificando as práticas permitidas.

 Critérios de avaliação:
 5.1. Caracteriza os principais produtos de carne que incorporam ervas.
 5.2. Descreve os principais ingredientes a base de ervas usados segundo o tipo de produto de carne.
 5.3. Identifica os processos de fabrico de produtos de carne e as práticas permitidas ligadas à   
  adição de ingredientes vegetais.
 5.4. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas aos produtos de carne.
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6. Reconhecer o processo de fabrico dos principais produtos de pesca utilizando aditivos a base de ervas, 
identificando as práticas permitidas.

 Critérios de avaliação:
 6.1. Caracteriza os principais produtos de pesca que incorporam ervas.
 6.2. Descreve os principais ingredientes a base de ervas usados segundo o tipo de produto de pesca.
 6.3. Identifica os processos de fabrico de produtos de pesca e as práticas permitidas ligadas à   
  adição de ingredientes vegetais.
 6.4. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas aos produtos de pesca.

7. Reconhecer o processo de fabrico dos principais doces utilizando aditivos a base de ervas, identificando 
as práticas permitidas.

 Critérios de avaliação:
 7.1. Caracteriza os principais doces que incorporam ervas.
 7.2. Descreve os principais ingredientes a base de ervas usados segundo o tipo de doces.
 7.3. Identifica os processos de fabrico de doces e as práticas permitidas ligadas à adição de   
  ingredientes vegetais.
 7.4. Enumera a legislação técnica e as normas existentes ligadas aos doces.

TU 8: ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ALIMENTAR (PLANEAMENTO E CONTROLO DE 
CUSTOS NA FASE DE ELABORAÇÃO).

 Conteúdo
 a) Planeamento e programação dos produtos. Áreas funcionais. Organigrama. Planeamento da pro-
dução: previsão da procura, cálculo de existências, pedidos de produtos. Ferramentas e técnicas de progra-
mação.
 b) Organização da produção. Modos de organização e ferramentas. Diagramas de fluxo de linhas de 
produção e equipamentos. Coordenação dos grupos de trabalho.
 c) Produção e controlo de custos. Objetivos do controlo do progresso da produção. Cálculo de custos. 
Métodos e ferramentas.
 d) Logística. Programação do aprovisionamento. Gestão da receção, armazenamento e expedição. 
Inventário e gestão de existências. Documentação. Ferramentas.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Determinar os programas de produção de una unidade produtiva, analisando a informação do processo 
e do produto.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Identifica as áreas funcionais na indústria artesanal e o organigrama.
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 1.2. Reconhece a estratégia operativa do processo de produção.
 1.3. Descreve as técnicas de programação da produção e as ferramentas de gestão.
 1.4. Identifica as previsões de procura.
 1.5. Descreve a planeamento da produção segundo o aprovisionamento de existências e o ritmo  
  de trabalho.
 1.6. Identifica e sequência as atividades de produção programadas, reconhecendo as prioridades.

2. Coordenar a mão-de-obra, reconhecendo as tarefas de alocação de equipamentos e pessoas. 

 Critérios de avaliação:
 2.1. Identifica os modelos e ferramentas de organização.
 2.2. Descreve os diagramas de fluxo das linhas de produção.
 2.3. Estabelece os grupos de trabalho e a coordenação de tarefas, ligando a carga de trabalho de  
  equipamentos e pessoas.

3. Supervisionar a produção analisando métodos para o controlo do processo e o cálculo de custos. 
 
 Critérios de avaliação:
 3.1. Analisa e aplica métodos para medir a capacidade dos processos de produção.
 3.2. Identifica desvios e aplica medidas corretivas no controlo do processo.
 3.3. Aplica métodos de cálculo de custos à unidade de produção e aos produtos.
 3.4. Analisa os desvios e aplica medidas corretivas.

4. Programar o aprovisionamento de mercadorias e controlar a receção, expedição e armazenamento, 
segundo as necessidades e a qualidade dos produtos finais.
 
 Critérios de avaliação:
 4.1. Estabelece o plano de aprovisionamento de existências e utiliza ferramentas para o cálculo de  
  necessidades e a documentação do inventário.
 4.2. Descreve as fases de gestão da receção e a documentação para a rastreabilidade e as condições  
  de aceitabilidade.
 4.3. Descreve a gestão do armazenamento, segundo as condições ambientais, danos e falhas, e   
  período de armazenamento.
 4.4. Descreve as fases de gestão da expedição e a documentação para a rastreabilidade.
 4.5. Estabelece a distribuição e acondicionamento das mercadorias de acordo com o meio transporte.
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MÓDULO PROFISSIONAL 4 - NEGÓCIO, COMERCIALIZAÇÃO E VENDA

Duração: 25 horas.

Unidades formativas:

TU 1: Fileira das PAM e produtos alimentares – panorama do mercado de referência.
TU 2: O mercado global das ervas alimentares, regras nacionais e internacionais.
TU 3: Estratégias de comercialização.
TU 4: Associações, cooperativas, lojas especializadas.
TU 5: Rótulos – regras nacionais e internacionais.
TU 6: Marketing, princípio e evolução.
TU 7: Produtos alimentares à base de ervas: tradição e inovação.
TU 8: Plantas e fitoquímicos.
TU 9: Estratégias empresariais para o mercado online: web e meios sociais.

TU 1: FILEIRAA DAS PAM E PRODUTOS ALIMENTARES – PANORAMA DO MERCADO 
DE REFERÊNCIA. 

 Conteúdo
 a) Cadeia de valor. Caracterização das principais empresas que operam na fileira, do sector primário 
à venda (com base na informação do capítulo 1).
 b) Segurança alimentar: princípios de segurança alimentar, mudanças no mundo do comércio 
europeu; causas, objetivos, princípios de vigilância, princípios de prevenção, importância dos consumidores.
 c) O controlo oficial: como funciona e quais são as ferramentas disponíveis.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Identificação dos tipos de explorações existentes, a organização empresarial que rodeia a exploração e 
a gestão da cadeia.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Classifica a cadeia alimentar das PAM. Descreve como a cadeia de empresas alimentares de PAM  
  está organizada (quem fornece, quem produz, quem elabora, quem distribui, quem vende, quem  
  controla, quem legisla, etc.).

2. Conhecimento global da segurança alimentar na Europa, implicações na fileira alimentar de PAM.. 
 
 Critérios de avaliação:
 2.1. Descreve os princípios de segurança alimentar, as mudanças no mundo do comércio europeu;   
  causas, objetivos, princípios de vigilância, princípios de prevenção.
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TU 2: EL MERCADO GLOBAL DAS ERVAS ALIMENTARS, REGRAS NACIONAIS E INTER-
NACIONAIS.

Conteúdo
a) Fluxos comerciais. Descrição e esquema de os fluxos comerciais.
b) Regras. Lista de regras nacionais e internacionais, para importação e exportação.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Compreender o fluxo de comércio internacional e na Europa. Extrapolar as regras nacionais e 
internacionais para o comércio global.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Conhece o mercado global de PAM.
 1.2. Conhece o mercado global de produtos alimentares relacionados.
 1.3. Aprende a legislação nacional e internacional.
 1.4. Compreende os melhores canais comerciais.

TU 3: ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO.

 Conteúdo
 a) Tipos de circuitos de distribuição. Descrição de diferentes circuitos possíveis.
 b) Circuitos de distribuição de alimentos a base de plantas em cada país. Descrição e exemplos.
 c) Análise SWOT. Elementos para a construção da análise de Fraquezas, Ameaças, Forças e Oportu-
nidades como apoio à decisão.
 d) Elementos económicos.
 e) La pegada de carbono. Base e compreensão em cada fase da produção.
 f) Determinação do preço. Elementos para a determinação do preço com base em dados considera-
dos nos módulos anteriores.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Obter as Informações sobre os diferentes tipos de comercialização com o objetivo de decidir sobre a 
estratégia da empresa.

 Critérios de avaliação:
 1.1. É capaz de analisar de forma crítica os circuitos de distribuição de alimentos a base de PAM.
 1.2. Elabora uma análise SWOT dos diferentes circuitos de comercialização (largo, curto, venda direta).
 1.3. Compreende os circuitos “business to business” e “business to consumer”.
 1.4. Leva a cabo uma análise comparativa económica e energética entre os circuitos.
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 1.5. Avalia la pegada de carbono relacionada com a distribuição.
 1.6. Consegue os elementos de base para uma correta determinação do preço, cálculo económico.
 1.7. Compreende a política tarifaria: na base do custo; na base da concorrência.

TU 4: ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, LOJAS ESPECIALIZADAS.

 Conteúdo
 a) Diferentes formas associativas em cada país. Definição e comparativa.
 b) Diferentes tipos de empresa em cada país. Definição e comparativa.
 c) “Concept store” (loja especializada) e oportunidade de franquia. Definição e avaliação das perspe-
tivas, exemplos.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Avaliar criticamente as diferentes possibilidades de repartir riscos e receitas, escolher o melhor tipo de 
negócio.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Conhece os diferentes tipos de empresas e suas formas legais.
 1.2. Conhece diferentes tipos de associações, suas oportunidades e riscos.
 1.3. Descreve e visualiza as oportunidades da “concept store”

TU 5: RÓTULOS – REGRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Conteúdo
 a) Leis sobre Rotulagem e Disposição UE 1169/2011. Apresentação geral, regras para a apresen-
tação e venda do produto alimentar.
 b) Informação obrigatória para os consumidores. O rótulo correto, descrição de elementos explica-
dos em módulos anteriores.
 c) Alergias alimentares e alérgenos. Definição e gestão dos alérgenos na produção e venda, infor-
mação obrigatória nos rótulos.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Conhecer as regras atualizadas sobre rotulagem e a apresentação de produtos alimentares, a Informação obriga-
tória aos consumidores e a não obrigatória (Reg. UE 1169/2011).

 Critérios de avaliação:
 1.1. Descreve o tema e o âmbito.
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 1.2. Compreende as definições.
 1.3. Descreve a informação geral sobre requisitos alimentares e responsabilidades da empresa   
  alimentar.
 1.4. Enumera a informação alimentar obrigatória.
 1.5. Enumera exemplos corretos de rotulagem.

2. Conhecer as regras europeias ligadas às alegações relativas a produtos alimentares.

 Critérios de avaliação:
 2.1. Explica os regulamentos UE1924/2006 e 432/2012, seus objetivos e suas modificações posteriores.
 2.2. Enumera os tipos de alegacões: absolutas, parciais, comparativas.
 2.3. Sabe em que casos podem ser utilizadas.
 2.4. Indica a correlação entre las alegacões e a rotulagem nutricional.

3. Conhecer o sistema europeu de alerta rápido para produtos alimentares.
 
 Critérios de avaliação:
 3.1. Descreve a constituição da Autoridade para a Segurança Alimentar e suas funções.
 3.2. Descreve o RASFF (Rapid Alarm Sestem Food and Feed): o que é e como funciona.
 3.3. Conhece onde conseguir informação sobre alertas alimentares.

4. Conhecer as denominações de origem e seus logos para sua ótima utilização.
 
 Critérios de avaliação:
 4.1. Classifica as principais denominações atualmente utilizadas no sector alimentar.
 4.2. Reconhece o logo como meio de incrementar valor.
 4.3. Descreve o logo de empresa e a marca coletiva.

5. Identificar a regulamentação, saber quais são os alérgenos alimentares e como gerir o processo de produção.
 
 Critérios de avaliação:
 5.1. Descreve as alergias alimentares.
 5.2. Enumera as regras nacionais e europeias ligadas às alergias alimentares.
 5.3. Descreve os alérgenos e a tecnologia de produção.
 5.4. Descreve a gestão de alérgenos durante la produção e no âmbito do sistema HACCP.
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TU 6: MARKETING, PRINCIPIOS E EVOLUÇÃO.

 Conteúdo
 a) Elementos de marketing. Publicidade, venda e distribuição de produtos ao público.
 b) Logotipos. Ideia e desenho, rótulo da empresa, marca e mensagens proporcionados por imagem e 
texto.
 c) Eventos comerciais. Lista de eventos relacionados com PAM em cada país, elementos de avaliação 
da oportunidade de participação.
 d) Simulação de um plano de promoção. Exercício prático.
 e) As marcas de origem ou de qualidade. Análise comparativa.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Adquirir os elementos para decidir sobre a estratégia empresarial em termos de marketing e avaliar 
canais comerciais.

 Critérios de avaliação
 1.1. Conhece as possibilidades de difusão e de promoção.
 1.2. Conhece os princípios do marketing.
 1.3. Avalia o rótulo, a marca e as mensagens facilitados por imagem e texto.
 1.4. Decide o segmento de consumidores e o melhor tipo de promoção associada.
 1.5. Avalia a participação em feiras, salões profissionais, e venda direta.
 1.6. Analisa a estratégia dos concorrentes.

TU 7: PRODUTOS ALIMENTARES A BASE DE ERVAS: TRADIÇÃO E INOVAÇÃO.

 Conteúdo
 a) Produtos alimentares existentes a base de ervas. Principais tipos de produtos alimentares a base de 
plantas no mercado. Preferências por país.
 b) Os novos segmentos de mercado dos produtos alimentares. Sectores actuais de produtos alimenta-
res: por idade, étnicos, religiosos, gastronómicos, regionais, ecológicos, funcionais. Características específi-
cas de elaboração.

Informação adicional
• Lista de empresas.



Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Européia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada 
por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas

77https://herbartis.wordpress.com/

NUEVA PROPUESTA CURRICULAR 
PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE 

CAPÍTULO 3

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Prover informação sobre os produtos alimentares à base de ervas, existentes e novos.

 Critérios de avaliação:
 1.1. Conhece os usos tradicionais e os produtos em cada país.
 1.2. Implementa pesquisas sobre os novos produtos e realiza uma análise comparativa.
 1.3. Conhece o conceito de inovação e avalia as suas perspetivas.

TU 8: PLANTAS E FITOQUÍMICOS.

Conteúdo
 a) Correta identificação de plantas e da qualidade (estudo dos elementos proporcionados nos módulos 
precedentes e conclusões).
 b) Complementos alimentares. Regulamentação europeia e conteúdo.
 c) Principais extratos vegetais utilizados em complementos alimentares: exemplos e principais espécies 
utilizadas.
 d) Efeitos fisiológicos e indesejáveis das plantas.
 e) Principais categorias fitoquímicas: química e propriedades.
 f) Novos alimentos.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Importância destes dois conceitos e Informações gerais sobre as espécies utilizadas e sua composição.
 
 Critérios de avaliação:
 1.1. Identifica corretamente as espécies vegetais e sua qualidade.
 1.2. Enumera os principais extratos vegetais utilizados em “complementos alimentares”.
 1.3. Conhece os efeitos fisiológicos e os efeitos adversos das plantas.
 1.4. Enumera as principais categorias fitoquímicas: química e propriedades.
 1.5. Descreve os compostos fitoquímicos nos alimentos (alimentos funcionais).
 1.6. Descreve o conceito “novo alimento”.
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Conclusão

 Este capítulo apresenta um programa curricular muito completo obtido após a avaliação de todas 
as propostas educativas comparadas durante o trabalho efetuado na elaboração do capítulo 2 e tendo em 
conta as competências dos parceiros do projeto HERBARTIS.

 Corresponde unicamente a uma proposta de curriculum. 

 O cálculo de tempo de dedicação a cada unidade formativa (TU) deverá ser ajustado pelo formador 
responsável pelo seu desenvolvimento ou ajustado em função de normas nacionais de educação.

 Por outro lado, refere-se a um conteúdo teórico, sendo adequado atribuir mais tempo à realização de 
exercícios práticos e/ou à consulta de Informações complementares, assim como dos anexos.

