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Introdução 
 
Produtos não lenhosos da floresta (PNLF)  são uma fonte de receita nas áreas 
rurais e montanhosas da Europa, importantes, mas muitas vezes esquecidos. 

Torna-se necessário encontrar oportunidades de negócio, para as populações ainda aí 
residentes, preservando a sua vida nesses locais, a sua identidade cultural, a 
biodiversidade e os recursos naturais. Os frutos ou bagas silvestres são fonte de 
vitaminas e antioxidantes, e atualmente a colheita silvestre de plantas aromáticas e 
medicinais (MAP) é desejada para fornecer matéria prima para alimentação, cosmética 
e perfumaria. 

A colheita destas plantas, aromáticas e medicinais, na Natureza é uma atividade 
limitada, mas ainda assim uma das poucas oportunidades de rendimento, nas zonas 
rurais montanhosas, que se torna necessário organizar correctamente, por forma a 
evitar a sobre exploração, que poderá vir a danificar a flora e o ambiente e também 
evitar má gestão empresarial, bem como promover economias locais de sucesso e 
sustentáveis.  

A colheita silvestre tem que obedecer a boas práticas e suportar as empresas 
sustentáveis, de forma a promover o sucesso social. O treino e formação nestes 
tópicos são bastante importantes e as ferramentas de apoio à formação têm que ser 
implementadas de forma correta.  

  

  

Produtos não lenhosos da floresta e plantas aromáti cas colhidas na natureza  
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Objetivo 

O objetivo global deste projeto foi o estabelecimento dum quadro de referência e 
suporte entre parceiros da Lituânia, Portugal, Espanha e Turquia, que permitisse o 
desenvolvimento, implementação e criação das ferramentas de formação necessárias 
às pequenas e médias empresas, centros de formação profissional e também para 
adultos, nas regiões rurais e/ou montanhosas. 
 
Os objetivos específicos desta parceria foram  

1.  A troca de ideias e experiências entre as organizações que fazem formação 
profissional e os seus parceiros locais, para além de possíveis contactos de 
negócio, em iniciativas de desenvolvimento da economia rural nas áreas 
florestais; 

2. Planear e promover uma série de workshoops, organizados por cada um dos 
parceiros, com o objetivo de trazer agentes locais, organizações que 
promovem o treino e formação, organizações de desenvolvimento e 
consultores, para aprender mais sobre boas e inovadoras práticas de colheita e 
produção de plantas aromáticas e medicinais e pequenos frutos; 

3. Apresentação de estudos de caso dos países parceiros, que demonstrem 
oportunidades e possibilidades de aumento do seu rendimento e oportunidade 
de emprego em regiões rurais montanhosas, recorrendo a novas tecnologias e 
estimulando o consumo e interesse de produtos locais, produtos alternativos, 
serviços e turismo relacionados com produtos não lenhosos da floresta;  

4. Analisar as necessidades de formação nas diferentes regiões rurais; 

5. Disseminação dos resultados do projeto através de instrumentos de informação 
e comunicação; 

  

  

Workshops sobre colheita silvestre sustentável dura nte o projeto 
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Metodologia  

Foram realizadas 5 reuniões para discussão de diferentes tópicos:   

 

1ª Reunião  – Solsona (Espanha), 20-22 Outubro de 
2011 

- Missão e linhas de trabalho das Instituições e 
centros de investigação dos parceiros 
relacionadas com PNLF e especificamente 
para as PAM.  

 

2ª Reunião  – Braga (Portugal), 15-16 Maio 2012 

- Estado da arte da investigação, transferência 
tecnológica e formação para adultos em cada 
pais parceiro em PNLF.   

 

3ª Reunião  – Vilnius (Lituania), 10-13 Julho 2012 

- Situação atual da colheita silvestre 
sustentável de plantas aromáticas e 
medicinais em cada país e instituição parceira 
e desafios à implementação da formação.  

 

4ª Reunião  – Kilis (Turquia), 9-10 Maio 2013 

- Situação atual do comércio associado à 
colheita Silvestre de PAM em cada país e 
instituição parceira e desafios à 
implementação da formação.  

