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1. Apresentação da ADCMoura 
 
A ADCMoura é uma organização não-
governamental e sem fins lucrativos, fundada em 
1993, inspirada nos princípios do 
desenvolvimento local, economia social e 
solidária, participação cidadã e igualdade de 
oportunidades. As suas áreas de trabalho 
estratégico (eixos) são: Desenvolvimento Social; 
Desenvolvimento rural e Ambiente; Educação e 
Formação; Apoio à iniciativa; Cooperação. 
 
A ADCMoura encontra-se oficialmente 

certificada como entidade formadora desde 2001 
e também é certificada pelo IEFP como entidade 
de apoio técnico ao empreendedorismo local, em 
estreita cooperação com as autoridades locais e 
os centros de emprego. ADCMoura é membro de 
diversas redes locais, regionais e nacionais nas 
áreas temáticas de desenvolvimento social, 
empresarial e rural. 
 
Nos últimos 12 anos, as PAM (plantas 
aromáticas e medicinais) são objecto de trabalho 
amplo e diversificado, incluindo formação 
destinada a diferentes grupos-alvo 
(desempregados, empresários, técnicos...), 
educação / actividades de sensibilização com 
escolas locais e comunidades, apoio empresarial 
e, desde 2011, animação da fileira a nível 
nacional, através de encontros locais e 
nacionais, seminários, workshops, grupos de 
trabalho, realização de estudos, elaboração de 
documentos técnicos, acções de promoção 
internacional, plataforma de comunicação 
especializada, lóbi sectorial... 
 
Destacam-se, no seu trabalho em prol do 
desenvolvimento sustentável da fileira das PAM 
em Portugal, os projectos MEDISS, EPAM e 
Formar para a Produção de PAM. A ADCMoura 
faz parte da Comissão Instaladora do Centro 
Nacional de Competências de PAM.   
 

 

2. Apresentação do Curso 
 
É com muito gosto que o/a recebemos neste 
Curso de Produção de Alimentos com base em 
plantas aromáticas e medicinais.  
 
O método de formação inovador que lhe 
propomos permitir-lhe-á gerir o seu ritmo de 
estudo, em função da sua disponibilidade. 
Para o apoiar no estudo e demais actividades 
propostas, contará com uma equipa de 
formadores, uma “tutora” nacional (Clara 
Lourenço) e a equipa transnacional do projecto. 
 
O projecto HERBARTIS – Adult training on 
handicraft production of medicinal and aromatic 
plants foi aprovado no âmbito do Programa 
Erasmus + e tem como objectivo desenvolver 
novos percursos formativos para produtores de 
plantas aromáticas e medicinais. Trata-se de um 
projecto colaborativo envolvendo 4 países: 
Espanha, Portugal, Itália e França.  
 
O presente curso, comum aos referidos 4 países, 
foi criado nesse quadro. 
 
Este documento visa fornecer-lhe algumas 
informações importantes, respeitantes ao 
funcionamento do Curso e à utilização da 
plataforma de formação através da qual serão 
disponibilizados os seus conteúdos. 
 
A equipa do projecto. 
CTFC, ADCMoura, Le Terre dei Savoia, CREA, 
IRTA, UESS 
 
 

3. Objectivos do Curso 
 
O programa do curso HERBARTIS foi criado 
para desenvolver e melhorar as competências e 
o conhecimento das pessoas ligadas ao setor 
das plantas medicinais e aromáticas, que 
produzem, desenvolvem e vendem produtos 
alimentares ou pretendem fazê-lo. 
 
O programa inclui o curso on-line e reuniões 
virtuais, 2 workshops presenciais e um encontro 
transnacional organizado por cada um dos 
parceiros do projeto, em Portugal, França, 
Espanha e Itália. 
 



 

  

                      
 

4. Conteúdo do Curso 
 
O Programa do Curso contempla: 
 

A. 1 Curso on-line dividido em 4 módulos 
profissionais (PM) e acessível no site 
oficial do Herbartis, usando a plataforma 
Moodle.  