 Todas las TU estão construídas com a finalidade de proporcionar aos estudantes as Informações 
mais actuais sobre a produção de produtos artesãos à base de PAM. A partir dos elementos de base sobre 
a produção, transformação e conservação, as lições apresentam também noções sobre as redes sociais e o 
marketing com o objetivo de compreender a importância de um bom plano de promoção.

TU 9: ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS PARA O MERCADO ONLINE: WEB E REDES SO-
CIAIS.

 Conteúdo
 a) Venda online, comércio eletrónico. Aprender a utilização correta de ferramentas de comunicação, 
avaliando se são estratégicos para a promoção ou para o crescimento da empresa.
 b) Redes sociais como oportunidade de promover a empresa.
 c) Como definir e gerir uma campanha de comunicação nas redes sociais. Teoria e exercício prático.
 d) Como escrever e promover um conteúdo eficaz. Teoria e exercício prático.

Resultados de aprendizagem e critérios de avaliação:

1. Conhecer as regras e os trâmites de venda online de produtos. Informações sobre as redes sociais mais 
destacadas.

 Critérios de avaliação
 1.1. Compreende o fenómeno do comércio eletrónico.
 1.2. Enumera as Informações obrigatórias na página web.
 1.3. Descreve as redes sociais para agricultores e como utilizar FACEBOOK, TWITTER,   
  INSTAGRAM.
 1.4. Utiliza o fenómeno “social” no marketing.



Capítulo 4
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Introdução
 
 No capítulo 3, foi apresentado um guia amplo e completo dos elementos de aprendizagem necessários para 
completar a educação de um adulto com experiência em produção artesanal de PAM.

	 Um	dos	sistemas	mais	interessantes	para	chegar	a	profissionais	em	atividade	que	querem	aumentar	o	con-
hecimento em determinadas temáticas é o ensino à distância. Este sistema permite-lhes estudarem ao seu ritmo, 
podendo	a	sua	própria	atividade	no	campo.

	 As	lições,	organizadas	em	Unidades	Formativas,	podem	ser	acompanhadas	de	outras	atividades	formativas	
que	incrementam	a	eficácia	do	curso.

	 Depois	do	desenvolvimento	de	um	curso	piloto,	foi	realizada	uma	avaliação	da	proposta	de	formação	tes-
tada,	durante	a	qual	se	estabeleceu	um	método	de	identificação	das	boas	práticas,	com	o	objetivo	de	propormos	
uma	metodologia	de	formação	eficiente.

 
Metodologia e objetivo de cada atividade formativa

Estrutura das lições e conteúdo

	 Realizou-se	um	curso	piloto	com	4	módulos	e	21	Umidades	Formativas	(TU)	numa	plataforma	web	
gratuita	(Moodle),	contendo	os	temas	mais	importantes	a	partir	do	programa	curricular	geral	(capítulo	3).	
As	TU	foram	preparadas	a	partir	daquela	base	e	com	informação	atualizada,	incluindo	imagens,	ligações	
a	páginas	web	relevantes,	diagramas	e	outros	elementos	que	facilitaram	uma	melhor	compreensão	da	ma-
téria.

	 O	objetivo	deste	curso	piloto	 foi,	no	quadro	do	projeto	HERBARTIS,	avaliar	a	viabilidade	deste	
tipo	de	educação	proposta	destinada	a	alcançar-se	um	conhecimento	básico;	ao	mesmo	tempo,	foi	possível	
avaliar	a	interação	do	grupo	e	a	aceitação	por	parte	dos	alunos	tanto	dos	conteúdos	como	dos	tempos	pro-
postos.

Interatividade

	 No	final	de	cada	Unidade	Formativa	(TU)	foi	proposto	um	desafio	diferente	ligado	ao	conteúdo	das	
lições do módulo.

	 O	desafio	consiste	numa	atividade	que	o	aluno	deve	realizar	por	 sua	conta,	combinando	a	 infor-
mação	adquirida	com	uma	certa	dose	de	pro-atividade.	Pode	ser	um	documento,	uma	pesquisa	por	Inter-
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net	ou	no	terreno.	O	objetivo	desta	atividade	á	avaliar	a	eficácia	dos	conteúdos	das	lições	e	a	habilidade	
dos estudantes para os aplicar de modo prático.

	 No	âmbito	de	cada	TU,	é	útil	adicionar	materiais	publicados	online	para	completar	a	proposta	edu-
cativa.	É	muito	importante	proporcionar	ligações	a	legislação	e	procedimentos	administrativos,	a	imagens	
particularmente	interessantes	e	úteis	para	completar	as	descrições,	a	bases	de	dados	publicadas	e	outro	tipo	
de	dados.	Deve-se	juntar	também	ligações	a	vídeos	e	páginas	web	que	facilitem	a	compreensão	das	maté-
rias por parte dos alunos.

Fórum

	 O	espaço	do	“Forum”	na	plataforma	“Moodle”	 foi	 criado	para	 se	discutir	os	desafios	e	partilhar	
informações	e	dúvidas.	O	objetivo	deste	serviço	é	proporcionar	aos	alunos	um	espaço	virtual	onde	podem	
conectar-se	com	os	professores	e	outros	estudantes	e,	em	cada	língua,	obter	respostas	e	sugestões.

Rede virtual
 
	 Na	plataforma	de	formação	à	distância	 (“e-Learning	platform”)	desenvolveu-se	um	espaço	de	co-
laboração	virtual	para	favorecer	a	comunicação	e	a	aprendizagem	entre	pares	(“peer-learning”)	entre	os	
alunos	dos	diferentes	cursos.	Consistiu	num	espaço	comum	a	todos	os	participantes	(alunos,	professores	e	
stakeholders	convidados)	dos	cursos	dos	diferentes	países	(os	aspetos	linguísticos	foram	tidos	em	conta).	Isto	
significa	que	um	espaço	de	colaboração	virtual	pode	ser	uma	ferramenta	particularmente	útil	para	conse-
guir	objetivos	como	o	incremento	do	conhecimento,	a	interatividade	e	o	intercâmbio	de	pontos	de	vista.	O	
sistema	Moodle	é	uma	boa	solução	para	se	criar	este	espaço.

	 Pode	ser	vantajoso	proporcionar	uma	rede	virtual	nacional	e	uma	internacional,	com	diferentes	ob-
jetivos.	A	organização	responsável	pela	atividade	coordenou	e	reviu	a	proposta	de	atividades	virtuais.

•	 REDE	NACIONAL
Participação	em	conversações	por	Skype	com	stakeholders	locais.	O	objetivo	desta	atividade	é	
favorecer	a	interação	entre	alunos,	profissionais	do	sector	e	professores.

•	 REDE	TRANSNACIONAL
A	participação	no	espaço	de	colaboração	virtual	estabeleceu-se	antes	e	depois	das	mobilidades	trans-
nacionais.

Workshops

	 Os	workshops	formativos	práticos	foram	pensados	como	atividades	presenciais,	realizadas	por	espe-
cialistas,	na	língua	de	cada	país.	Podem	levar-se	a	cabo	nas	instalações	das	organizações	dos	parceiros	ou	
outras	(explorações,	empresas,	etc.).	
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	 Com	estas	atividades,	os	estudantes	podem	contatar	diretamente	com	alguns	aspetos	aprendidos	du-
rante	o	curso.	Por	outro	lado,	graças	às	suas	experiencias	pessoais,	os	especialistas	são	uma	valiosa	fonte	de	
informação	e	sugestões	para	los	alunos	que	querem	trabalhar	com	plantas	aromáticas	e	medicinais	(PAM).

	 Os	gestores	dos	workshops	em	cada	país	ficaram	responsáveis	por	escolher	o	tema,	organizar	a	atividade,	
estabelecer	o	calendário,	contactar	os	especialistas,	comunicar	aos	alunos	e	implementar	os	workshops.

	 Em	cada	país	organizaram-se	2	atividades	presenciais	sobre	processamento	e	técnicas	de	análise	sensorial.

Mobilidades transnacionais

	 Organizaram-se	 quatro	mobilidades	 transnacionais	 (uma	por	 país)	 como	parte	 essencial	 do	 curso	
misto	 em	produção	 artesanal	 de	 alimentos	 à	 base	 de	PAM,	 com	o	 objetivo	de	melhorar	 a	 colaboração	
transnacional	de	organização	da	formação,	as	habilidades	linguísticas	dos	alunos,	o	contacto	com	atividades	
empresariais	e	a	aprendizagem	entre	pares,	o	que	facilitou	o	intercâmbio	de	experiências,	a	consolidação	do	
conhecimento e a implementação de uma rede de artesãos ligados às PAM.

	 Isto	constitui	a	base	de	uma	aprendizagem	de	qualidade	para	adultos,	melhorando	realmente	a	ativi-
dade	de	artesanato	de	PAM,	através	da	disponibilização	de	ferramentas	práticas	que	fortalecem	a	produti-
vidade,	a	competitividade,	a	criatividade,	a	inovação	e	o	espírito	empresarial.

Desarrollo

Estrutura e desenvolvimento das lições

	 Foram	 desenvolvidos	 4	cursos	â	distância,	um	por	país.	Os	temas	das	 lições	e	os	 conteúdos	 fo-
ram	os	mesmos	para	cada	curso,	embora	as	diferentes	legislações	em	cada	país	tenham	levado	a	ajustamen-
tos	específicos	sempre	que	necessário.

	 O	curso	está	pensado	para	principalmente	produtores,	empreendedores	artesãos	e	trabalhadores	de	
empresas	relacionadas	com	as	Plantas	Aromáticas	e	Medicinais	(PAM)	(pelo	que	se	procurou	envolver	este	
tipo	de	profissionais	na	formação	experimental),	mas	também	pode	dirigir-se	a	jovens	estudantes	que	quei-
ram complementar a sua formação formal.

	 O	curso	é	composto	por	quatro	módulos	(Produção,	Transformação,	Elaboração	e	Comercialização)	
e	os	conteúdos	previstos	dividiram-se	nas	seguintes	21	Unidades	Formativas	(TU):
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Módulo 1. Produção – desenvolvido por parceiros portugueses

1.1 UNIDADE 1 – Produção e qualidade das plantas
1.1.1	Identificação	botânica	e	taxonómica	/	grupo	de	produtos	alimentares
1.1.2	Bases	de	fisiologia	e	fenologia
1.1.3	Resumo	e	desafio

1.2 UNIDADE 2 – Tipos de produção. Princípios e processos de certificação
1.2.1	Recoleção	silvestre	de	PAM:	métodos	convencionais	e	ecológicos
1.2.2	Agricultura	convencional
1.2.3 Agricultura ecológica
1.2.4	Agricultura	biodinâmica
1.2.5	Resumo	e	desafio

1.3 UNIDADE 3 – Técnicas de colheita e pós-colheita. Maquinaria útil para pequenos cultivos
1.3.1	Principais	espécies	colhidas,	de	origem	silvestre	e	cultivada
1.3.2	Ferramentas	e	máquinas	utilizadas	no	cultivo
1.3.3	Resumo	e	desafio

1.4 UNIDADE 4 – Boas práticas agrícolas e de recoleção silvestre de PAM
1.4.1	Contexto,	objetivos	e	diretrizes
1.4.2	Cerificação	Global	GAP
1.4.3	Resumo	e	desafio

1.5 UNIDADE 5 – Gestão da produção (planeamento e controlo de custos)
1.5.1 Áreas estratégicas
1.5.2 Fases e ferramentas
1.5.3	Resumo	e	desafio

ANEXO	–	Instalação	de	un	projeto	de	produção	de	PAM
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Módulo 2 – Transformação e qualidade da matéria-prima – 
Desenvolvido pelos parceiros franceses

2.1 UNIDADE 1 – Processamento de erva fresca
2.1.1 Método de colheita da planta e instalações
2.1.2 Período de colheita da planta
2.1.3	Guia	de	colheita	da	planta
2.1.4 Vídeo de colheita da planta
2.1.5	Processamento	das	ervas	frescas
2.1.6	Embalamento	e	armazenamento
2.1.7	Resumo	e	desafio

2.2 UNIDADE 2 – Secagem
2.2.1	Objetivos	e	ratio	de	secagem
2.2.2	Efeito	da	secagem	na	composição	de	compostos	voláteis
2.2.3 Processo e instalações
2.2.4	Tamanho	e	preço
2.2.5	Resumo	e	desafio

2.3 UNIDADE 3 – Manipulação da erva seca
2.3.1	Separação	das	folhas
2.3.2	Seleção	e	limpeza
2.3.3 Descontaminação
2.3.4	Trituração
2.3.5	Armazenamento	e	embalamento
2.3.6	Resumo	e	desafio

2.4 UNIDADE 4 – Técnicas de extração e concentração
2.4.1 Extração de óleos essenciais
2.4.2 Destilação com água
2.4.3	Destilação	com	vapor
2.4.4	Requisitos	de	una	destiladora
2.4.5 Rendimento de extração
2.4.6	Resumo	e	desafio

2.5 UNIDADE 5 – Gestão da qualidade
2.5.1	Sistema	de	Gestão	da	Qualidade
2.5.2	Princípios	de	HACCP
2.5.3	Etapas	de	HACCP
2.5.4	Boas	práticas	de	fabrico
2.5.5	Resumo	e	desafio

2.6 UNIDADE 6 – Organização da transformação da matéria-prima (planeamento e controlo de custos)
2.6.1 Metodologia
2.6.2 Condicionantes
2.6.3 Caso prático
2.6.4	Resumo	e	desafio
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Módulo 3: Técnicas de elaboração de produtos alimentares a base de
plantas – Desenvolvido por parceiros espanhóis

3.1 UNIDADE 1 - Matérias-primas vegetais, ingredientes auxiliares e outros materiais.
3.1.1	Caracterização	das	matérias-primas	de	origem	vegetal
3.1.2	Aditivos,	coadjuvantes	e	produtos	auxiliares	utilizados	na	indústria	alimentar
3.1.3	Contentores	e	materiais	de	embalagem	para	uso	alimentar
3.1.4	Resumo	e	desafio

3.2 UNIDADE 2 - Salas de trabalho e equipamento para o processamento e o embalamento
3.2.1	Salas	e	equipamentos	de	processamento	de	alimentos
3.2.2	Seleção	da	matéria-prima	vegetal
3.2.3	Limpeza	da	matéria-prima	vegetal.
3.2.4	Acondicionamento	da	matéria-prima	vegetal
3.2.5	Tratamentos	de	conservação
3.2.6	Embalamento	de	produtos	alimentares.
3.2.7	Resumo	e	desafio

3.3 UNIDADE 3 - Gestão da qualidade e la segurança. Proteção do meio ambiente
3.3.1 Nutrientes dos produtos alimentares
3.3.2	Segurança	alimentar
3.3.3	Controlo	de	qualidade	da	matéria-prima,	produto	intermedio	e	final
3.3.4 Pessoal
3.3.5	Proteção	do	meio	ambiente
3.3.6	Resumo	e	desafio

3.4 UNIDADE 4 – Tipos de produtos alimentares à base de ervas
3.4.1.	Produtos	alimentares	com	ervas	frescas
3.4.2.	Produtos	alimentares	com	ervas	secas
3.4.3.	Produtos	alimentares	com	ervas	maceradas
3.4.4.	Produtos	alimentares	com	aditivos	vegetais
3.4.5	Resumo	e	desafio

3.5 UNIDADE 5 - Embalamento de ervas secas: elaboração de condimentos e infusões de ervas
3.5.1	Elaboração	de	condimentos	(ervas,	especiarias	e	sal)
3.5.2	Elaboração	e	processamento	de	infusões	de	ervas
3.5.3	Resumo	e	desafio

3.6 UNIDADE 6 - Organização da produção alimentar (planeamento e controlo de custos na fase
de elaboração)
3.6.1 Planeamento e programação da produção
3.6.2 Organização da produção
3.6.3	Logística
3.6.4 Produção e controlo de custos
3.6.5	Resumo	e	desafio
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Módulo 4 – Gestão do negócio, comercialização e venda – 
Desenvolvido pelos parceiros italianos.