 

5ª Reunião  – Solsona (Espanaha), 12-13 Junho 2013 

- Análise de boas práticas em formação 
profissional para implementação da formação 
em colheita silvestre sustentável de PAM e 
propostas de projetos futuros.  

 

Durante as reuniões os parceiros trocaram informações sobre diferentes temas e 
visitaram histórias de sucesso e negócios em cada país.  
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Resultados  

O saber dos parceiros em produtos não lenhosos da floresta e Plantas 

Aromáticas e Medicinais em particular 

Cada parceiro apresentou a Missão e linhas de trabalho da sua instituição relacionada 
com “PNLF”, especialmente dirigido à conservação de germoplasma, etnobotânica, 
gestão florestal, domesticação das plantas, desenvolvimento rural e estudos de 
mercado. 

1ª Reunião em Solsona (Espanha):  

- Apresentações e visitas (em inglês) 

  

Primeira reunião em Solsona: 1) Workshop de avaliaç ão da gestão dos recursos em 
cogumelos; 2) Festa dos cogumelos 

 
Investigação, Transferência de Tecnologia e Formação de Adultos em 

produtos não lenhosos da floresta 

Cada parceiro apresentou o estado da arte da Investigação, Transferência de 
Tecnologia e Formação de Adultos de cada país em “produtos não lenhosos da 
floresta (PNLF) ”. 
 
O CTCF na Catalunha, Espanha , apresentou os resultados de 15 anos de trabalho 
relacionado com a colheita silvestre de plantas aromáticas e medicinais, a colheita 
controlada de cogumelos e de plantações de arvores com o objectivo de produzir 
trufas, e a gestão floresta com o objetivo de aumentar a produção de pinhão, castanha 
e mel, e ainda alguma informação sobre produção agro florestal. 
 
O Instituto de Botânica do Centro de Investigação Nat ural na Lituânia , apresentou 
a importância da flora, do ponto de vista da conservação dos recursos genéticos e do 
ponto de vista social, os diferentes acontecimentos que se desenvolvem no país para 
realizar comércio e promoção de PAM. 

A Faculdade de Artes e Ciências, da Universidade de K ilis (Aralik Univesit y), falou 
sobre a importância comercial de PAM na Turquia e a pressão sobre o ambiente para 
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a obtenção destas plantas na natureza. Foi apresentado o trabalho iniciado sobre 
técnicas de colheita sustentável da espécie “Zahter” (Thymbra spicata) e a divulgação 
através da realização de um seminário.  

O Banco Português de Germoplasma Vegetal/ INIAV,I.P . apresentou um resumo 
exaustivo da investigação desenvolvida pela equipa do projecto sobre a formação 
profissional de PAM em Portugal, durante um período de 22 anos (1989-2011), 
verificando-se que as actividades de formação aumentaram nos últimos anos, 
simultaneamente com o incremento da produção (cultivo e colheita silvestre) e das 
actividades empresariais do sector. 

Os projetos relacionados com o ensino de PAM e etnobotânica, na Escola Superior 
Agrária de Bragança  e as actividades da ARDAL,  Associação de Desenvolvimento  

foram também apresentados no decorrer desta reunião, bem como a experiência das 
empresas Cantinho das Aromáticas  e ERVITAL. 

No fim de cada apresentação, os parceiros elaboraram uma análise SWOT sobre a 
colheita silvestre no seu país. 

2ª Reunião em Braga (Portugal): 

- Apresentações (em inglês) 
- Visitas (em inglês) 
- Relatório (em inglês) 

 

  

Segunda reunião em Braga: 1) visita ao laboratório de conservação a longo prazo; 2) 
Colecção de PAM no Cantinho das Aromáticas 

 

Colheita sustentável de plantas silvestres de aromáticas e medicinais e 

desafios à implementação da formação profissional 

Informação sobre Colheita sustentável de plantas silvestres de aromáticas e 
medicinais em cada país parceiro, foi recolhida para detecção do nível de 
implementação das questões da sustentabilidade e identificação das necessidades 
para futura formação.  
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Alguns tópicos analisados:  

- Estado da arte da colheita silvestre, para fins comerciais e não comerciais; 

- Enquadramento legal e sua adoção pelos colectores; 

- Regras para a certificação destes materiais e sua aplicação; 

- Formação em colheita silvestre sustentável (CSS) e as necessidades dos 
“stakeholders” 

Em complemento, cada parceiro apresentou estudos de caso sobre técnicas de 
colheita silvestre sustentável:  

- LITUANIA: Allium ursinum L. 