B. Diversas actividades em rede, permitindo 
que se junte aos demais formandos (dos 
4 países) e a produtores locais para 
conversas on-line. 

C. 2 workshops na Escola Superior Agrária 
de Beja, para sessões presenciais 
práticas. 

D. 1 Encontro Transnacional para partilha 
de boas práticas com formandos dos 4 
países, em Portugal, França, Espanha 
ou Itália. 
 
 

A. Programa do Curso on-line 
 
PM1 Módulo 1 - Produção | 20 horas 
TU1 Produção e qualidade das plantas 
TU2 Tipos de produção. Princípios e certificação 
TU3 Técnicas de colheita e pós-colheita. 
Equipamento adequado a pequenas explorações 
TU4 Boas práticas agrícolas e de recoleção de 
PAM 
TU5 Gestão da produção (planeamento e 
controlo de custos) 
 
PM2 Módulo 2 – Transformação e qualidade 
da material prima | 17 horas 
TU1 Método de colheita. 
TU2 Processamento pós-colheita. 
TU3 Armazenamento e embalamento 
TU4 Técnicas de extracção e de concentração 
TU5 Gestão de qualidade 
TU6 Gestão da transformação da matéria prima 
(planeamento e controlo de custos) 
 
PM3 Módulo 3 – Técnicas de elaboração de 
produtos alimentares com PAM | 20 hours 
TU1 Matéria-prima vegetal, ingredientes 
auxiliares e outros materiais 
TU2 Instalações e equipamentos para 
processamento e embalamento  
TU3 Gestão de qualidade e segurança. 
Protecção ambiental 
TU4 Tipos de produtos alimentares à base de 
PAM 

TU5 Embalamento de plantas secas: elaboração 
de temperos e tisanas 
TU6 Gestão da produção de alimentos 
(planeamento e control de custos da fase de 
elaboração) 
 
PM4 Módulo 4 – Negócio, marketing e vendas 
| 15 horas 
TU1 Rótulos - regras nacionais e internacionais 
TU2 Marketing, princípios e evolução 
TU3 Produto alimentar com PAM: tradição e 
inovação 
TU4 Plantas e fitoquímicos 
TU5 Estratégias de negócio para o Mercado 
digital 
 
 
B. Actividades virtuais em rede 

 
Reuniões virtuais com produtores 
 
Terá a oportunidade de debater ideias com 
produtores em reuniões colectivas através do 
skype e noutros momentos, com recurso a  
ferramentas de chat disponibilizadas na 
plataforma de colaboração virtual.  
 
Na preparação das reuniões colectivas, será feita 
uma recolha prévia de questões a debater, 
dentro das temáticas propostas, em documento a 
que lhe será enviado e que deverá preencher.  
 
Cada reunião é dedicada a temáticas 
enquadradas por um dos 4 Módulos: 
 
Produtor/a convidado/a Temáticas ligadas ao Módulo 

Joaquim Morgado 
(Ervital)   

1 - Produção 
 

Joaquim Cunha (Monte 
do Menir) 

2 – Transformação 

Aguarda-se 
confirmação 

3 – Elaboração de 
produtos com PAM 

Aguarda-se 
confirmação 

4 -  Mercados  

 
O horário proposto é 18h-19h. As datas de 
realização são as previstas no Calendário. 
 
Detalhes sobre o funcionamento destas reuniões 
serão fornecidos posteriormente. 
  
Por favor inclua o seu endereço de skype nos 
dados de perfil a preencher na plataforma de 
formação. 



 

  

                      
 

 
Reuniões virtuais com formandos dos 4 países 
 
Antes de cada Encontro Transnacional, será 
chamado/a a participar na escolha de 4 tópicos 
de interesse, relacionados com o Módulo em 
curso. Serão então formados grupos de trabalho 
transnacionais, em função dos tópicos 
selecionados e das competências de 
comunicação nas diversas línguas. 
 
