
CURSO DE PRODUÇÃO ARTESANAL  
DE ALIMENTOS À BASE DE PLANTAS 

AROMÁTICAS E MEDICINAIS

□ Apresentação e objectivos
Herbartis é um projecto aprovado pela UE visando 
o desenvolvimento de percursos formativos para 
produtores de PAM. Trata-se de um projecto colaborativo 
envolvendo 4 países: Espanha, Portugal, Itália e França. 
Neste quadro, foi criado um programa de formação 
comum.

O curso Herbartis procura desenvolver e melhorar 
competências e conhecimento de pessoas ligadas 
ao sector das plantas aromáticas e medicinais que 
pretendam elaborar produtos alimentares em modo 
artesanal. 

O programa inclui o curso on-line e actividades virtuais, 
workshops presenciais e mobilidades transnacionais, nos 
4 países do projecto.

A maior parte do trabalho é realizada on-line, havendo 
apenas algumas deslocações para actividades presenciais.

Com o acompanhamento de formadores da ADCMoura e 
de docentes das Escolas Superiores Agrárias de Elvas e de 
Beja, cada pessoa pode estudar ao seu ritmo.

Os materais serão disponibilizados em plataforma 
construída para o projecto.

□ Data de início e duração

De 5 de Setembro de 2016 a 27 de Abril de 2017, num 
total de 34 semanas.



□ Carga horária : 

3 a 5 horas por semana

□ Público-alvo prioritário

Produtores/as de plantas aromáticas e medicinais ou de produtos alimentares artesanais à 
base de PAM e outros profissionais da fileira das PAM 

□ Métodos de formação e programa do curso

O programa do curso Herbartis inclui 4 componentes:
• Um conjunto de lições on-line, dividido em 4 Módulos Profissionais e accessível no site 

oficial do projecto, usando uma plataforma Moodle. (ver programa na página seguinte)
• 5 actividades colectivas virtuais, permitindo-lhe juntar-se ao grupo de formandos e a 

produtores locais para conversas on-line.
• 2 workshops presenciais (Beja), para beneficiar de momentos de aprendizagem prática.
• Oportunidade de participar num dos 4 encontros transnacionais* para partilha de boas 

práticas com formandos de Portugal, Espanha, Itália e França (incluindo seminários 
técnicos e visitas a produtores).

*A possibilidade de selecção do encontro fora do país (ES, IT ou FR) depende da ordem de 
formalização da inscrição. 

□ Validação do curso

Foi elaborado um sistema de monitorização contínua da aprendizagem.
Ao longo da cada Módulo Profissional haverá diversos momentos de avaliação.
No fim do curso, será necessário realizar um teste final para a validação do curso.
A participação nas actividades virtuais e presenciais e nas mobilidades internacionais conta 
também para a classificação geral.
Ao completar o curso, receberá um certificado emitido pela ADCMoura.

□ Custo :

240€ (10 formandos/as)

□ Inscrição : 

Informações adicionais e formulário de pré-inscrição deverão ser solicitados à ADCMoura.
Prazo de formalização da inscrição: 16 de Agosto
Consulte www.epam.pt 

Pessoa a contactar: 
Clara Lourenço  - Email: clara.lourenco@adcmoura.pt - Tel: 285 25 49 31
Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura
Praça Gago Coutinho, 3, 1º, 7860-010 Moura



Módulo Profissional 1 
PRODUCÃO

20 HORAS

TU1 Produção e qualidade das plantas.

TU2 Tipos de produção. Rotulagem e certificação. Visão geral do sector.

TU3 Técnicas de colheita e pós-colheita. Equipamento adequado a pequenas explorações.

TU4 Qualidade de gestão e proteção ambiental. Boas práticas agrícolas e de recoleção.

TU5 Organização da produção (planeamento e controlo de custos).

Módulo Profissional 2 
TRANSFORMAÇÃO E QUALIDADE DA MATÉRIA PRIMA 17 HORAS

TU1 Processamento de ervas frescas. Arrefecimento e congelação. Instalações e equipa-
mentos.

TU2 Secagem. Instalações e equipamentos. Planeamento da secagem.

TU3 Processamento de ervas secas. Instalações e equipamentos.

TU4 Técnicas de extração e de concentração.

TU5 Qualidade de gestão e proteção ambiental.

TU6 Organização da transformação de matéria prima. (planeamento e controlo de custos).

Módulo Profissional 3 
ELABORAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES COM PAM

20 HORAS

TU1 Matéria prima vegetal, ingredientes auxiliares e outros materiais.

TU2 Instalações e equipamentos de processamento e embalamento.

TU3 Gestão de qualidade e segurança. Protecção ambiental.

TU4 Tipos de produtos alimentares com base em PAM.

TU5 Embalamento de ervas secas : elaboração de condimentos e tisanas.

TU6 Organização da produção de alimentos com PAM (planeamento e controlo de custos).

Módulo Profissional 4
MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO

15 HORAS

TU1 Rótulos - regras nacionais e internacionais.

TU2 Marketing, princípios e evolução.

TU3 Produtos alimentares com PAM: tradição e inovação.

TU4 Produtos botânicos e fitoquímicos

TU5 Estratégias de negócio no mercado online: web e-social



□ Parceria:

Este projecto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta comunicação reflecte as 
opiniões dos autores, não podendo a Comissão ser responsabilizada por qualquer uso que 
possa ser feito da informação aqui contida.

□ Com a colaboração de : 