- PORTUGAL: Vaccinium myrtillus L. 

- ESPANHA: Gentiana lutea L. and Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 
 

- TURQUIA: Thymbra spicata L. 
 

3ª Reunião em Vilnius (Lituania): 

- Apresentações (em inglês) 
- Visitas (em inglês) 
- Relatório (em inglês) 

  

Terceira reunião em Vilnius: 1) Visita à colecção d e PAM no Instituto de Botanica; 2) 
Reserva Natural Čepkeliai 

 

Durante o 1º Simpósio  Mediterrânico de Plantas Aromáticas e Medicinais 
(MESMAP), que decorreu na Republica Turca do Norte de Chipre foram apresentados 
estes resultados do projecto, em comunicação oral: “Considerations on the state of the 
art and training of Medicinal and Aromatic Plants sustainable wild harvesting” 

- Comunicação oral (em inglês) 



 
 
 

 8 

Atividade empresarial relacionada com a colheita silvestre de plantas 

aromáticas e medicinais e desafios à implementação da formação 

Os parceiros apresentaram a situação atual do comércio relacionado com a colheita 
silvestre (CSS)) de PAM nos seus países, considerando: 

- Distribuição e descrição destes recursos;  
- Produção e estimativa de uso; 
- As cadeias de valor; 
- Necessidades de formação considerando o ponto de vista empresarial; 
- Análise SWOT da atividade empresarial relacionada com a colheita silvestre 

das PAM 

Cada parceiro considerou para esta análise, as espécies mais comercializadas no seu 
país, descrito de seguida:  

- ESPANHA: Arctostaphylos uva-ursi, Gentiana lutea, Crataegus monogyna, 
Rosmarinus officinalis, Thymbra capitata, Lavandula latifolia, Thymus zygis, 
Cistus ladanifer, Satureja fruticosa, Thymus mastichina. 

- LITUANIA: Rubus idaeus, Urtica dioica, Arctostaphylos uva-ursi, Thymus 
pulegioides, T.serpyllum, Hypericum perforatum, Cetraria islandica, Artemisia 
absinthium, Menyanthes trifoliata, Vaccinium vitis-idaea, Lycopodium. clavatum. 

- PORTUGAL: Eucalyptus globulus, Pinus pinaster, Cistus ladanifer, Equisetum 
telmateia, Pterospartum tridentatum, Centaurium erythraea, Tilia platyphyllos, 
Fraxinus angustifolia, Matricaria recutita, Malva sylvestris, Sambucus nigra, 
Chamaemelum nobile. 

- TURQUIA: Laurus nobilis, Ceratonia siliqua, Capparis spp., Rhus coriaria, 
Glycyrrhiza glabra, Rosmarinus officinalis, Origanum onites, Tilia spp., Prunus 
mahaleb, Thymbra spicata. 

4ª Reunião em Kilis (Turquia): 

- Apresentações (em inglês) 
- Visitas (em inglês) 
- Relatório (em inglês) 

  

4ª Reunião em Killis: 1) Visita a lojas de especiar ias; 2) Prova da bebida de frutos  
terebinth ( Pistacia terebinthus) na empresa “Sekeroglu Spice Company” 
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Boas práticas na formação em colheita Silvestre de Plantas 
Aromáticas e Medicinais 

As boas práticas de como realizar acções de formação, efetivas, em colheita silvestre 
de Plantas Aromáticas e Medicinais, foram apresentadas considerando: 

- Temas  
- Metodologias  
- Manuais de formação  

- População alvo da formação  

Em complemento, foram também apresentados alguns exemplos de boas práticas em 
formação, para algumas espécies específicas:  

- Chamaespartium tridentatum (L.) P.E.Gibbs, pela empresa ERVITAL (Portugal) 

- Sambucus nigra L., pelo BPGV (Portugal). 

