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PREFÁCIO  

Os professores e formadores são a base de qualquer sistema de formação vocacional 

ou atividade educativa. Os professores e formadores EFP precisam de uma mistura balançada 

de capacidades técnicas, metodológicas e pedagógicas de forma a cativarem o interesse dos 

alunos e facilitar a sua aprendizagem. A escolha de uma metodologia didática foi determinada 

pela análise inicial das necessidades de aprendizagem e as características do público-alvo. 

Os módulos de formação para os alunos de culinária/gastronomia incluem 

metodologia e dinâmicas para lhes ensinarem a trabalhar com produtos biológicos e amigos 

do ambiente proveniente da permacultura. Neste módulo, os alunos aprendem a reconhecer 

as diferenças na qualidade e no sabor entre alimentos orgânicos e aqueles criados 

convencionalmente. Os alunos aprendem a usar tais produtos, a lavá-los adequadamente, a 

adaptar a quantidade de ingredientes a usar devido ao seu sabor mais intenso, e a produzir 

alimentos numa forma orgânica e sustentável. Os alunos aprenderão também os skills 

importantes a ter para trabalhar num restaurante com uma percentagem alta de produtos 

orgânicos. 

Este currículo é desenhado para que os seus métodos e conteúdos possam ser 

implementados em todos os países europeus, independentemente dos produtos específicos 

dessa região. 

Este módulo utiliza, maioritariamente, o método de aprendizagem experiencial e 

interativo, com o foco na construção de conhecimento e a aprendizagem através da 

experiência prática. Os alunos serão encorajados a desempenhar um papel ativo no processo 

de aprendizagem, criar as próprias experiências e adquirir conhecimento importante e novas 

capacidades. 
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1. PRODUTOS DE PERMACULTURA E OS SEUS PRINCIPIOS 

Os frutos e vegetais em permacultura são cultivados em harmonia com a natureza e a seguir 

certos princípios que são benéficos para as pessoas e a natureza. Permacultura: 

➢ Abstém-se a 100% do uso de quaisquer fertilizantes químicos sintéticos, pesticidas, 

herbicidas e fungicidas. 

Na permacultura usa-se composto, cobertura vegetal e estrume. O objetivo é cultivar a 

camada de húmus. O húmus é a camada superficial do solo, que tem cerca de 15 a 20 

centímetros de profundidade, dependendo da sua localização. Infinitos organismos vivos 

como minhocas, insetos, bactérias e fungos vivem nesta camada. Estes desfazem o material 

orgânico e, por consequência, providenciam o solo com nutrientes. Juntos eles formam um 

sistema complexo, autoconstruo e suficiente. 

➢ Promove a construção da camada de húmus do solo. A camada de húmus é um 

reservatório importante de CO2 e aumenta a fertilidade do solo. 

O solo húmico é um solo ativo; a sua atividade é alta. Toda a vida do solo pode desenvolver-

se perfeitamente, o que é importante para o reforço do húmus e a promoção da fertilidade 

do solo. 

➢ Corresponde, na totalidade, aos requisitos orgânicos da EU. 

✓ A comida não deve conter corantes, potenciadores de sabor, sabores artificiais ou 

naturais-idênticos, estabilizadores ou adoçantes sintéticos. 

✓ Pelo menos 95% dos ingredientes base devem vir do cultivo orgânico. 

✓ A amarração dos animais é estreitamente proibida na criação animal e os animais têm 

que ter mais espaço do que na criação convencional de animais. 

✓ A ração é produzida organicamente. 

✓ Os animais não podem tomar antibióticos, hormonas de crescimento ou performance. 

✓ É também proibido o uso de fertilizantes de nitrogénio ou pesticidas químicos. 
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✓ Também não é permitido tratar os alimentos com radiação ou outro tipo qualquer de 

engenharia genética. 

 

➢ Mantem um uso poupado de água. 

A água pode ser armazenada no chão, em reservatórios, lagos, barris de captação de chuva e 

tanques de água. Buracos ou montanhas de terra intercetam o correr da água e promovem a 

sua absorção para o solo. 

➢ Contribui para a preservação da biodiversidade, natureza e habitats. 

O cultivo de culturas misturadas criam diferentes habitats para plantas e animais. Estes são 

preservados e espalhados. Isto contribui para um bom clima. 

 

2. AS VANTAGENS DA COMIDA DE PERMACULTURA 

Quando se escolhe comida de permacultura, esta vem com uma variedade de benefícios. Os 

alimentos de permacultura, por exemplo, têm de cumprir standards mais estritos do que os 

alimentos da agricultura convencional. 

1. Um uso significante menor de aditivos 

São usados até 300 aditivos na produção de alimentos na agricultura convencional. O número 

de substâncias permitidas na produção em permacultura é bastante menor. 

2. A engenharia genética não é usada na produção de produtos orgânicos. 

Uma vantagem que não deve ser subestimada é a abstenção do uso da engenharia genética 

para modificar os produtos. Para além disso, as plantas geneticamente modificadas ameaçam 

a biodiversidade e podem ter um impacto negativo na população de insetos. Ao escolher 

produtos em permacultura, é garantido que o uso de engenharia genética é dispensado logo 

na manufatura do produto. 

3. Agricultores de permacultura não usam pesticidas químicos sintéticos. 

Os pesticidas são venenos que matam vários organismos (fungos, roedores, caracóis, insetos) 

de forma a proteger os cultivos de infestação. Desta forma, os agricultores conseguem melhor 

a rentabilidade de cultivo. 
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Ao mesmo tempo, dependendo da concentração e do tipo de pesticida, estes agentes propõe 

um risco para os humanos. Os agricultores em permacultura não usam pesticidas químicos 

sintéticos nos seus campos. Teoricamente, isto significa que os produtos em permacultura 

não foram pulverizados com este tipo de venenos durante a sua cultivação. Os agricultores 

em permacultura utilizam apenas preparação biodinâmicas, por exemplo. 

4. O cultivo de produtos em permacultura é mais sustentável e o consumo de energia é 

bastante inferior. 

Os campos de permacultura podem ser usados durante mais tempo. Como as plantas crescem 

naturalmente, os nutrientes usados ficam no solo. A cultivação em permacultura é, por 

consequência, muito mais sustentável e amiga do ambiente. 

Ao mesmo tempo, os produtos de permacultura em crescimento requerem 

significativamente menos energia do que os alimentos convencionais, que magoa o clima por 

causa do consumo alto de energia. Eliminar o uso de pesticidas sintéticos resulta, também, 

na redução do consumo de energia junto com a redução da emissão de gazes malignos para 

o ambiente. 

5. A comida em permacultura não contem conservadores artificiais ou potenciadores de 

sabor. 

A comida convencional contem uma variedade de conservativos artificiais e potenciadores de 

sabor. Aqui, apenas são usados conservativos naturais. O resultado é muitas vezes associado 

ao sabor mais natural dos alimentos.  

6. Bem-estar animal: qualidade dos produtos em permacultura para o bem-estar animal. 

A qualidade de permacultura é também muito benéfico para a perspetiva do bem-estar 

animal. Os agricultores atribuem grande importância a manterem os seus animais de uma 

forma apropriada para a sua espécie. Em comparação à criação de gado da agricultura 

convencional, os animais têm mais espaço à sua disposição. 
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