4.1 UNIDADE 1 – Rótulos – Normas nacionais e internacionais
4.1.1	Lei	sobre	rotulagem	e	Disposição	UE	1169/2011
4.1.2	Informação	obrigatória	aos	consumidores
4.1.3 As alergias alimentares e os alérgenos
4.1.4 Comercialização
4.1.5	Resumo	e	desafio

4.2 UNIDADE 2: Comercialização, princípios e evolução
4.2.1 Elementos do marketing
4.2.2	Simulação	de	um	plano	de	promoção
4.2.3	Logotipos
4.2.4	Denominação	de	origem	e	marcas	de	qualidade
4.2.5	Eventos	comerciais
4.2.6	Resumo	e	desafio

4.3 UNIDADE 3: Substâncias vegetais e fitoquímicos
4.3.1	Identificação	correta	das	substâncias	vegetais	e	qualidade
4.3.2 Complementos alimentares, composição e regulação na UE
4.3.3	Principais	substâncias	vegetais	utilizadas	nos	complementos	alimentares:	
exemplos e principais especiarias usadas
4.3.4	Efeitos	fisiológicos	e	adversos	das	substâncias	vegetais
4.3.5	Principais	classes	de	fitoquímicos:	química	e	propriedades
4.3.6 Alimentos funcionais
4.3.7	Novos	alimentos
4.3.8	Resumo	e	desafio

4.4 UNIDADE 4: Estratégias de negócio para o mercado online: Web e-social
4.4.1 As redes sociais para empresas
4.4.2	Tipos	de	campanhas
4.4.3 Uso de redes sociais para marketing
4.4.4	Conversação	e	ratio	de	amplificação
4.4.5	Facebook
4.4.6	Google	+
4.4.7	Linkedin
4.4.8	Configuração	de	campanhas
4.4.9	Estrutura	de	una	campanha	de	Facebook
4.4.10	Segmentação
4.4.11 Programação do orçamento
4.4.12 Colocação
4.4.13 Ofertas
4.4.14	Anúncios	para	otimizar	um	conteúdo	criativo
4.4.15	Redefinir	o	orçamento
4.4.16	Resumo	e	desafio
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	 As	lições	foram	disponibilizadas	na	plataforma	Moodle,	uma	por	semana,	segundo	o	calendário	do	
curso.,	assim	como	os	anexos	(documentos,	vídeos,	ligações,	etc.)	e	demais	informação	destinada	aos	alunos.

	 As	lições	foram	construídas	como	apresentações	em	PowerPoint®,	convertidas	em	documentos	pdf,	
que	podem	ser	descarregados,	imprimidos	ou	lidos	na	própria	plataforma.

	 Alguns	 aspetos	 relacionados	 com	boas	 práticas	 e	 segurança,	 armazenamento,	 descontaminação	 e	
manipulação, legislação ou planeamento como controlo de custos, tendem a repetir-se em cada módulo, 
embora	possam	ser	abordados	a	partir	de	diferentes	pontos	de	vista:

•	 Produção:	manipulação	pós-colheita	das	plantas	no	ponto	de	vista	do	produtor.
•	 Transformação:	manipulação	da	erva	seca	como	matéria-prima	para	vender	à	indústria.
•	 Elaboração:	manipulação	da	erva	seca	como	ingrediente	alimentar.
•	 Comercialização:	alimentos	elaborados	a	partir	de	ervas	como	produto	a	vender.

É,	pois,	importante	conhecer	exatamente	de	que	produto	se	está	tratando	em	cada	fase:

•	 Produção:	de	planta	viva	a	planta	fresca	cortada	(p.ex.	rama	de	menta).
•	 Transformação:	de	planta	fresca	cortada	a	erva	seca	(p.ex.	folhas	secas	de	menta).
•	 Elaboração:	de	erva	seca	a	produtos	alimentares	a	base	de	ervas	(p.ex.	bolsita	de	infusão	de	menta).
•	 Comercialização:	de	produto	alimentar	a	produto	comercial	(p.ex.	infusão	digestiva).

 
	 Outra	dificuldade	foi	ajustar	os	conteúdos	às	regulamentações	técnicas	que	podiam	mudar	de	um	país	
para outro.

Interatividade

	 No	final	de	cada	TU,	propuseram-se	desafios	semanais.	Esperava-se	que	os	alunos	os	realizassem	e	
depois	partilhassem	as	respostas	com	outros	estudantes	e	professores	no	Fórum.	Tanto	esta	atividade	como	
a	participação	dos	estudantes	nos	debates	no	fórum	foram	avaliadas.

Lista de desafios semanais

Módulo 1 – Produção

Unidade 1 – Produção e qualidade das plantas
•	 Desafio	1:	Eleger	una	planta	do	campo	e	identificar	utilizando	la	ferramenta	interati-
va	na	página	web	da	sociedade	portuguesa	de	botânica	em	http://flora-on.pt/#z		).
•	 Desafio	2:	Refletir	sobre	as	consequências	de	uma	incorreta	identificação	da	planta	
produzida ou colhida na natureza.
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Unidade 2 – Tipos de produção. Princípios e processos de certificação
•	 Desafio	1:	Visitar	um	mercado	local.	Fazer	uma	lista	de	PAM	vendidas	no	merca-

do.	Visitar	outro	mercado	numa	localidade	vizinha	e	elaborar	outra	lista.	Compa-
rá-las e tirar conclusões.

•	 Desafio	2:	Identificar	produtos	certificados	na	sua	próxima	visita	a	um	mercado	
local	ou	supermercado.	Fazer	uma	lista	de	produtos	certificados	(agricultura	eco-
lógica,	agricultura	biodinâmica	e	outras	certificações).

Unidade 3 – Técnicas de colheita e pós-colheita. Maquinaria útil para pequenos cultivos.
•	 Desafio:	Muitos	produtores	de	PAM	adaptam	maquinaria,	ferramentas	e	processos	de	

outros	tipos	de	cultivo.	Pesquisar	outras	possíveis	soluções	para	a	colheita	de	PAM.

Unidade 4 – Boas práticas agrícolas e de recoleção silvestre de PAM
•	 Desafio	1:	Ler	Heron,	B.	(2010).	GOOD	AGRICULTURAL	AND	COLLECTION	

PRACTICES	FOR	MEDICINAL	PLANTS	Illustrated	Booklet	for	Farmers	and	Co-
llectors.	 FOOD	AND	 AGRICULTURE	ORGANIZATION	OF	 THE	UNITED	
NATIONS,	http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illustratedbooklet.pdf 	e	confrontar	
com o aprendido nesta unidade 1.4. Comentar no fórum.

•	 Contactar	um	produtor	de	PAM	(identificar	o	lugar	ou	região)	e	perguntar-lhe	sobre	a	
aplicação	de	boas	práticas	agrícolas	e	de	recoleção	silvestre.	Fazer	uma	lista	de	que	boas	
práticas	se	seguem	ou	não	e	neste	caso	porquê.

Unidade 5 – Gestão da produção (planeamento e controlo de custos)
•	 Desafio:	LEAN	THINKING	deve	ser	confrontado	com	outros	enfoques	de	gestão	

de	explorações	agrícolas	(possivelmente	mais	tradicionais).	Refletir	sobre	os	bene-
fícios o os limites da sua aplicação à produção de PAM. 

Módulo 2 – Transformação e qualidade da matéria-prima 

Unidade 1 – Processamento de erva fresca
•	 Desafio:	Para	cada	planta	listada	no	capítulo	“2.1.3	Guia	de	colheita	da	planta”,	

encontrar o período ótimo de colheita.

Unidade 2 – Secagem
•	 Desafio:	Segundo	o	seu	projeto	de	produção	de	PAM,	descrever	o	melhor	sistema	de	

secagem,	adaptado	à	sua	planta	favorita	(tempo	de	secagem,	temperatura,	instalação,	
custo	de	secagem	de	1	kg).

Unidade 3 – Manipulação da erva seca
•	 Desafio:	Em	função	do	seu	projeto,	descrever	o	processo	de	pós-colheita	ótimo,	

passos	a	seguir	e	equipamentos	necessários.
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Unidade 4 – Técnicas de extração e concentração
•	 Desafio:	descrever	o	processo	de	destilação	de	vapor.	Calcular	o	custo	total	da	destilação	

com	vapor	(custo	da	instalação	+	custo	de	energia)	para	1	h	de	erva	(cada	um	escolhe	a	
planta,	o	tamanho	do	vaso	de	destilação	e	o	tipo	de	energia).

Unidade 5 – Gestão da qualidade
•	 Desafio:	de	acordo	as	referências	de	documentos,	por	favor	elabora	una	lista	de	

todas	as	regulações	e	requisitos	que	sejam	um	obstáculo	a	seguir	no	âmbito	do	seu	
projeto.	

Unidade 6 – Organização da transformação da matéria-prima (planeamento e controlo de custos)
•	 Desafio:	Segundo	o	seu	projeto,	por	favor,	estabelecer	o	plano	de	negócios	da	sua	empresa

Módulo 3 – Técnicas de elaboração de produtos alimentares a base de ervas

Unidade 1 - Matérias-primas vegetais, ingredientes auxiliares e outros materiais.
•	 Desafio	1:	Criar	una	biblioteca	gráfica	de	ervas	secas	de	acordo	com	el	Anexo	1.	Partes	

da	planta	que	se	utilizam	para	produtos	alimentares.	Pode-se	fazer	fotografias	ou	buscar	
imagens	na	internet.	Isto	ajudará	a	identificar	adulterações	de	espécies	quando	apenas	se	
dispõe	de	material	vegetal	seco.

•	 Desafio	2:	Eleger	o	tipo	de	embalagem	mais	ajustado	ao	seu	projeto	de	elaboração	de	
produtos artesanais com PAM. Discutir a seleção de materiais.

Unidade 2 - Salas de trabalho e equipamentos para o processamento e o embalamento.
•	 Desafio	1:	Elaborar	una	lista	de	fornecedores	disponíveis	de	pequenas	máquinas	ou	dispo-

sitivos	para	moer,	misturar	e	embalar,	úteis	para	artesãos	de	PAM.
•	 Desafio	2:	Pensar	que	dispositivos	existentes	para	outras	atividades	poderiam	ser	modifi-

cados	para	ser	usados	para	processar	ervas.

Unidade 3 - Gestão da qualidade e segurança. Proteção do meio ambiente.
•	 Desafio	1:

•	 Em	http://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa	encontra-se	o	Do-
cumento	de	Mínimos	de	Qualidade	da	Associação	Europeia	para	las	Especiarias.

•	 Em	 http://www.thie-online.eu/about-thie/publications/	 encontra-se	 o	Compe-
dium	of 	Guidelines	for	Herbal	and	Fruit	Infusions.

•	 No	Anexo	2	 encontra-se	outras	 especificações	 físico-químicas	de	 especiarias	no	
Mercado	dos	EE.UU.	(ASTA).

Selecionar	uma	espécie	e	comparar	as	especificações	para	os	parâmetros	físico-quími-
cos	(ASH	(cinza),	AIA	(cinza	insolúvel	em	ácido),	V/O	(óleo	volátil).
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Unidade 4 – Tipos de produtos alimentares a base de ervas.
•	 Desafio:	visitar	una	loja	ou	um	supermercado	e	escolher	um	ou	mais	produtos	elaborados	

com	ervas.	Anotar	que	ervas/especiarias	estão	visíveis	no	produto,	quais	estão	descritas	na	
lista	de	ingredientes,	e	a	forma	como	foram	usadas	(secas,	extratos,	oleorresinas,	etc.).

Unidade 5 - Embalamento de ervas secas: elaboração de condimentos e infusões de ervas.
•	 Desafio	1:	Comparar	as	listas	de	espécies	permitidas	para	condimentos	e	as	listas	de	ervas	

e	frutas	permitidas	para	infusões:
•	 Que	espécies	são	comuns?
•	 São	usadas	as	mesmas	partes	de	plantas?

•	 Desafio	2:	Fazer	uma	foto	da	lista	de	ingredientes	de	um	condimento	ou	de	una	
infusão	e	comprovar	se	as	espécies	estão	corretas.

Unidade 6 - Organização da produção alimentar (planeamento e controlo de custos na fase de elabo-
ração)
•	 Desafio:	Realizar	um	diagrama	de	fluxo	e	um	plano	de	distribuição	da	produção	de	
um	produto	alimentar	a	base	de	ervas	(p.ex.	infusão).

Módulo 4 – Gestão do negócio, comercialização e venda.

Unidade 1 – Rótulos – normas nacionais e internacionais
•	 Desafio	1:	Ir	a	una	loja	e	comprovar	las	Rótulos	e	publicidade	comparativa	e	en-

contrar	os	erros	ou	dúvidas
•	 Desafio	2:	tentar	criar	um	rótulo	para	um	produto

Unidade 2 – Comercialização, princípios e evolução
•	 Desafio:	Preparar	una	simulação	de	plano	promocional	de	um	produto	alimentar	a	

base	de	ervas	(aromatizado,	bebida,	condimento,	té,	especiarias,	etc.)

Unidade 3 – substâncias vegetais e fitoquímicos
•	 Desafio:	Eleger	 três	espécies	de	plantas,	utilizadas	em	três	produções	diferentes.	

Descrever	a	que	principal	classe	de	fitoquímicos	pertence.

Unidade 4 – Estratégias de negócio para o mercado online: Web e-social
•	 Desafio	1:	Localizar	no	Facebook	pelo	menos	3	tipos	diferentes	de	anúncios	patro-

cinados.
•	 Desafio	2:	Localizar	no	LinkedIn	pelo	menos	1	anúncio	patrocinado.
•	 Desafio	3:	Encontrar	 3	páginas	de	Facebook	 com	anúncios	 patrocinados	 e	que	

tenham	mais	de	1000	Fãs	ou	seguidores.
 
 
 Em	geral,	os	alunos	apreciaram	este	tipo	de	atividades	que	lhes	proporciona	informação	muito	inte-
ressante.	Alguns	desafios	não	foram	suficientemente	compreensíveis	ou	a	informação	foi	difícil	de	encontrar,	
ou	não	havia	suficiente	informação	na	lição	(p.ex.	M2-UF4	–	no	puderam	calcular	o	custo	total	da	destilação	
por	vapor	_custo	da	instalação	+	custo	de	energia_	para	1	hectare	de	erva,	escolhendo	o	tipo	de	erva,	ta-
manho	do	vaso	de	destilação	e	tipo	de	emergia).
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 Por	outro	lado,	muitos	desafios	basearam-se	no	contacto	com	produtores,	visita	a	mercados	ou	su-
permercados	ou	em	comprovar	produtos	finais	e	Rótulos.	Embora	parecessem	por	vezes	similares,	eram	
abordados	aspetos	diferentes.

	 Alguns	desafios,	como	pensar	como	adaptar	máquinas	ou	equipamentos,	ou	preparar	planos	de	ne-
gocio	de	acordo	com	cada	projeto	pessoal	só	são	recomendáveis	para	empreendedores	ou	produtores,	não	
tanto	para	estudantes	que	apenas	querem	melhorar	seus	conhecimentos	nos	temas	de	estudo.