- Plantas silvestres comestíveis, pela empresa Naturalwalks (Spain). 

 

5ª Reunião em Solsona (Espanha): 

- Apresentações (em inglês) 
- Visitas (em inglês) 
- Relatório (em inglês) 

 

  

A 5ª Reunião em Solsona: 1) Visita ao Museu das Trementinaires no vale de La Vansa i 
Tuixent; 2) Jardim de plantas aromáticas e medicina is em L’Avenc de Tavertet 
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Conclusões 

Formação existente  

 

 

 

O valor económico e as oportunidades de marketing dos produtos não lenhosos da 
floresta (PNLF) estão a aumentar, até mesmo a investigação em algumas das plantas 
aromáticas comerciais, pontos fortes que estão a favorecer a formação/treino nesses 
produtos. Tradições, recursos humanos preparados e metodologias cientificamente 
baseadas, podem ajudar à implementação de técnicas de colheita silvestre 
sustentável. 

No entanto, existem algumas fraquezas que é importante ter em consideração tais 
como a perda de pessoas com conhecimento das espécies aromáticas e medicinais e 
os seus usos, a inexistência de estudos económicos em "actividade de colheita" 
(existem para questões de conservação) e poucas acções de formação em técnicas 
de colheita silvestre. Ainda será de referir que as acções de formação financiadas pela 
EU não se têm enquadrado nas necessidades do sector e a transferência do uso de 
novas técnicas para a colheita silvestre sustentável é lenta. Em futuros programas da 
EU, tal fato deve ser considerado.  

Mesmo que algumas ameaças sejam ultrapassadas, o verdadeiro perigo está na 
sobreexploração de populações silvestres ou colheita de espécies ameaçadas e no 
decréscimo do conhecimento para a colheita silvestre relacionado com a identificação 
botânica e habitats. O conhecimento remanescente ainda pertence às populações 
mais idosas, detentoras dum vasto conhecimento sobre práticas tradicionais e usos. 

Por outro lado, existem oportunidades para melhorar a formação existente: 

- Dar início a projetos locais para formação de adultos em colheita silvestre 
sustentável 

- Treino em técnicas sustentáveis para colectores domésticos 

- Valor económico dos serviços ecológicos 

- Organizações governamentais e civis ou sociais de apoio a projetos de PAM 
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Colheita silvestre sustentável 

 

 

 

Relacionado com colheita silvestre comercial ou não comercial, existe uma vasta e 
longa tradição na colheita de plantas aromáticas e medicinais e outros produtos não 
lenhosos da floresta (cogumelos e bagas) na Lituânia, em Portugal, em Espanha e na 
Turquia, mas não tem sido fácil demarcar a linha entre o que é comercializado ou não. 
Algumas das espécies são colhidas em muito pouca quantidade, para venda em 
mercados locais e assim não se encontram registadas em estatísticas oficiais. Mesmo 
que as estatísticas nacionais registem os volumes anuais comercializados, em cada 
país os padrões de registo são diferentes, tornando muito complicada a análise 
comparativa desta informação. 

Tradição cultural, questões socio económicas e impacto antropogénico no ambiente, 
determina a forma de entender a atividade de colheita silvestre, a sua monitorização, 
regulação e controlo. 

A colheita silvestre é encarada como uma actividade ameaçadora, devido a casos de 
sobreexploração, com elevados impactos visuais no habitat e graves danos na 
conservação das espécies. A legislação existente em vigor, estão sobretudo 
relacionadas com questões de conservação das espécies ameaçadas, nem sempre de 
interesse comercial. Algumas vezes a colheita silvestre de espécies não protegidas, 
cai na ilegalidade, uma vez que o quadro que regula a colheita silvestre é fraco e 
muitas vezes pouco claro. 

Por outro lado, a certificação de produtos é realizada sobretudo sobre o modo de 
produção biológica. 