Detalhes sobre o seu funcionamento serão 
fornecidos posteriormente. 
 
 
C. Workshops 
 
Poderá participar em 2 workshops presenciais, a 
realizar na Escola Superior Agrária de Beja, em 
temas a definir, devendo abranger temáticas 
associadas aos Módulos 2, 3 ou 4. 
 
Cada workshop demorará cerca de 2:30h. As 
datas propostas no calendário inicial serão 
alteradas, visando-se a concentração daquelas 
actividades num único dia. 
 
Estes workshops, como todos os demais a 
realizar em Espanha, França e Itália, serão 
filmados e posteriormente disponibilizados na 
plataforma virtual do Herbartis, ficando assim 
acessíveis a todos.  
  
 
D. Encontros Transnacionais (e mobilidades) 
 
Haverá 4 Encontros Transnacionais (ET), em: 

 Portugal (Alentejo) – 14 a 18 Nov 2016 

 França (PACA) – 23 a 27 Jan 2017 

 Espanha (Catalunha) – 27 Fev a 3 Mar 
2017 

 Itália (Piemonte) – 10 a 14 Abr 2017 
 
Alguns formandos (10) têm a oportunidade de 
participar num dos Encontros fora do país 
(“mobilidade”). 
 
Implicam uma deslocação de 5 dias, com o 
seguinte programa geral: 

- Partida na 2ª feira 
- De 3ª a 6ª: 

o Visitas profissionais a 
Produtores, estruturas de 

processamento ou plataformas 
comerciais 

o Seminário sobre temas ligados 
às PAM (aberto) 

o Trabalho em grupo transnacional 
nos tópicos escolhidos 

- Regresso na 6ª 
 
Nas mobilidades para França, Espanha ou Itália, 
o Programa Erasmus + comparticipa (via 
ADCMoura) os custos até um máximo de 275 € / 
formando para despesas com viagens (voo + 
aluguer viatura) e 55 €/ formando/ dia para 
ajudas de custo (alojamento e refeições). 
 
De acordo com o orçamento previsional, espera-
se que, com aqueles apoios, seja possível incluir 
os almoços, para além das viagens e do 
alojamento. É provável que os jantares sejam 
despesas a assumir pelos participantes, assim 
como eventuais despesas adicionais, a decidir 
durante a preparação das mobilidades com os 
próprios formandos envolvidos.  
 
Nas viagens dentro de Portugal, em qualquer 
das actividades presenciais, não há 
comparticipação de despesas, estando todas as 
deslocações, alojamentos e refeições a cargo 
dos formandos. A ADCMoura apoiará a 
organização da logística do ET em Portugal, de 
modo a minimizar os seus custos para os 
formandos. 
 
Depois de cada ET, terá uma semana para 
escrever um breve relatório sobre as visitas e o 
trabalho de grupo. Todos os relatórios ficarão 
disponíveis na plataforma, de modo a que os 
formandos que não tiveram a oportunidade de 
participar possam aceder a essa informação.  
 
Detalhes sobre a sua realização, bem como os 
programas completos dos Encontros, serão 
posteriormente fornecidos.  
 
A lista de participantes nas mobilidades 
internacionais (10) é divulgada na plataforma de 
Formação. Eventuais necessidades de alteração 
(desistência, troca…) serão tratadas caso-a-
caso. 
 
 
 
  



 

  

                      
 

  
5. Calendário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2016 

2017 



 

  

                      
 

6. Sistema de tutoria 
 
Os formandos colocarão dúvidas sobre os 
conteúdos através da plataforma de formação.  
A ADCMoura conta com o apoio de docentes da 
ESA Elvas, com os quais contou para elaboração 
dos conteúdos do módulo 1, e da ESA Beja, para 
os Módulos 2, 3 e 4. 
 