	 Também	se	acrescentaram	vídeos	e	páginas	web	para	facilitar	a	compreensão	dos	conteúdos	pelos	
alunos.

	 Estas	ligações	são	muito	práticas	e	úteis,	e	tornam	as	lições	menos	pesadas	e	mais	divertidas.	Algumas	
vezes	é	difícil	encontrar	bons	materiais	audiovisuais	na	internet,	ou	as	páginas	web	estão	em	Inglês	e	nem	
todos	os	alunos	têm	suficiente	competência	a	nível	linguístico.

Trabalho virtual em rede

	 O	curso	misto	inclui	atividades	virtuais	em	rede,	acessíveis	apenas	aos	alunos	adultos	participantes	
no	curso	à	distância	e	aos	professores,	tendo	alguns	atores	do	sector	sido	invitados.	Implementaram	tanto	
atividades	nacionais	como	internacionais.	Foi	previsto	o	uso	dos	fóruns	para	discutir	os	desafios,	partilhar	
informação	e	colocar	dúvidas,	mas	também	se	utilizou	o	Skype®	para	fomentar	a	participação	de	agentes	
locais	em	conversações	com	os	alunos.

	 O	trabalho	em	rede	transnacional	consistiu	na	participação	no	espaço	de	colaboração	virtual,	antes	e	
depois	de	cada	mobilidade	transnacional.

•	 TRABALHO	EM	REDE	NACIONAL

•	 Fóruns	para	comentar	os	desafios,	partilhar	informação	e	colocar	dúvidas.
Para	conseguir	estes	objetivos,	foi	criado	um	espaço	de	colaboração	virtual	específico	na	plataforma	
Moodle,	com	acesso	exclusivo	dos	alunos	participantes	no	curso	à	distância	e	dos	professores.	
Dos	alunos	esperou-se	que	partilhassem	o	 seu	desafio	 semanal	e	desenvolvessem	debates	com	os	
outros.	Este	intercâmbio	de	pontos	de	vista	é	também	particularmente	útil	para	resolver	dúvidas.	A	
presença	dos	alunos	no	Fórum	foi	avaliada	no	final	do	curso.

•	 Conversações	por	Skype®	com	atores	locais.
Os atores locais ou outros especialistas do sector podem ser muito importantes para incrementar 
o conhecimento dos alunos, partilhando informação, sugestões e experiências. Por isso, organiza-
ram-se	conversas	por	Skype	para	implementar	este	tipo	de	atividade.
Os	alunos	eram	informados	do	convidado	poucas	semanas	antes	da	conversa	por	Skye®,	para	
poderem	pensar	e	enviar	por	e-mail	aspetos	sobre	os	quais	teriam	curiosidade	em	perguntar.	Os	
alunos	podiam	realizar	preguntas	aos	atores	a	través	do	quadro	de	texto	de	Skype®.
Foram	registadas	algumas	conversas	escritas	e/ou	em	áudio	para	os	alunos	que	não	puderam	
assistir	às	conversas	por	Skype®.
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Lista de conversas por Skype

Em Espanha:
1.	 Produção	(cultivo):	NATURAL	SUBIRATS
2.	 Produção	(recoleção	silvestre):	ESPÈCIES	A	MÀ
3.	 Transformação	(secagem):	SAMBUCUS
4.	 Transformação	(destilação):	CONCAROMIS
5.	 Elaboração	(infusões):	TEGUST
6.	 Elaboração	(condimentos):	HERBES	DA	CONCA
7.	 Comercialização	(marketing):	BERNAU	HERBES
8.	 Comercialização	(legislação):	FITOMON

Em Franca:
1.	 Produção	(cultivo):	MOULIN	BONAVENTURE
2.	 Transformação	(secagem	e	viveiro):	LES	SERRES	DE	SEGRIES
3.	 Elaboração	(infusões):	SCOP-TI
Esta	conversa	Skype®	foi	cancelada	por	parte	do	ponente.
4.	 Comercialização	(legislação):	CPPARM

Em Portugal:
1.	 Produção	e	recoleção	silvestre:	ERVITAL.
2.	 Transformação	(secagem;	embalamento):	MONTE	DO	MENIR
3.	 Comercialização	(mercados):	ROSMANINHO	VERDE
4.	 Os	produtores	participantes	nas	atividades	transnacionais	partilharam	os	resulta-
dos	das	visitas	com	os	outros.

Em Itália:
1.	 Produção	(cultivo):	CHIALVA	MENTA
2.	 Transformação	(secagem	e	preparação	de	produtos):	IL	GIARDINO	DEI	SEMPLICI
3.	 Comercialização:	EUPHETOS
4.	 Produção:	OCHEDDU
5.	 Marketing:	FIPPO

 
•	 TRABALHO	EM	REDE	TRANSNACIONAL

•	 Espaço	de	colaboração	virtual	antes	e	depois	das	mobilidades	transnacionais.
As	atividades	durante	la	mobilidade	transnacional	realizaram-se	com	os	alunos	e	professores	de	todos	
los	países,	utilizando	o	Espaço	de	Colaboração	Virtual	na	Plataforma	de	Educação	à	distância.	O	ob-
jetivo	desta	atividade	era	debater	um	tema	específico	relacionado	com	as	PAM	e	permitir	aos	alunos	
conhecerem-se	antes	de	cada	mobilidade	transnacional.	
Em	cada	mobilidade	foram	criados	quatro	grupos	de	trabalho,	de	acordo	com	as	capacidades	linguísticas	
dos	alunos.	Esta	atividade	tinha	início	uma	semana	antes	da	partida	e	durava	até	final	da	mobilidade.	Esti-
mulou-se	os	alunos	para	a	continuação	dos	debates	também	depois	das	mobilidades	transnacionais.	Durante	
as	mobilidades,	os	grupos	reuniam-se	para	debater	um	tema	previamente	escolhido	para	o	trabalho	virtual	
em	rede;	o	espaço	de	colaboração	virtual	foi	também	útil	para	realizar	as	conclusões	do	grupo	de	trabalho.
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Lista de temas de trabalho em rede

Temas da mobilidade transnacional em Portugal:
1.	 Estratégias	de	recoleção	silvestre	sustentável	de	PAM	(medidas	políticas	existentes;	boas	
práticas).
2.	 Técnicas	e	equipamentos	usados	no	cultivo	ecológico	em	pequenas	explorações.
3.	 Cultivo	de	plantas	autóctones:	como	avaliar	as	oportunidades	de	mercado	para	espécies	
pouco conhecidas.
4.	 PAM	produzidas	como	matéria-prima	de	produtos	alimentares:	como	conjugar	os	requisi-
tos	legais	e	os	padrões	de	qualidade.

Temas da mobilidade transnacional em França:
1.	 Equipamentos	usados	para	a	recoleção	de	plantas:	onde	comprar	e	como	adap-
tá-los às PAM.
2.	 Processo	de	secagem:	como	e	quando	realizar.
3.	 Qualidade	das	ervas	secas	e	HACCP:	como	criar	e	gerir	o	procedimento.
4.	 Organização	do	trabalho	e	dos	custos	de	produção:	como	planificar	o	trabalho	e	as	
receitas.
 
Temas da mobilidade transnacional em Espanha:
1.	 Legislação:	como	chegar	a	ser	legal	e	não	falir?
2.	 Equipamentos:	devem	ser	específicos	ou	podem	adaptar-se	a	partir	de	outras	ativi-
dades.
3.	 Produtos	alimentares	à	base	de	ervas:	tradicionais	ou	inovadores,	o	que	é	mais	se-
guro	produzir?
4.	 Produtos	artesãos	e	ecológicos:	oferece-se	realmente	qualidade?

Temas da mobilidade transnacional em Itália:
1.Rotulagem	e	declarações	sobre	saúde:	como	construir	una	etiqueta	correta?	Requi-
sitos	gerais	de	rotulagem	(e	para	sectores	específicos).
2.	 Tipos	de	anúncios	em	redes	sociais:	como	e	o	que	usar?
3.	 Ações	de	marketing	para	o	desenvolvimento	de	um	negócio	de	PAM.
4.	 Questões	sobre	plantas	medicinais	e	fitoquímicos	ligados	ao	sector	alimentar.

Considerações	sobre	as	atividades	virtuais	de	trabalho	em	rede:

•	 Uso	dos	fóruns	para	comentar	os	desafios,	partilhar	informação	e	colocar	dúvidas
Alguns	alunos	foram	participativos	no	fórum	para	discutir	desafios,	principalmente	aqueles	que	
trabalham	atualmente	com	PAM:	partilharam	 informação	útil	muito	 interessante	para	a	pro-
dução	de	PAM	e	de	produtos	à	base	de	ervas.	Outros	estudantes	não	utilizaram	muito	este	espaço	
de	fórum,	devido	a	falta	de	tempo	ou	porque	não	estavam	habituados	a	este	tipo	de	ferramenta.
Depois	do	curso,	criaram-se	alguns	grupos	de	WhatsApp®,	e	os	alunos	ativos	continuam	trocan-
do	dúvidas	e	informações	entre	eles.	No	entanto,	outras	ferramentas	como	os	chats	na	plataforma	
e-Learning	no	foram	muito	utilizados,	uma	vez	que	é	difícil	coincidirem	no	tempo.
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•	 Participação	nas	conversas	por	Skype	com	actores	locais
Isto	foi	novo	para	muitos	estudantes.	Alguns	deles,	incluindo	alguns	atores	do	sector,	não	haviam	
utilizado	nunca	o	Skype®,	tendo	gostado	muito	de	descobrir	esta	ferramenta.
Em	Espanha,	o	modo	de	funcionamento	foi	o	seguinte:	alguns	dias	antes	da	data	da	conversa	
(chat),	o	professor	informava	os	alunos	pedindo-lhes	para	enviarem	dúvidas	ou	perguntas.	No	dia	
do	chat,	o	convidado	utilizava	vídeo	e	voz	durante	a	sua	exposição	(começava	por	responder	a	
perguntas	escritas,	passando	depois	às	colocadas	criadas	durante	a	conversa),	o	professor	man-
tinha	ativada	a	voz	(para	falar	com	a	pessoa	convidada	e	para	solucionar	problemas)	e	realizava	
a	transcrição	da	apresentação	(porque	alguns	estudantes	tinham	problemas	de	som),	e	os	alunos	
apenas	podiam	escutar	e	ler.	O	professor	gravava	la	conversação	escrita	e	o	áudio,	colocando	esse	
registo	à	disposição	daqueles	alunos	que	não	puderam	participar	no	chat.
Em	alguns	países,	apenas	alguns	alunos	participaram	nas	reuniões	por	Skype®,	uma	vez	que	es-
tas	estavam	agendadas	em	horas	de	trabalho.	De	todas	formas,	os	que	puderam	assistir	gostaram	
muito	desta	atividade,	onde	 tinham	a	oportunidade	de	conhecer	produtores,	 colocar	dúvidas,	
fazer	mesmo	algumas	ligações	comerciais.	Em	alguns	países,	esta	ferramenta	foi	muito	bem	su-
cedida.
Todos	os	atores	do	sector	foram	muito	amáveis	e	proporcionaram	informação	sem	reservas.
A	única	cosa	a	melhorar	é	todos	poderem	ver-se	e	falar	diretamente,	em	vez	de	escrever,	apesar	
de ser difícil com grandes grupos.
Também	aconteceram	alguns	problemas	técnicos:	algumas	vezes	foi	difícil	seguir	a	conversação	
ou	ver	e	escutar	a	pessoa	convidada	(dependendo	da	qualidade	da	conexão).

•	 Participação	no	espaço	de	colaboração	virtual	antes	e	depois	das	mobilidades	transnacionais
Ao	contrário	do	 fórum	e	das	conversas	com	atores	 locais,	esta	 ferramenta	não	 foi	muito	bem	
sucedida.	Apenas	alguns	alunos	acederam	ao	espaço	e	comentaram	os	temas	sugeridos.	É	possí-
vel	que	alguns	deles	apresentassem	dificuldades	linguísticas	(ligadas	ao	uso	do	Inglês),	ou	não	se	
interessassem muito pelo tema.
É	importante	avisar	os	alunos	antes	da	mobilidade	para	que	acedam	al	trabalho	em	rede	virtual	e,	
durante	o	trabalho	em	rede	presencial,	há	que	animá-los	a	participar	para	que	se	possam	extrair	
conclusões participadas.
Poder-se-á	encontrar	outros	tipos	de	estratégia	e	ferramentas	ou	atividades	que	estimulem	a	inte-
ração entre os alunos dos diferentes países.

Workshops práticos

	 Em	cada	país	organizaram-se	2	atividades	presenciais	sobre	processamento	e	técnicas	de	degustação	
da	qualidade.

Em Espanha
1.	 Workshop	sobre	análise	sensorial.
2.	 Workshop	sobre	embalagem	e	rotulagem.

	 Ambas	as	atividades,	de	um	alto	nível	profissional	dos	professores,	foram	organizadas	pelo	Instituto	de	
Investigação	e	Tecnologia	Agroalimentarias	(IRTA)	en	Monells,	facilitando	informação	técnica	atualizada.	
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	 Ambas	as	atividades	estavam	abertas	ao	público,	e	não	se	estabeleceu	nenhum	limite	de	assistência.

	 O	primeiro	workshop	foi	mais	prático	do	que	o	segundo,	mas	todos	os	participantes	ficaram	muito	
satisfeitos	com	toda	a	informação	disponibilizada,	que	acharam	muito	útil.

	 Os	alunos	do	HERBARTIS	tiveram	a	oportunidade	de	se	conhecerem	presencialmente,	e	organi-
zou-se	um	almoço	depois	do	segundo	workshop	para	poder	haver	mais	interação.

	 Constatou-se	que	é	uma	boa	ideia	organizar	una	primeira	reunião	no	arranque	do	curso,	para	expli-
car	as	regras	do	curso	e	ter	a	oportunidade	de	se	conhecerem	antes	de	começarem	as	atividades	do	curso.

	 Durante	os	workshops	foram	realizados	vídeos,	posteriormente	editados	com	mistura	de	imagens	e	
diapositivos,	que	no	entanto	são	muito	longos	e	monótonos.	Será	preferível	que	sejam	realizados	por	profis-
sionais,	que	garantam	vídeos	com	qualidade	“educativa”.	Estes	vídeos	estão	disponíveis	no	Youtube®	e	no	
espaço	E-learning	do	Moodle	de	HERBARTIS.

Em	França:
1.	 Workshop	sobre	destilação	por	arrastre	de	vapor.
2.	 Workshop	sobre	análise	sensorial	de	produtos	alimentares.

	 Ambas	as	atividades	tiveram	lugar	na	Université	Européenen	des	Senteurs	et	Saveurs	(UESS),	num	
só	dia.	Foram	atividades	restringidas	aos	estudantes	do	HERBARTIS.	O	grupo	de	estudantes	franceses	não	
utilizaram	muito	a	plataforma	HERBARTIS	para	comunicarem	entre	si,	pelo	que	este	dia	de	atividades	foi	
una	oportunidade	para	se	conhecerem	e	conversarem	durante	o	almoço	que	se	seguiu.

	 O	primeiro	workshop	foi	conduzido	por	Olivier	Bagarri	(UESS)	e	foi	mais	teórico,	com	observação	e	
debate	sobre	a	destilação:	instalação	de	una	caldeira,	apresentação	em	Powerpoint®.	Foram	feitas	fotogra-
fias	desta	atividade.