Pouca formação regular para adultos tem sido realizada nos últimos 5 anos. Para além 
disso, a falta de informação disponível em ecologia, distribuição e estado de 
conservação das espécies, tem dificultado a implementação de formação com um 
elevado nível técnico. Assim as actividades de formação não têm sido suficientes para 
a consciencialização da sociedade para a colheita silvestre sustentável.  
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A colheita silvestre sustentável contribuirá para manter e até incrementar, a 
conservação a longo prazo. No entanto e para garantir a sustentabilidade da 
actividade comercial, a colheita silvestre deveria ser organizada e controlada pelas 
populações locais, dado que estas são as mais interessadas em conservar os seus 
habitats e espécies, a longo prazo. Todos os “Stakeholders” devem ser treinados ou, 
pelo menos, informados sobre colheita silvestre. De qualquer forma os agentes chave 
para a implementação de colheita silvestre sustentável, são os colectores, os donos da 
floresta e os fazedores de política. 

Foi considerado que as melhores técnicas de formação para colectores e proprietários 
da floresta são cursos presenciais, workshops e documentos técnicos, enquanto que 
para os fazedores de politicas, são ações da media, documentos técnicos e 
promocionais. 

Para além do reconhecimento de colheita Silvestre sustentável, outras medidas 
poderão apoiar a conservação dos recursos silvestres, como por exemplo a 
conservação ex situ e in-situ: on-farm. 

A sustentabilidade ainda não está implementada na atual atividade de colheita 
Silvestre em nenhum dos países parceiros, mas as actividades económicas baseadas 
na colheita silvestre, podem ser uma verdadeira oportunidade se existir divulgação e 
formação junto dos stakeholders. Assim o treino e a transferência de conhecimento, 
fornecerá referências para a implementação da colheita silvestre sustentável. 

 

Negócio associado à colheita Silvestre de plantas aromáticas e 

medicinais 

 

 

Existe um importante consumo tradicional de plantas aromáticas e tradicionais, 
especialmente como condimentar, facto associado à gastronomia e ao turismo, que 
incorpora acréscimo de rendimento às comunidades locais. Em acréscimo, devido à 
procura de material em bruto pela indústria e consumidores do produto natural final, a 
comercialização de produtos orgânicos certificados e o mercado de PAM silvestres, 
estão a aumentar, oferecendo aos jovens com boa preparação técnica e cientifica uma 
oportunidade empresaria desafiante. 
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Em cada país, existem muitas espécies e variedades de plantas aromáticas e 
medicinais, com uma vasta diversidade genética, presente em diversos habitats. 
Essas plantas são usadas em diferentes setores da cosmética, farmacêutica e 
industrias alimentares. Esta realidade leva à divulgação da informação sobre habitats 
a novos coletores contratados por compradores. 

Tem sido afirmado um aumento gradual da produção florestal não-madeireiro nos 
últimos anos, até mesmo a utilização de resíduos da indústria madeireira (ex: pinheiro, 
vidoeiro, eucalipto) para a produção de extractos e óleos essenciais tem de ser tida 
em conta. No entanto, é difícil saber que está a trabalhar na colheita silvestre, e hoje 
em dia o número de coletores profissionais está diminuindo devido ao envelhecimento, 
então o conhecimento tradicional está desaparecendo com eles. Infelizmente, é 
referido os poucos conhecimentos sobre botânica e química e a falta de informações 
sobre os habitats dos novas coletores contratados pelos compradores. 

A identificação incorreta das espécies, por pessoas com um fraco nível de formação e 
conhecimento pode envolver problemas sérios de saúde pública para os 
consumidores. Muitas vezes pessoas autodidatas ensinam outras sobre usos das 
plantas que irão fazer a colheita silvestre, também irão transferir informação 
incompleta aos consumidores. 

Também coletores profissionais podem ter informação por vezes incorrecta sobre 
colheita silvestre sustentável e uso das PAM, ou em transformação adequada e boas 
práticas de transformação, ligado ao uso de equipamentos obsoletos e técnicas de 
colheita ancestrais. Ainda acresce o fato do quadro legal e procedimentos serem 
insuficientes e não muito conhecidos. 