Sempre que necessário, a tutora fará a ligação 
com as entidades responsáveis pela elaboração 
dos conteúdos e respectivos parceiros: 
MP1 - ADCMoura 
MP2 – UESS (França) 
MP3 – CTFC e IRTA (Espanha) 
MP4 – TdS e CREA (Itália) 
 
Para outros assuntos, deverá ser também 
contactada a tutora, Clara Lourenço, pelo e-mail 
clara.lourenco@adcmoura.pt, ou através da 
referida plataforma. 
 
 

7. Avaliação 
 
A avaliação do conhecimento é feita através de 
auto-avaliação. 
 
No final de cada TU é proposto um desafio e no 
final de cada módulo, deve ser feito um teste 
(modelo americano). 
 
Tem que obter um mínimo de 80% de respostas 
correctas para poder prosseguir para o Módulo 
seguinte. A prova pode ser realizada várias 
vezes até obter a classificação necessária. A 
classificação final será a média de todas as suas 
tentativas. 
 
Receberá uma mensagem de aviso se não tiver 
realizado o teste. Terá uma semana adicional 
para o realizar antes de prosseguir para o 
Módulo seguinte. Se escolher não realizar o 
teste, a sua classificação no Módulo é zero. 
 
No final do Curso, é-lhe proposto um teste final 
(modelo americano), no qual terá que obter 60% 
de respostas correctas, para concluir o processo 
de avaliação. Ou repetir, até que o consiga, num 
prazo de 6 dias, ou seja, entre 22 e 27 de Abril 
de 2017.  
 

Como indicado no calendário, 27 de Abril de 
2017 é o prazo de conclusão do Curso. Se não 
tiver realizado este teste, a classificação neste é 
zero. 
 
Contudo, a avaliação não é circunscrita ao curso 
on-line, envolvendo todas as demais actividades 
da formação b-learning em Produção Artesanal 
de Produtos alimentares com base em PAM. A 
classificação final geral resulta da combinação 
dos seguintes resultados: 

- Sucesso nos 4 testes nos Módulos 
Profissionais: 30 %  

- Sucesso no teste final do curso: 30 % 
- Participação nos 2 workshops práticos: 

10 % 

- Participação nas reuniões virtuais com 
produtores: 10 % 

- Participação nas actividades de rede 
com formandos de outros países: 10% 

- Participação e relatório nos Encontros 
Transnacionais: 10% 
 

Um fórum está à sua disposição na plataforma 
Herbartis e poderá ser usado para responder a 
desafios. A sua participação ativa no fórum irá 
ser tida em conta na avaliação. 

 
 

8. Certificado e critérios de avaliação 
 
Se obtiver, naquele somatório, uma classificação 
igual ou superior a 50%, receberá um certificado 
de formação emitido pela ADCMoura, Entidade 
Formadora certificada pela DGERT. 
 
Se o resultado geral for inferior a 50%, receberá 
uma declaração de participação no Curso. 
 
Observações gerais: 

- O curso on-line é apresentado em slides 
(construídos em powerpoint e 
apresentados em pdf) que poderão 
incluir links para a internet, vídeos e 
anexos. Estes podem ser em língua 
estrangeira, nomeadamente o inglês;  

- O curso on-line é constituído por 4 
Módulos e 22 Unidades, disponibilizadas 
na plataforma de modo sequencial, ao 
ritmo previsto no Calendário  

- O curso on-line estará acessível 24 
horas por dia, 7 dias por semana. O seu 
ritmo de trabalho é portanto flexível e o 

mailto:clara.lourenco@adcmoura.pt


 

  

                      
 

seu estudo pode realizar-se de acordo 
com a sua disponibilidade, 

- Ainda assim, recomendamos-lhe 
vivamente que mantenha um ritmo 
regular de acompanhamento do curso 
como indicado o calendário: em geral, 1 
unidade por semana. 

- Por favor, leia cuidadosamente as 
instruções e os critérios de avaliação. 