	 O	segundo	workshop	foi	mais	prático,	tendo	sido	conduzido	por	Hélène	Lombardo	(La	Flaveur	du	
Monde),	especialista	em	análise	sensorial.	Os	participantes	puderam	provar	diferentes	ervas	secas,	infusões	
e	um	biscoito	feito	com	ervas.	A	oradora	também	usou	una	apresentação	em	Powerpoint®	incluindo	vo-
cabulário	sobre	análise	sensorial,	métodos	de	avaliação	e	uma	ficha	de	degustação.	Foi	gravado	um	vídeo	
curto,	também	sem	grande	valor	para	o	curso.

	 Todo	o	material	utilizado	durante	ambos	os	workshops	foram	deixados	à	disposição	dos	alunos.

Em	Portugal:
1.	 Secagem	de	Plantas	Aromáticas	e	Medicinais.
2.		HACCP	aplicado	a	la	produção	e	processamento	de	Plantas	Aromáticas	e	Medicinais

	 Ambos	os	workshops	tiveram	lugar	na	Escola	Superior	Agrária	de	Beja	(ESAB),	do	Instituto	Politéc-
nico	de	Beja,	e	foi	organizada	por	professores	deste	Instituto	de	Estudos	Superiores.	Estes	workshops	foram	
dirigidos	exclusivamente	aos	alunos	do	HERBARTIS.	Concentraram-se	num	único	dia,	para	minimizar	os	
custos	de	deslocação	e	a	perda	de	dias	de	trabalho.	Alguns	estudantes	tiveram	que	gastar	um	dia	das	suas	
férias	para	poderem	assistir	a	estes	workshops,	pelo	que	seria	preferível	terem	acontecido	ao	fim-de-semana.	
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Também	se	realizou	uma	visita	guiada	aos	laboratórios	da	Escola,	onde	foi	possível	ver	o	equipamento	e	
conhecer	os	serviços	à	disposição	dos	produtores	e	das	empresas	elaboradoras	de	alimentos	e	obter	alguma	
informação	sobre	estudos	recentes	e	projetos	de	investigação.

	 O	grupo	também	almoçou	junto	na	cantina	do	Instituto.	Foi	una	boa	forma	de	facilitar	contactos	
entre	eles.	Os	dois	workshops	foram	gravados	em	vídeo	com	a	intenção	de	serem	editados	por	estudantes	e	
professores	do	curso	de	multimédia	do	mesmo	Instituto	(o	que	não	veio	a	acontecer,	no	entanto).

	 A	avaliação	dos	workshops	por	parte	dos	alunos	foi	muito	positiva.	Ficaram	muito	satisfeitos	com	os	
conteúdos	de	ambos	os	workshops	e	comentaram	que	estes	momentos	presenciais	são	muito	importantes	
para	conhecerem	outros	estudantes	e	também	os	professores.	Poder	preguntar	diretamente	questões	aos	pro-
fessores	é	melhor	que	escrever	no	fórum.	De	facto,	os	estudantes	portugueses	não	utilizaram	muito	o	fórum	
no Moodle.

	 Os	documentos	apresentados	durante	os	workshos	foram	disponibilizados	na	plataforma,	para	asse-
gurar	que	os	estudantes	que	no	puderam	assistir	teriam	acesso	aos	conteúdos.	ESAB/IPBeja:	https://www.
ipbeja.pt/UnidadeesOrganicas/ESA/Paginas/default.aspx

Em	Itália:
1.	 Workshop	sobre	análise	sensorial	e	novas	técnicas	de	secagem	e	destilação	para	obter	produtos	
alimentares	a	base	de	ervas.
2.	 A	cadeia	da	alfavaca	e	la	produção	de	pesto.

	 A	primeira	atividade	foi	organizada	por	Terre	dei	Savoia	e	permitiu	a	participação	do	Profesor	Zeppa	(Universi-
dade	de	Turín)	e	do	Dr.	Di	Paolo	(proprietário	da	empresa	Euphetos).	Ambos	realizaram	una	apresentação	em	Power-
point®	e,	à	parte,	o	Dr.	Di	Paolo	mostrou	aos	participantes	uma	técnica	de	extração	inovadora	para	materiais	vegetais.

	 A	segunda	atividade	foi	organizada	pelo	CREA,	com	a	colaboração	do	Sr.	Anfoosi	(proprietário	de	Azienda	
Agraria	Anfossi)	e	do	Dr.	Giovanni	Minuto	(CeRSAA).	Durante	este	workshop,	os	participantes	presenciaram	a	prepa-
ração	artesanal	de	pesto	seguida	de	una	degustação	(Bar	Sport	–	Cisano	sul	Neva,	SV).	No	CeRSAA,	os	participantes	
visitaram	uma	estufa	inovadora,	e	também	se	proporcionou	informação	sobre	o	cultivo	de	alfavaca	e	seus	fitopatógenos	
e a preparação de pesto.

Mobilidades transnacionais

	 As	quatro	mobilidades	transnacionais	foram	essenciais	para		éxito	do	curso	misto	sobre	produção	artesa-
nal	de	ervas.	Esta	atividade	teve	lugar	em	três	dias,	de	terça-feira	a	quinta-feira,	com	segunda	e	sexta	destinadas	
a	viagens,	apresentação	e	avaliação.	Durante	estes	dias,	organizaram-se	três	atividades	formativas:

1)	 Workshops	presenciais	de	trabalho	em	rede.
2)	 Seminários	técnicos	con	atores	do	sector.
3)	 Visitas	profissionais	a	empresas	artesanais	de	ervas.

Os	programas	específicos	das	quatro	mobilidades	transnacionais	estão	anexados	a	este	capítulo	4	(anexos	1,	2,	3,	4).
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Seleção	dos	participantes

	 A	proposta	educativa	completa	causou	um	enorme	interesse	e	um	grande	número	de	alunos	potenciais	solici-
taram	participar.	Estes	foram	selecionados	principalmente	com	base	no	campo	de	interesse,	ocupação	laboral	e	dispo-
nibilidade	para	seguir	o	curso	e	as	atividades.	Sobre	ocupação	laboral,	decidiu-se	priorizar	os	adultos	que	já	estiveram	
implicados	no	sector	das	PAM;	depois,	estudantes	do	ámbito	agronómico,	botânico,	fitoquímico.

Conclusões

	 Nesta	secção	apresentam-se	algumas	reflexões	críticas	para	cada	aspeto	do	curso.

Programa de Unidades Formativas

 Alguns aspetos podiam ser facilmente confundidos e necessitam de serem melhorados. Por exemplo, 
em	relação	aos	materiais	formativos	elaborados	para	o	curso,	alguns	aspetos	relacionados	com	o	processa-
mento	de	ervas	frescas	(entendendo	ervas	culinárias	vendidas	como	erva	fresca,	p.ex.	alfavaca)	deveriam	ser	
tratados	no	Módulo	2,	Unidade	1,	mas	apenas	se	focou	o	processamento	do	material	fresco	de	ervas	antes	
de	secagem	e/ou	destilação.	Por	isso	se	incluíram	no	Módulo	2	(Tipos	de	produtos	a	base	de	ervas).

	 Por	vezes,	as	unidades	formativas	foram	demasiado	longas.	Deveríam	dividir-se	em	mais	unidades	e	
incrementar	o	número	de	horas	previstas.	Por	outro	lado,	poderiam	reduzir-se,	eliminando	partes	redundan-
tes	comuns	com	outros	módulos.	É	muito	importante	ler	todos	los	textos	das	TU	como	um	conjunto	para	
distribuir	a	informação	de	forma	equilibrada.	Este	trabalho	necessita	de	um	grande	esforço.

Participantes

	 Os	estudantes	que	jà	trabalham	com	PAM	geralmente	siguiram	curso	inteiro	participando	ativamente	
também	nas	atividades	auxiliares.	Um	total	de	100	alunos	participou	neste	curso	piloto.

Virtual versus Mobilidade pessoal

	 As	atividades	virtuais	e	a	plataforma	Moodle	permitiram	que	professores	e	alunos	se	conhecessem	e	comuni-
cassem,	evitando	os	gastos	de	deslocação	para	se	reunirem.	O	espaço	virtual	utiliza-se	cada	vez	mais	para	prover	um	
conhecimento	básico	e	há	muita	informação	disponível	no	espaço	de	internet.	Um	curso	específico,	construído	com	
um	claro	objetivo,	é	muito	útil	para	focalizar	a	informação,	aportando	um	grande	apoio	num	tema	concreto.	No	caso	
de	HERBARTIS,	o	curso	focalizou-se	no	sector	das	plantas	aromáticas	para	a	elaboração	de	alimentos	e	todos	los	ele-
mentos	que	são	importantes	para	o	desenvolvimento	de	uma	atividade	própria	futura.

	 Os	cursos	virtuais	também	permitiram	a	participação	durante	todo	o	dia,	nas	horas	adequadas,	e	logo	a	possibi-
lidade	de	combinar	educação	e	trabalho.	

	 As	mobilidades	são	uma	experiencia	mais	completa	devido	à	atenção	total	que	o	aluno	dedica	ao	professor	du-
rante	as	lições	ou	no	seminário.	Os	humanos	podem	aprender	com	os	cinco	sentidos	e	por	vezes	até	com	o	sexto	sentido.
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Mobilidade

	 A	organização	da	mobilidade	transnacional	apresentou	vários	problemas	respeitantes	à	viagem	desde	e	para	os	
diferentes	países,	asim	como	as	mobilidades	locais	para	realizar	as	visitas	a	explorações	do	sector.	A	solução	de	usar	um	
autocarro,	por	exemplo,	nem	sempre	é	exequível	por	haver	muitas	vezes	acessos	difíceis	às	explorações.	Devido	ao	orça-
mento	restringido,	cada	estudante	apenas	pôde	participar	numa	mobilidade.	Deve	considerar-se	no	custo	da	proposta	
de	um	segundo	curso,	já	que	a	visita	a	diferentes	países	possibilita	um	melhor	conhecimento	deste	sector	económico.

	 As	visitas	e	os	seminários	foram	adequados	e	forneceram	informação	interessante	sobre	o	tema,	permitiram	
aprofundar o conhecimento dos aspetos económico-técnicos, conhecer gente com os mesmos interesses e diferentes 
habilidades	e	construir	una	rede	transnacional	útil	para	futuros	intercâmbios.

	 A	comunicação	é	por	vezes	um	problema.	O	Inglês,	como	língua	“ponte”,	nem	sempre	era	dominada	pelos	
agricultores	e	estudantes,	e	ainda	que	os	países	participantes	tenham	a	mesma	origem	latina	e	seja	possível	compreender	
alguma coisa, muita informação se perdeu.

	 As	visitas	às	explorações	agrícolas	sempre	tiveram	muito	êxito,	mas	também	teria	sido	interessante	visitar	forne-
cedores	de	equipamentos.	

	 Outro	problema	foi	a	dispersão	geográfica	das	explorações,	que	provocaram	la	perda	de	muito	tempo	em	va-
gens.	Entre	las	sugestões	mais	destacadas:

•	Os	alunos	deveriam	realizar	as	atividades	de	trabalho	em	rede	no	início	da	mobilidade	(ou	1-2	horas	cada	dia)	
e	depois	realizar	una	apresentação	no	último	dia	(no	Seminário).
•	Os	alunos	deveriam	dividir-se	em	tantos	grupos	como	visitas	realizadas	e	preparar	um	resumo	da	visita	e	rea-
lizar	una	apresentação	no	último	dia	(no	Seminário),	permitindo	aos	outros	darem	a	sua	opinião	e	partilharem	
informação.

Mais: algumas críticas e modificações potenciais

 Pensas que as atividades presenciais e virtuais estão equilibradas para conseguir os objetivos formativos?
 
	 O	espaço	do	fórum	e	as	conversas	por	Skype	foram	usadas	com	sucesso	nalguns	países	(p.ex.Espanha),	mas	
poucos	alunos	participaram	nalguns	dos	outros	países.	Estes	argumentaram	que	estavam	muito		ocupados	 durante	
o	dia	(por	trabalho	principalmente)	e	que	preferiam	enviar	emails	em	vez	de	usarem	a	plataforma.	

	 Neste	sentido,	as	atividades	presenciais	foram	 muito	interessantes	e	satisfizeram	o	objetivo	de	serem	uma	
oportunidade para partilhar conhecimentos e experiências por parte dos estudantes de diferentes países. Apesar 
de	os	alunos	nem	sempre	poderem	participar	no	trabalho	em	rede	virtual,	estas	atividades	não	deixam	de	ser	uma	
ferramenta	interessante	e	económica.	As	atividades	virtuais	deveriam	estar	equilibradas	com	as	presenciais.

	 Os	workshops	presenciais	são	necessários	para	criar/incrementar	a	coesão	do	grupo	e	para	aprender	de	una	
forma	diferente.	É	uma	parte	essencial	do	currículo	educativo.	Num	curso	(modular)	futuro,	deveria	estar	disponível	
um	catálogo	de	workshops	complementares	ao	curso	a	distância.
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 Que atividades poderiam ser melhoradas? Quais podiam ser eliminadas? Quais poderiam ser adicionadas?
 
	 A	parte	virtual	dos	grupos	de	trabalho	transnacionais	não	foi	muito	bem	sucedida,	podendo	ser	eli-
minada	ou	criar-se	outro	tipo	de	espaços	virtuais	onde	fosse	possível	os	alunos	encontrarem-se	depois	das	
mobilidades	transnacionais	(p.ej.	Facebook,	WhatsApp,	etc.).

	 Por	outro	lado,	poderia	acrescentar-se	um	dia	inteiro	obrigatório	para	trabalhar	nas	instalações	da	
organização	que	fornece	a	formação,	ou	um	dia	de	informação	no	principio	do	curso.

 A que tipo de alunos deveria dirigir-se la formação? Só produtores ou outros?
 
	 Nesta	fase	experimental	foi	adequado	dar	prioridade	aos	produtores	de	PAM	para	que	tivessem	aces-
so	a	mobilidades	transnacionais.	No	futuro,	no	entanto,	toda	as	pessoas	interessadas	no	tema	deveriam	po-
der	ter	acesso.	Assim,	o	curso	deveria	estar	aberto	a	produtores	que	estão	no	arranque	da	sua	atividade	e	a	
pessoas	que	querem	produzir	no	futuro.	A	diversidade	de	alunos	é	um	ativo.
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Passos para se obter um enquadramento formal para a Produção Artesanal de alimentos à 
base de Plantas Aromáticas e Medicinais

Introdução
 
 Durante o projeto HERBARTIS, foi realizado um curso piloto sobre “Produção artesanal de alimen-
tos à base de plantas aromaticas e medicinais” (ver capítulo 4). Os módulos profissionais implementados 
foram:

- Produção de plantas aromáticas.
- Transformação e qualidade da matéria-prima.
- Técnicas de elaboração de produtos alimentares à base de plantas.
- Negócios, marketing e venda.

 Em cada país, cerca de 20 alunos foram envolvidos nestes cursos, principalmente produtores agríco-
las e empresários do sector, que se demonstraram muito interessados nesta formação e valorizaram muito 
positivamente os conteúdos e a experiência transnacional.

 Este curso piloto tentou satisfazer as necessidades da maioria dos produtores, especialmente os pe-
quenos produtores de PAM, que colhem e/ou cultivam e transformam plantas aromáticas em matérias-pri-
mas (ervas secas, óleos essenciais) e também fabricam produtos finais (infuses de ervas, temperos, licores, 
etc.) nomeadamente para venda direta ao consumidor final.

 Até agora, nas regiões envolvidas no projeto, falta formação profissional formal nestea area (ver capítulo 2).

 O currículo desenvolvido durante o HERBARTIS foi projetado com base em temas importantes ligados às 
práticas agrícolas e artesanato alimentar e poderá complementar a atual educação profissional oficial.