Verifica-se pouca preocupação sobre a sustentabilidade e qualidade dos recursos. Os 
colectores não querem alterar a sua forma de colheita silvestre, e assim algumas 
vezes é difícil convencê-los a receber treino em colheita sustentável, uma vez que não 
vêm rendimento imediato. 

Comerciantes a granel pedem grandes quantidades de material em bruto, mas os 
preços pagos são muito baixos, devido às disponibilidades noutros países e até 
porque os preços flutuam. A questão prende-se com o fato de esses países 
exportarem material em bruto e importarem material processado, sem aproveitamento 
das mais valias associadas. Se os preços são baixos, a receita obtida não é 
interessante para os colectores, e assim poucas pessoas estarão interessadas em ser 
trinadas em colheita silvestre de várias espécies. 

Algumas vezes, e apesar do incremento das necessidades para a indústria, existe 
uma resposta fraca do “setor de colheita”, assim os stakeholders não estão bem 
representados e existe pouca diferenciação, inovação e investimento no sector. 

Por outro lado, a investigação em colheita silvestre de PAM é bastante frágil e 
insuficiente (falta de informação em doenças, efeito dos fogos florestais…) e não 
existe controlo e monitorização suficiente pela administração, já que muitas destas 
áreas são privadas. Assim o aumento do treino e formação em colheita silvestre, pode 
levar ao grande aumento de pessoas que podem aceder a estes recursos naturais, 
ameaçando algumas espécies em certas áreas. 
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Assim verifica-se que existem oportunidades para a formação em colheita 
Silvestre de PAMs que devem ser consideradas  

 

 

- A produção de extratos e óleos essenciais, está mais baseada em excedentes 
da industria lenhosa do que nas espécies aromáticas. Assim torna-se 
necessário realizar formação nestes processos industriais de processamento. 

-  Como o conhecimento da colheita Silvestre e utilizações é sobretudo detido 
por pessoas mais idosas, é importante e necessário assegurar a transferência 
de conhecimento para a geração mais nova. 

- Devido à crise financeira na Europa, mais pessoas procuram novas 
oportunidades de trabalho e negócio nas zonas rurais, assim mais pessoas 
estão interessadas na colheita Silvestre de PAM e pretendem aprender 
conceitos mais vastos sobre métodos de colheita. 

- Novos colectores têm pouco conhecimento em identificação botãnica e 
conhecimento sobre habitats, assim a formação sobre estes dois temas é 
necessária. 

- Novas oportunidades de negócio relacionado com a colheita Silvestre de PAM 
têm necessidade de informação atualizada ou formação em diferentes 
assuntos e temas desta cadeia de valor (boas praticas de recolecção, boas 
práticas de fabrico e informação de mercado) por forma a obter produtos de 
qualidade.  

- Coletores que colhem e vendem o produto certificado em modo de produção 
biológica, necessitam de treino e formação em técnicas de recoleção silvestre, 
já que a mesma não é efetuada pelas entidades certificadoras. 

- Os coletores existentes não colhem muitas vezes da melhor forma, de forma a 
preservar as espéies e os habitats no longo prazo. Estratégias Internacionais 
de conservação da biodiversidade, estão a pressionar para a implementação 
de técnicas de colheita silvestre sustentáveis e as boas praticas de colheita, 
pelo que prescrevemos a necessidade de fazer formação para mostrar que tal 
será rentável para eles, se os recursos forem preservados. 
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- Os coletores já existentes recoletam tudo o que encontram na natureza sem 

diferenciação de qualidade. É importante treinar as pessoas na riqueza das 
PAM nos diferentes componentes ativos, que podem variar de um lugar para o 
outro para a mesma espécie (quimiotipos locais) 

- Mesmo as empresas que têm o apoio de botânicos conhecedores, para a 
identificação de produtos medicinais” quimiotipados”, óleos essenciais para 
aromoterapia e material fresco para obtenção de extractos destinados à 
cosmética natural, têm necessidade de fazer formação em variedades e 
identificação de habitats, fenologia de cada espécie relacionado com o maior 
conteúdo de princípios ativos, como também em técnicas de realização de uma 
boa colheita e transformação, sempre que o material é recolhido directamente 
da natureza (mesmo quando são contratados grupos de colectores para 
realizar esta actividade). 