 
Ao participar neste curso, obriga-se ao seguinte 
compromisso: 
 
Todos os documentos disponibilizados neste 
programa de curso são para uso privado. Os 
materiais de formação são da propriedade 
dos seus autores. É proibida qualquer 
reprodução, no todo ou em parte, qualquer 
distribuição e qualquer apresentação, por 
qualquer meio, sem o consentimento do 
autor. 
 
Esperamos que este caderno o/a ajude a 
compreender e organizar o seu trabalho para 
alcançar os objectivos que traçar para si. 
 
Obrigada. 
 
Clara Lourenço 
 
Equipa do projecto Herbartis 
 
 
 



 

  

                      
 

 

9. Utilizar a plataforma moodle 

 
O acesso à plataforma de E-learning, onde ocorrerá o curso on-line, é feito a partir do seguinte endereço: 

http://herbartis.erasmus.ctfc.es/training/  

 

 

e-Learning Information Space 

Informações gerais sobre assuntos relacionadas com o curso (relatórios, bancos de 

dados, outras actividades de formação, etc.).. 

Virtual Collaboration Space 

comum aos alunos dos diferentes cursos Herbartis, onde serão implementadas as actividades 

em rede transnacional, os formandos poderão estabelecer contactos e criar bancos de dados. 

Herbartis Platform 

Acesso aos cursos Herbartis em cada país.  

"Herbartis Portuguese" é o curso on-line para os formandos portugueses. Ao clicar aqui, ser-lhe-ão 

pedidos o nome e a password de acesso. 

http://herbartis.erasmus.ctfc.es/training/


 

  

                      
 

 

Pode também entrar directamente em “login”, com os seus dados. 
 
Pode alterar o idioma do menu na barra superior. 
 
Uma vez escolhido o seu curso, verá algo semelhante a isto (no exemplo, a página do curso espanhol): 



 

  

                      
 

 

 

Durante a primeira semana do curso Herbartis (5 a 11 de setembro de 2016), terá tempo para se 

familiarizar com as funcionalidades e o funcionamento da plataforma de e-Learning.  

  



 

  

                      
 

O painel lateral esquerdo do ecrã 

 

 

  

Aqui pode ver o índice com o conteúdo do curso 

que será atualizado ao longo das próximas 

semanas. 

Em 'meu perfil', pode editar a sua senha, colocar 
foto, adicionar uma pequena descrição, etc. 
Colocar por favor o endereço de skype. 
Importante: alterar fuso horário para UTC –1 
(pois o padrão é a hora espanhola)  



 

  

                      
 

O painel central do ecrã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Fórum de notícias serão apresentados 

notícias e anúncios sobre o curso. Apenas os 

coordenadores podem criar tópicos. 

 

O Fórum Alunos destina-se ao debate de 

temas ou questões que resultem das 

actividades do curso.  

Pedimos-lhe que se apresente aos colegas e 

professores.  

Os formandos podem criar tópicos de debate. 

 

Finalmente, o Fórum Professores destina-se à 

colocação de dúvidas aos formadores. 

Os formandos podem criar tópicos de debate. 

 



 

  

                      
 

 

 

  

Em pastas como esta serão adicionadas informações ou 

materiais adicionais de apoio ao Módulo. Convém verificar 

regularmente se há novas introduções. 

 

No que se refere esses documentos, ao seleccioná-los 

poderá visualizar a apresentação embebida na plataforma 

Moodle. Uma vez aberto, tem também a opção de 

impressão ou download. 



 

  

                      
 

O painel lateral direito do ecrã 

 

 

Em “Calendário”, pode ver as datas de início 

das unidades de formação, dos testes, de 

entrega de relatórios, das diversas actividades 

do curso, etc.  

As novidades do "Fórum de notícias" também 

aparecerão em "Últimas notícias" 

"Próximos eventos" chama a atenção para o 

que se segue, na agenda do curso. 

 

Novas instruções serão apresentadas no Fórum Professores, em tópico próprio, à medida que se 

revelem necessárias. 

 