 Independentemente das informações fornecidas e do conhecimento alcançado, os esforços envidados 
para seguir um curso completo como esse deveriam ser capitalizados através de um reconhecimento for-
mal, como um diploma ou um certificado, a ser utilizado para recrutamento público e/ou implementação 
de atividades privadas.

 As qualificações servem uma variedade de propósitos: resultados de aprendizagem para os emprega-
dores, pré-requisitos de acesso a determinadas profissões regulamentadas, determinação do nível e conteú-
do da aprendizagem adquirida por um indivíduo por parte de autoridades de educação e formação. Eles 
também são importantes como uma expressão de realização pessoal.

 Mas, como poderá um reconhecimento formal desta qualificação ser alcançado?

Nos próximos parágrafos, abordamos as possibilidades de se atingir este objetivo nos 4 países.
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Catalunha (Espanha)
 
 Na Catalunha, o objetivo a médio prazo é que esta formação possa vir a ser tida como curso de ho-
mologação para que os produtores possam comprovar os seus conhecimentos nesta área e possam obter 
um “título de artesanato alimentar” e, ao mesmo tempo, iniciarem um processo de obtenção da forma 
jurídica de artesão “fabricante de temperos e ervas medicinais” e / ou “fabricante de produtos alimentares 
à base de plantas”.

 Atualmente, a regulamentação do “artesanato alimentar” na Catalunha está em revisão porque deve 
ser adaptada à legislação europeia, que não é tão restritiva, deixando provavelmente o “título de artesão” 
de ser obrigatório. No entanto, o Departamento de Agricultura, Pecuária e Pescas do Governo da Catalun-
ha, responsável pela regulamentação de alimentos, ainda teria um papel na certificação dos requisitos dos 
artesãos e no reconhecimento dessa condição. O “artesanato alimentar” na Catalunha está pronto para 
incorporar esta nova forma como artesanato, e uma das maneiras de obtê-lo é com a existência de um 
curso que certifique as competências necessárias. Mas, para que o curso seja reconhecido, é aconselhável 
obter a aprovação do Serviço de Formação Agrícola (Servei de Formació Agrática).

 O objetivo a longo prazo seria conseguir que o curso obtenha o reconhecimento de “Certificado 
Profissional” (CP).

 Este tipo de certificado é expedido pelo Serviço de Emprego da Catalunha (Servei d’Ocupació de 
Catalunya - SOC) que administra a formação profissional para o emprego no quadro da agência nacional, 
o “Serviço Público de Emprego do Estado” (Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE). Este é um proces-
so que pode durar pelo menos 2 anos, para desenvolver o currículo e a acreditação de competências. Em 
relação às competências profissionais, as UC (Unidades de Competência), que fazem parte da CP, podem 
ser promovidas pelo Instituto Catalão de Qualificações Profissionais (Instituto Catalão de Qualificações 
Profissionais - ICQF) ou pela autoridade nacional equivalente, INCUAL. Este é o passo preparatório para 
o desenho de um CP.

 O CP é um documento oficial que acredita as competências profissionais e garante que a pessoa que 
o obtém tem conhecimento, competências e aptidões para desenvolver uma atividade de trabalho de acor-
do com as exigências do mercado de trabalho. Estes certificados são válidos em todo o território espanhol 
e, além disso, a legislação europeia permite a validação dos diplomas oficiais nacionais noutros países se 
houver acordos entre os Estados.

 Cada CP credencia uma qualificação profissional do Catálogo Nacional de Qualificações Profissio-
nais, apesar de, excecionalmente, existirem certificações que acreditam apenas uma parte da qualificação.

 Cada CP contém um módulo de formação prática nos centros de trabalho. A conclusão deste módu-
lo é indispensável para obter o CP.
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 As formas de obter um CP são:

 A formação profissional, que inclui:

•	 Formação	profissional	no	sistema	educativo:	programas de formação que a Administração da Educação 
desenvolve e são organizados em ciclos formativos.

•	 Formação	profissional	para	o	emprego:	ações de formação autorizadas pela Administração do Trabalho 
dirigidas à obtenção do CP; Esta formação é ministrada em centros credenciados pelo SOC (Ser-
viço de Ocupação da Catalunha).

 A experiência laboral:

•	 -	Acredita’t:	procedimento através do qual se avaliam e acreditam as competências adquiridas no 
âmbito do trabalho ou pela formação não formal, i.e. que não conduz a uma certificação oficial.

 A possibilidade de credenciar unidades de competência de forma independente e cumulativamente 
permite obter o CP por combinação das duas formas anteriores, se toda a UC puder ser credenciada, inde-
pendentemente de serem obtidas por formação ou experiência de trabalho.

Opção 1. Através de formação profissional no sistema educacional

 Se um aluno pretendesse alcançar as competências incluídas na formação HERBARTIS através da 
formação profissional do sistema educacional, teria que concluir diferentes graus:

• Uso e conservação do meio natural: o conteúdo ligado à colheita silvestre de plantas medicinais e aro-
máticas (PAM) tem presença no módulo profissional de “uso do meio natural”, unidade de formação 
“Extração e colheita de produtos florestais não-lenhosos”. No entanto, há apenas um pequeno capítulo 
numa unidade basicamente focada na extração de cortiça; pelo que os conteúdos teriam que ser forta-
lecidos.

• Produção agropecuária, perfil profissional da produção agrícola: uma parte das qualificações de “cultu-
ras arvenses”, “fruticultura”, “horticultura e floricultura”, deveria incluir “culturas de PAM”, pois este 
tipo de produção é uma mistura de culturas arvenses e horticultura.

• Elaboração de produtos alimentares: seria necessário que os temperos fossem considerados produtos 
finais (por exemplo, mistura de ervas, sal com ervas, azeites e vinagres aromatizados, etc.), não apenas 
aditivos, e também incluídos os chás de ervas.

 Temos, então, como problema o facto de a formação profissional oficial estar pouco agilizada e tornar-se 
cara para alguém que queira obter as competências de produção artesanal de alimentos com PAM, uma vez que 
exige 3 cursos diferentes. Uma formação mais simples e acessível seria necessária.
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Opção 2. Através de formação profissional para o emprego 

 No caso da formação profissional para o emprego, o CP é estabelecido pelo Ministério do Trabalho e 
Segurança Social (Ministério de Trabalho e Segurança Social). Os mais parecidos com a formação HER-
BARTIS são:

Agricultura	familiar	profissional:

- Culturas arvenses.
- Fruticultura.
- Horticultura e floricultura.
- Atividades auxiliares em florística.
- Atividades de floricultura.
- Arte floral e gestão de floricultura.
- Atividades auxiliares em creches, jardins e centros de jardinagem.
- Instalação e manutenção de jardins e áreas verdes.
- Jardinagem e restauração da paisagem.
- Uso florestal.
- Gestão do uso florestal.
- Atividades auxiliares no uso florestal.
- Atividades auxiliares na conservação e melhoria das florestas.
- Produção de sementes e mudas.
- Gestão da produção agrícola.
- Gestão de sementes e produção de plântulas.
- Atividades auxiliares na agricultura.
- Produção de cogumelos e trufas.

Família	profissional	da	indústria	alimentar:

- Operações auxiliares de fabrico na indústria de alimentos.
- Fabrico de café e substitutos do café.
- Fabrico de vinhos e licores
- Indústrias de petróleo e gorduras comestíveis.
- Fabrico de vegetais enlatados.
- Indústrias de vegetais enlatados e sucos vegetais.

 Mas não há qualquer CP que possa fornecer as competências necessárias, abrangendo a colheita sil-
vestre, o cultivo, a transformação de plantas aromáticas e a fabrico e venda de produtos alimentares à base 
de plantas (por exemplo, temperos, ervas, licores e vinhos aromatizados, azeites e vinagres aromatizados, 
etc.).
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 Uma opção viável seria iniciar as etapas para obter um novo CP adaptando o currículo HERBARTIS 
ao modelo de identificação do CP.

 Um dos desafios da formação HERBARTIS é o fato de que os módulos de formação pertencem a 2 
famílias diferentes:

Agricultura:
1. Produção de plantas aromáticas.
2. Transformação e qualidade da matéria-prima.

Indústrias	alimentares:
3. Técnicas de elaboração de produtos alimentares à base de plantas.
4. Negócios, marketing e venda.

 Por isso, parece difícil chegar a um CP que englobe ambas as famílias.

 Mas para o setor das PAM, é necessária uma formação abrangente para obter produtos artesanais de 
alta qualidade, diferentes dos industrializados.

• Produção e transformação de plantas medicinais e aromáticas.
• Fabrico de produtos alimentares à base de plantas.

Desta forma, as competências propostas serão alcançadas em duas fases.

Opção 3. Através da acreditação da experiência de trabalho

 Esta via apenas é viável, oficialmente, se previamente existir uma qualificação profissional oficial e um CP. 

 Assim, atualmente, reconhecer a experiência de artesãos que já elaboram produtos alimentares à base de plan-
tas só pode fazer-se através de procedimentos informais (porque não há nenhum CP para a produção artesanal de 
alimentos à base de PAM), mediante algum sistema de credenciação de competências, como um sistema consensua-
lizado entre diferentes organismos que permitisse aos interessados validarem os seus conhecimentos e serem reconhe-
cidos pelo menos ao nível do mercado.

 Nesse caso, o estabelecimento dos conteúdos curriculares seria dirigido à definição dessas provas de avaliação, 
que devem ser implementadas por um organismo externo aos que fornecem a formação.

Opção 4. Através de formação contínua

 Outra via intermédia seria promover a formação HERBARTIS junto de diferentes fornecedores de 
formação em agricultura / indústria alimentar, como formação contínua.
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 Após mais de uma década de existência de duas modalidades diferentes de formação profissional no 
quadro laboral (formação profissional e formação contínua), hoje em dia existe um sistema único, tanto a 
nível nacional como regional, um único subsistema de formação profissional para o emprego. Este novo 
modelo é regulado pela lei nacional Real Decreto 395/2007 de 23 de março de 2007 e é implementado em 
cada região autônoma espanhola com um sistema de bonificações.

 Atualmente, o Consórcio para a Formação contínua na Catalunha (Consorci per a la Formació Con-
tínua da Catalunya) do Governo da Catalunha possui competências sobre:

• - Gestão da oferta de formação e acções complementares de acompanhamento da formação, com contratos 
programa para os seguintes tipos de iniciativas:

• Planos de formação intersectoriais.
• Planos de formação setoriais.
• Planos de formação para a economia social e trabalhadores autónomos.

• Monitorização e controlo da formação de procura, ou seja, formação nas empresas e permissões individuais 
de formação (PIF).

 Os planos de formação sectoriais são dirigidos a trabalhadores de diferentes setores produtivos, para melho-
rar as suas competências e a qualificação profissional e atendem às necessidades concretas de setores que têm um 
peso relevante na Catalunha e / ou a situações de crise de um setor específico. Esta é uma formação especializada 
para setores produtivos concretos.

 Existe uma oferta de cursos diferentes, mas nenhum ligado a plantas aromáticas nem ao fabrico de temperos 
/ chás de ervas.

Na família profissional da agricultura, há a seguinte oferta:
- Atividades auxiliares na conservação e melhoria das florestas.
- Atividades auxiliares em creches, jardins e centros de jardinagem.
- Agricultura orgânica.
- Instalação e manutenção de jardins e áreas verdes.
- Operações básicas em creches e centros de jardinagem.
- Operações básicas para a instalação de jardins, parques e áreas verdes.

Na família profissional das indústrias alimentares, há:
- Manipulação de alimentos.
- Segurança alimentar: manuseio e controlo de alimentos
- Sistemas HACCP.
- Alérgenos e intolerâncias alimentares
- Intervenção na atenção à higiene alimentar nas instituições.
- Operações auxiliares no fabrico da indústria de alimentos.
- Fabrico de vinhos e licores.
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 A formação de procura responde às necessidades de formação específicas das empresas para aumen-
tar sua competitividade através da formação dos seus trabalhadores e é formado por ações de formação nas 
empresas e permissões individuais para formação.

 Estas iniciativas são financiadas pela aplicação de um sistema de bonificações da Segurança Social 
que são pagas pelas empresas. As empresas têm um crédito anual para formar os seus trabalhadores.

 Para promover o formação nas micro e pequenas empresas catalãs até 50 trabalhadores, o Depar-
tamento de Empresas e Ocupação (Departamento de Empresa i Ocupació) do Governo da Catalunha, 
foi criada a iniciativa Forma Empresa50.Cat, administrada pelo Consórcio para a Formação contínua da 
Catalunha, e oferece informações e aconselhamento individual a essas empresas e, se necessário, formação 
à medida.

 Atualmente, não há nenhum centro que ofereça formação regular sobre produção de PAM nem a 
sobre o fabrico de produtos alimentares à base de plantas. Existem apenas cursos dispersos no quadro de 
formação contínua, muitos deles oferecidos por escolas agrícolas e universidades de Verão, ou alguns semi-
nários técnicos promovidos pela administração local da Agricultura. Em todas essas atividades, o Centro 
de Investigação Florestal da Catalunha (Centro Tecnológico Florestal da Catalunha) teve uma presença 
excecional devido à sua experiência no tema.

 Assim, a via da formação contínua é o caminho mais viável para a sustentabilidade da formação da 
HERBARTIS enquanto se trabalha para se obter uma certificação profissional.

Fontes:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/dar_artesania_alimentaria/  
https://www.oficinadetreball.gencat.cat 
http://icqp.gencat.cat/ca/ 
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/agraria.html 
http://www.conforcat.cat 

Portugal

 Em Portugal, a atividade artesanal de “Preparação de plantas aromáticas e medicinais” é reconhecida 
no âmbito do Regulamento do Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal e pode ser certificada 
pela Comissão Nacional para a Promoção dos Ofícios e das Microempresas Artesanais, através do CEAR-
TE - Centro de Formação Profissional do Artesanato.

 No caso específico dos processos de certificação relativos à produção e preparação de produtos ali-
mentares, os serviços competentes do Ministério da Agricultura, na DGADR - Direcção Geral de Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural, devem também aprovar a licença.
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Carta	do	Artesão	e	da	Unidade	Produtiva	Artesanal
            Informações, formulários e legislação: http://www.cearte.pt/article/GPAO_Carta_e_UPA.html

            Repertório de atividades artesanais: http://www.cearte.pt/files/dbdownload/
e0ca44d1a0b1724975b808f14446b03f  

Grupo 12 - Produção e Confeção Artesanal de Bens Alimentares
           12.12 Preparação de Ervas Aromáticas e Medicinais

 No entanto, um perfil profissional e um currículo de formação correspondente ainda não existem 
no Catálogo Nacional de Qualificações, impossibilitando a atribuição de tais licenciamentos por meio de 
qualificação profissional.

 A decisão deve basear-se na descrição da aprendizagem não formal, por um período não inferior 
a dois anos, acompanhada de provas documentais, nomeadamente títulos, diplomas, prémios obtidos, 
artigos de imprensa, imagens de trabalho, participação em exposições ou outros elementos considerados 
relevantes para a análise e reconhecimento da candidatura.

 Olhando para o referido Catálogo, porque combina produção + transformação de plantas medici-
nais e aromáticas, os conteúdos do Curso HERBARTIS podem ser encontrados em algumas Unidades de 
Formação (UFCD - Unidades de Formação de Curta Duração) que pertencem a duas áreas diferentes:

• Produção agrícola e animal e
• Indústrias alimentares

 Essas unidades de formação são componentes de três referenciais e perfis de formação vocacional 
existentes:

• Operador/a agrícola (nível 2),
• Técnico/a de produção agrícola (nível 4) e
• Técnico/a da indústria de alimentos (nível 4)

Catálogo	Nacional	de	Qualificações:
 http://www.catalogo.anqep.gov.pt/	

Perfis profissionais e Referenciais de Formação:      
  				Produção	agrícola	e	animal

Operador/a agrícola (nívell 2): http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1649 
Técnico/a de produção agrícola (nível 4): http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1653 

  				Indústrias	alimentares
Técnico/a de indústrias alimentares (nível 4): http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1628 
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 Isto significa que, no contexto atual, seria necessário completar dois currículos de formação diferentes 
para obter qualquer qualificação profissional certificada compilando os conhecimentos e competências propos-
tos para a formação de “produção agrícola e fabrico de produtos à base de plantas”, testado durante o projeto 
HERBARTIS.

 E mesmo nesse caso, parte dos conteúdos propostos continuaria a faltar. Por exemplo, no Catálogo Por-
tuguês não existem unidades de formação ligadas à colheita silvestre de PAM.

 Assim, também em Portugal, um objetivo a longo prazo seria desenvolver um novo Perfil Profissional e 
um novo Referencial de Formação Profissional para “fabrico artesanal de produtos alimentares à base de plan-
tas” a incluir no Catálogo Nacional de Qualificações.

 Desta forma, também seria reconhecível como qualificação chave para a obtenção de uma certificação 
ao abrigo do Regulamento de Artesanato acima mencionado.

 Este processo deverá ser realizado em estreita cooperação com a DGADR - Direcção Geral de Agricultu-
ra e Desenvolvimento Rural e ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (Agência 
Nacional de Qualificação Profissional e Educação).

 A experiência e as competências específicas do CEARTE em matéria de formação e certificação de arte-
sanato também seriam mobilizadas para essa tarefa.
 
 Dada a oportunidade oferecida por uma crescente procura por esses tipos de produtos e o surgimento de 
muitas pequenas empresas e iniciativas neste setor, existe uma expectativa razoável de que isso possa ter impacto 
relevante na qualidade dos processos e produtos de produção e na visibilidade dessa qualidade.

 Por outro lado, no caso de esse processo ocorrer simultaneamente nos 4 países, um currículo de quali-
ficação comum e critérios de certificação facilitarão um reconhecimento mais amplo da profissão e produtos 
relacionados e futuras ações de promoção colaborativa a nível transnacional.

 Enquanto isso, o curso HERBARTIS estará disponível como uma rara oportunidade de formação con-
tínua para profissionais em atividade ou futuros empreendedores no setor.

Italia

Profissões

 A nova edição da Classificação de Profissões (CP2011), apresentada em http://www.istat.it/it/fi-
les/2013/07/la_classificazione_delle_professioni.pdf  continua uma tradição iniciada em 1881. Desde então, 
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de facto, a realização do Censo da população a cada 10 anos fornece a oportunidade ao Instituto Nacional de 
Estatística para atualizar a classificação das profissões.

 Esta atualização também nos permite responder à crescente procura por informações de trabalho. As 
profissões mais próximas da atividade da formação HERBARTIS são:

6.4 Agricultores e trabalhadores especializados na agricultura, silvicultura, pecuária, pesca 
e caça
6.4.1 Agricultores e trabalhadores agrícolas especializados
6.4.1.1 Agricultores e trabalhadores agrícolas especializados em agricultura extensiva
6.4.1.3 Agricultores e trabalhadores agrícolas especializados em jardins e viveiros, flores e 
plantas ornamentais, horticultura intensiva e estável
6.4.1.4 Agricultores e trabalhadores agrícolas especializados em culturas mistas

 No entanto, nenhuma está dedicada ao setor das PAM.

Educação

 No setor das PAM, em Itália, há um diploma universitário (3 anos) que dá um título de “Herborista” 
que deve realizar, seguindo a lei em curso desde 1932, atividades de transformação de ervas (Capítulo 2).

 Há uma escola profissional e técnica (http://www.agraria.org) que atribui um diploma técnico agro-
nómico após 5 anos de escola regular, mas ninguém é especializado em PAM.

 As associações (como FIPPO como exemplo, http://www.fippo.org) realizam anualmente vários cur-
sos temáticos curtos que proporcionam acesso a conhecimento sobre itens específicos, ligados às PAM, em 
sessões presenciais.

 Estes certificados de participação são úteis em termos de autodidatismo e para valorizar o currículo.

 Para se ter uma ferramenta real capaz de facultar o conhecimento e as competências ligadas ao culti-
vo e transformação de PAM é necessário conseguir uma especialização com direito a diploma profissional. 
As pessoas que já obtiveram um diploma de um “Instituto técnico agrário” podem beneficiar de um tipo 
de educação como o curso HERBARTIS, uma vez que a base de conhecimento agronómico ajuda a com-
preender a informação ligada às PAM.

 Este reconhecimento de uma especialização deve ser proposto a partir de uma estrutura educacional 
do Ministério da Educação italiano, que deve certificar a natureza e a qualidade do curso proposto. Nor-
malmente implica um tempo alargado.
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 Outra possibilidade é solicitar ao Ministério da Educação um Mestrado de nível 1, no qual os alunos 
que já obtiveram um diploma universitário de 3 anos pudessem inscrever-se e obter o grau de Mestre.

 Em qualquer caso, independentemente do tipo de educação, como em Espanha e Portugal, um 
objetivo de longo prazo seria propor um novo Perfil Profissional e um novo Referencial de Formação Pro-
fissional para “Fabricante de produtos alimentares à base de plantas” a ser incluído no Catálogo Nacional 
de Qualificações.
 
 
Francia

 Em França, a formação na produção e transformação de PAM é fornecida pelo Centro de Formação 
Profissional e Promoção Agrícola (Centre de Formation Professionale et Promotion Agricole, CFPPA), cen-
tro de aprendizagem público do Ministério da Agricultura, e pelo Centro de Formação Profissional Rural 
(Maisons Familiales Rurales, MFR). Ambos hospedam principalmente estudantes jovens na sua formação 
inicial.

 Além disso, estes cursos concentram-se na produção ou na transformação ou no marketing, mas não 
ensinam de uma só vez os quatro módulos profissionais desenvolvidos no curso HERBARTIS.

 O objetivo seria obter o reconhecimento oficial para o curso HERBARTIS. Para fazer isso, existem 
duas formas possíveis: o reconhecimento como formação profissional e o reconhecimento por uma certifi-
cação profissional.

Reconhecimento como formação profissional:

 A formação profissional é regulada por muitas regras e requisitos, especialmente para os cursos de 
e-learning, e cabe aos centros de formação cumprir as restrições.

 Isso significa que esta é a forma mais fácil e rápida de começar dentro do reconhecimento oficial da 
qualidade do curso.

 O reconhecimento como formação profissional abre as portas da formação a pessoas que querem 
mudar de carreira como parte da formação profissional contínua e para profissionais que já trabalham neste 
campo da agricultura e que desejam completar e desenvolver as suas competências.

 Além disso, permite acesso a comparticipação financeira por parte da organização oficial de financia-
mento de formação.

 O conteúdo do curso HERBARTIS cumpre os requisitos para ser considerado elegível para formação 
profissional.
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 No entanto, como curso de e-Learning (Formation Ouverte et / ou A Distance, FOAD) é necessário 
cumprir outros elementos, incluindo:

• controlar estritamente a participação dos formandos, pedindo-lhes trabalhos escritos ou outros docu-
mentos que atestem que o trabalho foi feito.

• desenvolver avaliações específicas.
• fornecer supervisão pedagógica.
•  fornecer assistência técnica.

 Isso implicaria alguns ajustes e mudanças na organização do curso, o que é totalmente possível.

 O reconhecimento como formação profissional é um primeiro passo para um reconhecimento oficial 
pelo estado.

Reconhecimento através de certificação profissional
 
 Esta é a única forma de obter um título profissional reconhecido pelo Estado. O procedimento de 
registro leva tempo e, uma vez obtido, deve ser alterado regularmente (a cada 3 a 5 anos).

 Uma lista de formação profissional é estabelecida por um comité conjunto de filiais profissionais após 
a conclusão do registro e publicado no Diretório Nacional de Certificação Profissional (Répertoire Natio-
nal des Certifications professionnelles, RNCP), do Ministério encarregado da formação profissional.
 
 O registro envolve lidar com várias questões:

• Definição de um trabalho e atividades específicas: a formulação da certificação deve refletir o trabalho 
realizado no final do curso.

• Criação de um referencial de formação para este trabalho específico: colocar as capacidades requeridas 
para o trabalho através dos módulos profissionais estudados no curso HERBARTIS.

• Esta é a parte mais difícil e importante da aplicação.
• A relevância do curso HERBARTIS em relação às necessidades expressadas pelos profissionais do 

setor.
• Um registro de todos os alunos que se formaram no curso, pelo menos nas últimas três ações. Isso 

significa que mais dois cursos HERBARTIS devem ser organizados antes de ser possível candidatá-lo.
• Criar uma formação especial para a Validação da Aquisição de Experiência.
 
 Ainda que no longo prazo, é possível o reconhecimento por uma certificação profissional para o cur-
so HERBARTIS.

 O programa do curso trata de todos os aspetos específicos do trabalho no setor das PAM, e os quatro 
módulos profissionais abrangem todos os aspetos da profissão, o que permitirá a criação do referencial de 
formação.

 O registro no RNCP oferece um acesso mais fácil a oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para pessoas com habilidades diferentes, além de estar aberto à formação inicial.

 Existe um crescente interesse pela formação em PAM e o curso HERBARTIS foi projetado para 
atender ao interesse das pessoas na produção de PAM e suas necessidades profissionais. Com certeza, pode 
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beneficiar de uma certificação profissional.

 O registro do curso HERBARTIS na RNCP parece ser a melhor maneira de garantir a sustentabili-
dade desta formação.

Fontes:
http://www.cncp.gouv.fr/repertoire
http://www.cncp.gouv.fr/enregistrement-sur-demande/enregistrement-dun-diplome-ou-titre-a-finali-
te-professionnelle
https://www.opcalia.com/telecharger/fiches-focus/fiches-focus/la-formation-a-distance-e-learning/

Quadro Europeu

 As Recomendações do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2008, sobre o estabe-
lecimento do Quadro Europeu de Qualificação (EQF) para a aprendizagem ao longo da vida criaram um 
quadro de referência comum de oito níveis de qualificações, expresso através dos resultados de aprendiza-
gem com níveis crescentes de competência.

 O curso HERBARTIS pode estar entre:

Nível EQF Conhecimento Habilidades Competências

Nível 4 Conhecimentos factuais e teóric-
os em contextos amplos dentro 
de um campo de trabalho ou 
estudo concreto

Série de habilidades cognitivas e 
práticas necessárias para encon-
trar soluções para problemas es-
pecíficos num campo de trabalho 
ou estudo concreto

Exercício de autogestão conforme 
às diretrizes definidas em contex-
tos de trabalho ou estudo geral-
mente previsíveis mas sujeitos a 
mudanças; 

Supervisionamento do trabalho 
de rotina dos outros, assumindo 
alguma responsabilidade pela aval-
iação e melhoria das atividades do 
trabalho ou do estudo

Nível 5[1] Conhecimentos abrangentes, 
especializados, factuais e teóric-
os, dentro de um campo de tra-
balho ou estudo, havendo uma 
consciência dos limites desses 
conhecimentos

Gama completa de habilidades 
cognitivas e práticas necessárias 
para desenvolver soluções criati-
vas para problemas abstratos

Gestão e supervisão em contextos 
de trabalho ou atividades de estu-
do onde há mudanças imprevisív-
eis; Revisão e desenvolvimento do 
desempenho próprio e de outros

1 O descritor do ciclo curto do ensino superior (dentro ou ligado ao primeiro ciclo), elaborado no contexto da iniciativa conjunta a favor da qualidade no quadro 
do processo de Bolonha, corresponde aos resultados de aprendizagem para o nível EQF 5.



Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Européia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada 
por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas

131https://herbartis.wordpress.com/

RECOMENDAÇÕES POLÍTICAS SOBRE FORMAÇÃO PARA A 
PRODUÇÃO ARTESANAL DE PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS

CAPÍTULO 5

 Essas recomendações visam melhor relacionar a aprendizagem formal, não formal e informal e 
apoiar a validação dos resultados de aprendizagem adquiridos em diferentes contextos.

 Os Estados Membros desenvolveram ou estão desenvolvendo estruturas nacionais de qualificação 
com base em resultados de aprendizagem e estão relacionando isso com o EQF através de um processo de 
“referência”. As qualificações são mais transparentes e comparáveis quando são apresentadas em docu-
mentos que incluem uma referência ao nível EQF aplicável e uma descrição dos resultados de aprendiza-
gem alcançados.

 O EQF e os quadros nacionais de qualificações podem suportar as práticas de reconhecimento exis-
tentes e facilitar o processo de reconhecimento para fins de aprendizagem e de trabalho.

 Os sistemas de crédito podem ajudar os indivíduos a progredirem na aprendizagem, facilitando vias de 
aprendizagem flexíveis e transferência entre níveis e tipos de educação e formação e através das fronteiras na-
cionais, permitindo que os alunos acumulem e transfiram diferentes resultados de aprendizagem adquiridos em 
diferentes contextos de aprendizagem, incluindo on-line, não-formal e aprendizagem informal.

 Quando apropriado, o EQF promove ligações entre os sistemas de crédito e os quadros nacionais de 
qualificações.

 A Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, relativa ao estabeleci-
mento de um Quadro Europeu de Referência em matéria de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação 
Profissionais afirmou que o Quadro deveria apoiar a implementação dos Princípios Comuns Europeus para a 
identificação e validação de aprendizagem formal e informal, melhorando a inter-relação de educação, formação 
e emprego e construindo pontes entre aprendizagem formal, não formal e informal.

 A Resolução do Conselho de 28 de Novembro de 2011 sobre uma agenda europeia renovada para a 
aprendizagem de adultos definiu a criação de sistemas totalmente funcionais para validar a aprendizagem 
não formal e informal e promover o uso por adultos de todas as idades e em todos os níveis de qualificação, 
bem como por empresas e outras organizações.

 A Recomendação do Conselho, de 20 de dezembro de 2012, sobre a validação da aprendizagem 
não formal e informal, estabelece que a validação dos resultados de aprendizagem, nomeadamente conhe-
cimento, competências e competências adquiridas através da aprendizagem não formal e informal, pode 
desempenhar um papel importante no reforço da empregabilidade e da mobilidade, bem como o aumento 
da motivação para a aprendizagem ao longo da vida, particularmente no caso de pessoas em situação so-
cioeconómica desfavorecida ou de baixa qualificação.

 De acordo com esta recomendação, os Estados membros devem, com o objetivo de oferecer aos 
indivíduos a oportunidade de demonstrarem o que aprenderam fora da educação e formação formal - 
incluindo através de experiências de mobilidade - e fazer uso dessa aprendizagem para suas carreiras e 
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aprendizagem posterior e com devido respeito ao princípio da subsidiariedade:

• Incluir, conforme apropriado, os seguintes elementos nas modalidades de validação da aprendizagem 
não formal e informal:

i. Identificação, Documentação e Avaliação dos resultados de aprendizagem de um indivíduo 
adquiridos através de aprendizagem não formal e informal;
ii. Certificação dos resultados da avaliação anterior sob a forma de uma qualificação, ou crédito 
que leve a uma qualificação, ou de outra forma, conforme apropriado.

• Aplicar, se for caso disso, os mecanismos de validação ligados aos quadros nacionais de qualificação e de 
acordo com o Quadro Europeu de Qualificação, levando em consideração as necessidades e caracterís-
ticas nacionais, regionais e / ou locais, bem como setoriais.

 Além disso, a Comissão encontra-se a desenvolver uma classificação europeia de capacidades, com-
petências, qualificações e profissões (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations classi-
fication, ESCO).

Fontes:
Council	recommendation	of 	22	May	2017	on	the	European	Qualifications	Framework	for	lifelong	learning	and	repealing	the	
recommendation	of 	the	European	Parliament	and	of 	the	Council	of 	23	April	2008	on	the	establishment	of 	the	European	Qua-
lifications	Framework	for	lifelong	learning.
The	Council	recommendation	of 	20	December	2012	on	the	validation	of 	non-formal	and	informal	learning.
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page	

Conclusões

 Em todos os países, os cursos concentram-se na produção ou na transformação ou elaboração ou na 
comercialização de alimentos, mas não ensinam em modo integrado os quatro módulos profissionais desen-
volvidos no curso HERBARTIS, encontrando-se diferenciados principalmente em duas famílias: agricultu-
ra e indústrias alimentícias.

 Um objetivo de longo prazo seria desenvolver um novo Perfil Profissional e uma nova Certificação 
Profissional para “fabricante de produtos alimentares à base de plantas” a serem incluídos em cada Catálo-
go Nacional de Qualificações.

 Enquanto isso, o curso HERBARTIS estará disponível como uma rara oportunidade de formação 
contínua para profissionais existentes ou que pretendem aderir ao setor.

 Caso aquele processo possa ocorrer simultaneamente nos 4 países, um currículo de qualificação e 
critérios de certificação comuns facilitarão um reconhecimento mais amplo da profissão e produtos relacio-
nados e futuras ações de promoção colaborativa a nível transnacional.
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Introdução
 
 Depois do desenvolvimento do curso piloto e da análise da avaliação realizada pelos alunos, reali-
zou-se uma autoavaliação e uma revisão crítica da estrutura dos módulos e das atividades formativas com-
plementares.

 Poderão realizar-se várias reestruturações visando desenhar uma estrutura mais adequada à edu-
cação nacional e/ou internacional com o objetivo de oferecer um grau profissional.

 Nas seguintes tabelas enumeram-se algumas opções, comparando os aspetos positivos e negativos.

1) Tipo de curso

Nacional (com uma 
mobilidade  
internacional)

•	 Fácil	de	gerir,	apenas	uma	língua.

•	 O	programa	e	os	conteúdos	podem	
reorganizar-se	de	acordo	com	as	ne-
cessidades	nacionais.

•	 Podem	programar-se	mobilidades	
nos	próprios	países,	inclusive	uma	
de	âmbito	internacional,	com	“to-
dos”	os	alunos	(não	apenas	alguns).

•	 Não	 há	 interação	 entre	 os	
alunos	dos	diferentes	países.

•	 Cada	 curso	 nacional	 deve	
ter	a	sua	própria	plataforma	
Moodle	e	o	seu	próprio	pro-
grama	de	curso.

Pode	existir	um	acordo	de	colaboração	entre	diferentes	cursos	nacionais	que	têm	lugar	ao	mesmo	
tempo	facilitando	contactos	no	momento	de	organizar	as	viagens	de	estudo	internacionais.	Pode	
haver	visitas	+	seminários	internos	(apresentações	realizadas	pelos	professores	do	país	visitado)	+	
workshops	com	estudantes	dos	diferentes	países:

•	 	Por	ex.,	o	curso	realiza-se	em	2	países	(por	ex.	25	alunos	em	cada	um):	cada	curso	tem	uma	
mobilidade	internacional.	O	país	1	visita	o	país	2:	P2	ajuda	a	organizar	as	visitas,	P1	vem	com	
25	alunos	que	visitam	diferentes	explorações/empresas.	Os	alunos	do	P1	visitam	as	insta-
lações	do	P2	e	P2	realiza	algumas	apresentações	e	organizam-se	atividades	de	trabalho	em	co-
mum	com	los	alunos	do	P2.	Em	outro	momento,	P2	visita	P1	e	P1	ajuda	na	organização.	Deste	
modo,	o	custo	de	organização	fica	equilibrado.

•	 Por	ex.	o	curso	realiza-se	em	3	países:	P1>P2;	P2>P3;	P3>P1

•	 Por	ex.	o	curso	realiza-se	em	4	países:	Possibilidade	1:	P1<>P2;	P3<>P4.	Possibilidade	2:	
P1>P2;	P2>P3;	P3>P4;	P4>P1.

Capítulo 6 SUSTENTABILIDADE DA FORMAÇÃO DA 
PRODUÇÃO ARTESANAL DE ALIMENTOS À BASE DE 

PLANTAS NO MEDITERRÂNEO OCIDENTAL
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Internacional •	 Mais	interação	com	alunos	de	
diferentes	países	(mobilidades	
transnacionais	mistas)

•	 Existência	de	plataforma	Moo-
dle	que	poderá	ser	usada	para	
uma	nova	edição.

•	 Os	conteúdos	poderiam	ser	os	
mesmos	usados	na	presente	
edição.

•	 Quem	 será	 o	 responsável	 pela	 gestão	
do	 Moodle?	 Este	 trabalho	 deveria	 ser	
custeado	pelos	outros	parceiros.

•	 Organizar	4	mobilidades	transnacionais	
exige	 muito	 esforço	 de	 organização	 e	
nem	 todos	 os	 alunos	 poderão	 assistir	
a	 todas	 as	mobilidades	 (seriam	grupos	
demasiado	grandes	durante	as	visitas).

•	 O	programa	do	curso	seria	o	mesmo	em	
todos	 los	países.	Muito	difícil	organizar	
o	calendário	de	4	países	para	realizar	os	
módulos	e	os	exames	ao	mesmo	tempo.

2) Incidência de las 
mobilidades

Com mobilidades •	 Os	alunos	gostam	muito	desta	atividade,	
que	lhes	permite	conhecer	diferentes	re-
alidades.

•	 Difícil	de	organizar.	Exige		
muito	tempo.

Opções	de	mobilidade:

•	 	1	mobilidade	nacional	+	1	mobilidade	internacional.	Mistas	(50%	alunos	nacionais	+	50%	alunos	inter-
nacionais	em	cada	mobilidade).

•	 1	mobilidade	nacional	(1	viagem	de	estudo	de	vários	dias	numa	região	específica)	+	1	mobilidade	inter-
nacional.	100%	alunos	nacionais	de	diferentes	regiões.

•	 	1	mobilidade	internacional	+	visitas	a	explorações	(diferentes	dias	na	mesma	região).	100%	alunos	na-
cionais	da	mesma	região.

Sem mobilidades •	 Fácil	de	organizar;	apenas	atividades	
domésticas.

•	 Adequado	para	pessoas	com	pouco	
tempo	disponível

•	 Não	 é	 suficientemente	 atrati-
vo.	 As	 pessoas	 procuram	 ex-
periências.

3) Tipo de educação

Apenas à distância •	 Adequado	para	pessoas	que	não	têm	
tempo.	Permite-lhes	organizarem	a	rea-
lização	do	curso	à	sua	medida.

•	 Não	 há	 interação	 profunda	
com	 os	 alunos.	 Demasiado	
teórico.

Misto (à distância 
com atividades 
presenciais)

•	 Os	alunos	querem	interatuar	entre	si	
para	conhecerem	outras	pessoas	tra-
balhando	no	tema.

•	 Alguns	 alunos	 não	 poderiam	
encontrar-se	 nos	 dias	 pro-
gramados	 para	 atividades	
presenciais.
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Melhoria dos conteúdos

 Os conteúdos deveriam rever-se (textos, ligações, organização da informação) antes de se iniciar um 
novo curso.

• Se se tratar de um curso nacional: cada um deveria rever todos os módulos.
• Se se tratar de um curso internacional: seria bom que cada parceiro revisse um módulo diferente 

(por ex. S1>M2; S2>M3; S3>M4; S4>M1) para que se pudesse avaliar os conteúdos de um 
ponto de vista diferente do da preparação inicial

Duración del curso

• 1 semana por unidade é, nalguns casos, demasiado curto, embora imprima ritmo.
• Uma possibilidade é entregar todas las unidades do Módulo no princípio do Módulo. Isto é cómodo 

para os gestores do curso. Em qualquer caso, é importante dinamizar as atividades de desafio em cada 
unidade para que os alunos utilizem o fórum.

• No final do módulo, deveriam deixar-se 2 semanas livres aos alunos para que pudessem preparar o 
exame e permitir aos alunos atrasados finalizarem a tempo. Assim, imaginando 21 unidades, seriam 
necessárias: 1 semana para atividades de inicio + 21 semanas + 8 semanas para preparar exames (2 por 
módulo) + 2 semanas para o exame final+ 3 semanas de férias + 2 semanas para as mobilidades =37 
semanas.

• Período: sei se realizar de inverno a verão poderia haver a oportunidade de realizar as visitas na primave-
ra. Um possível calendário para 2017-2018 seria:

Mês Semanas

Outubro	2017	(23-29	Out) 1

Novembro	2017	(30	Out	–	3	Dez) 5

Dezembro	2017	(4-22	Dez) 3

FINAL	DO	MÓDULO	1	(1	semana	de	inicio	+	6	unidades	+	2	semanas	livres	para	o	exame	/	atividades	presenciais)

Pausa	de	Natal	(23	Dez	–	7	Jan) 2

Janeiro	2018	(8	Jan	–	4	Fev) 4

Fevereiro	2018	(5	–	25	Fev) 3

FINAL	DO	MÓDULO	3	(	5	unidades	+	2	semanas	livres	para	o	exame	/	atividades	presenciais)

Março	2018	(26	Fev	–	25	Mar) 4

Pausa	da	Semana	Santa	(26	Mar	–	2	Abr) 1

Abril	2018	(3	–	29	Abr) 4

FINAL	DO	MÓDULO	3	(6	unidades	+	2	semanas	livres	para	o	exame	/	atividades	presenciais)

Mobilidade	1	(30	Abr	–	4	Mai	2018) 1	(5	days)

Maio	2018	(7	Mai	–	3	Jun) 4

Mobilidade	2	(4	–	8	Junho	2018) 1	(5	days)

Junho	2018	(11	–	24	Jun) 2

FINAL	DO	MÓDULO	4	(4	unidades	+	2	semanas	livres	para	o	exame	/	atividades	presenciais

Junho	2018	(25	Jun	–	1	Jul) 1

Julho	2018	(2	–	8	Jul) 1

FINAL	DO	MÓDULO	4	(2	semanas	livres	para	o	exame	final)

TOTAL 37
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A. PROPOSTA DE UN NOVO CURSO: Nacional com 1 mobilidade internacional

• Cada parceiro deveria rever os conteúdos dos módulos de HERBARTIS e adaptá-los. Também alterar 
os exames.

• Cada parceiro deveria criar o seu programa de curso e calendário específico (para as conversações e as 
atividades presenciais).

• Cada país poderia ter um distinto nível de certificação (num caso pode ser um curso da instituição, nou-
tro um curso de certificação profissional).

• Deveria firmar-se um acordo com outro/s país/es para as mobilidades internacionais; as semanas da sua 
realização deveriam acordar-se ou seguir o acima proposto.

• Máximo número de alunos por grupo: 20.
• Atividades previstas (curso C1):

√ Curso à distância: mesmos módulos e unidades. Algumas unidades demasiado longas po-
deriam dividir-se em 2 diferentes se necessário (então o tempo para realizar o exame poderia 
reduzir-se de 2 a 1 semana).
√ Atividades virtuais: 1 conversação com atores locais por módulo.
√ Atividades presenciais: 1 atividade (visita a uma exploração agrícola ou um workshop) por mó-
dulo.
√ Mobilidades: 1 nacional e 1 internacional (mobilidades bilaterais P1-P2)1.
- Nacional: P1 organiza P2 viaja. Os alunos do P1 e do P2 reúnem-se (máximo 20+20).
- Internacional: C2 organiza e C1 viaja. Todos os alunos do P1 e do P2 se juntam (máximo 20 +20).

√ Atividades da mobilidade::
- ½ dia, Apresentação de atividades.
- 2 dias, visitas a explorações agrícolas e/ou empresas (máximo 3 visitas por dia).
- 1 dia, trabalho em equipa + seminário interno:
- Grupos mistos P1-P2 deveriam preparar um tema ou preparar um resumo de uma visita e rea-
lizar uma apresentação (máximo 8 grupos de 5 alunos)2.

• O curso poderia ser a soma de diferentes “módulos”. Cada um tendo o seu preço:
√ Mn (unidades a distancia + 1 atividade virtual + 1 atividade presencial > Preço n
Há um desconto para quem comprar o curso completo.

Haveria 3 opções:
√ Só um Módulo.
√ Dois módulos:
- M1+M2: Produção + Transformação.
- M3+M4: Elaboração + Comercialização.

√ Os 4 módulos.
As mobilidades se contariam à parte (um preço para cada uma). Assim, aparte das opções dos módu-
los, um aluno também poderia selecionar:
• 0 mobilidades.
• 1 mobilidade.
• 2 mobilidades.
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 Este sistema modular permite juntar módulos complementares (desenvolvimento futuro de temas 
específicos ou novos temas).

1. Poderia alterar-se em cada ano (por ex. primeiro ano Portugal-Espanha; França-Itália; segundo ano Portu-
gal-França; Espanha-Itália; terceiro ano Portugal-Itália, Espanha-França).
2.	 Permitirá	finalizar	relatórios	durante	a	mesma	mobilidade	e	comentá-los	com	os	outros	estudantes	(evitando	
assim	o	uso	do	espaço	de	trabalho	virtual).

B. PROPOSTA DE UN NOVO CURSO: Versão inglesa.

• Curso à distância: em inglês.
• Programa opcional de viagem de estudos a um dos 4 países mediterrâneos.

 Permitirá chegar a muitos outros países e público.

 Deve planificar-se entre os parceiros uma distribuição de tarefas e inscrições, e deveria haver um úni-
co responsável pela plataforma Moodle e pela administração económica. Também seria aconselhável não 
realizar o curso inglês ao mesmo tempo que os cursos “nacionais”, de modo a distribuir prudentemente a 
dedicação dos professores.

 Em relação aos participantes previstos, a maioria dos estudantes dos países do Mediterrâneo ocidental 
(França, Itália, Portugal, Espanha) não falam corretamente o inglês. Assim, o mais provável é que os falantes 
de inglês vivam fora dos países organizadores do curso e seja difícil suportar um custo elevado para partici-
parem numa mobilidade na Europa.

 Exceto no caso em que se possa criar um grupo suficientemente grande de falantes de inglês, os 
estudantes que desejem fazer o curso em inglês não deveriam ter acesso à mobilidade, apenas ao curso à 
distância.

 Uma opção é criar uma versão inglesa do curso na plataforma Moodle, para todos os estudantes fa-
lantes de inglês dos quatro países (um único curso), oferecendo também uma viagem de estudos num só país.

C. PROPOSTA DE UN NOVO CURSO: Versões ajustadas do curso para novos clientes.

• Curso português: dirigido a outros estudantes de língua portuguesa (PALOP). Curso à distância.

  Neste caso, deveriam realizar-se algumas reformulações no curso, especialmente informação relacio-
nada com as regulamentações portuguesas e europeias.

 Portugal é um país pequeno, pelo que um mercado mais amplio seria interessante (o português é a 5ª 
língua mais falada no mundo, com destaque para Brasil e Angola).

 Também, abrir o curso à distância à América Central e do Sul poderia ser considerado (em Espanhol).

 O melhor seria uma opção futura nos próximos anos, quando a formação HERBARTIS se tiver es-
tabelecido.
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