- Muitos coletores utilizam estruturas de transformação obsoletas, para o 
processamento das partes colhidas (secagem ao sol, destiladores de ferro…) 
que dão origem a produtos de baixa qualidade. Deveriam ser treinados nos 
melhores e mais corretos processos de transformação e na utilização de 
estruturas com melhores condições (secadores, destiladores em aço 
inoxidável) 

- Existem muitas terras abandonadas onde muitas espécies de PAM podem ser 
colhidas. Donos de terras e floresta são potenciais colectores para um uso 
sustentável, manutenção e restauro dos recursos silvestres de PAM. 

- Os donos de floresta não têm informação suficiente sobre a receita financeira, 
resultado de produtos não florestais resultantes da floresta. Formação em 
atividades empresariais e gestão sustentável da floresta e sua utilização, deve 
ser realizada de forma a manter estes recursos a longo prazo. 

- A colheita silvestre de PAM contribui para a fixação de populações em zonas 
rurais do interior, usando essas espécies para gerar riqueza, ter melhor 
qualidade de vida e promoção dos valores endógenos de cada região e 
território, como por exemplo o turismo rural em relação com valores ecológicos, 
gastronómicos e de artesanato. 
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Recomendações 

 

 

 

- Os coletores não profissionais, a trabalhar comissionados por compradores, 
deverão receber formação regular por forma a garantir a sustentabilidade desta 
atividade 

- A População local e coletores profissionais deverão receber informação 
actualizada sobre as melhores práticas de colheita e transformação, com vista 
à obtenção duma matéria prima de boa qualidade. 

-  A utilização de boas práticas na colheita silvestre de plantas aromáticas e 
medicinais, suportada em legislação e com controlo, é necessária para 
assegurar que estes recursos naturais são sustentáveis a longo prazo. 

- A criação dum sistema de gestão e informação baseado no conhecimento 
profissional da biologia reprodutiva, é necessário para uma metodologia mais 
correta de colheita silvestre sustentável de PAM 

- Por forma a evitar a sobreexploração, uma entidade a nível local ou regional, 
deveria ser responsável sobre o controlo desta actividade de colheita silvestre. 
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Boas práticas na formação 

 

 

O aumento de interesse do público em colher e utilizar as plantas aromáticas e 
medicinais, torna necessário o desenvolvimento dum modelo de formação que 
promova um conhecimento variado em colheita silvestre e uso sustentado de PAM. 
Existe muita informação publicada em livros e websites, no entanto para a correta 
identificação das espécies o apoio dum especialista e o contato com as plantas vivas é 
essencial.  

O objetivo das boas práticas de colheita silvestre em PAM é fornecer aos “learners” 
conhecimento teórico e prático e permitir a sua qualificação para que consigam fazer 
uma colheita silvestre sustentável. 

Existem vários tipos de população alvos para o ensino da colheita silvestre de PAM. 
Estes grupos envolvem habitualmente pessoas que trabalham na colheita a título 
individual ou contratado por empresas.  

As populações alvo, para a formação em boas práticas de colheita Silvestre, são os 
seguintes: 

- População que colhe material para o seu próprio uso  
- População local empregada por um agricultor  
- Grupo de coletores agenciados por um comprador  
- Coletores profissionais 
- Companhias que fornecem material fresco para ser processado  
- Produtores florestais  
- Promotores de projetos PAM  
- Decisores politicos 

O conhecimento em biologia das plantas, ecologia, identificação botânica, compostos 
bioativos e padrões de conservação, desenvolvimento de capacidades teóricas e 
praticas em técnicas de colheita e pós colheita, conhecimento do mercado e do 
negócio, como também conhecimento de medidas de legislação que regulem a 
colheita silvestre são essenciais para uma abordagem profissionalizante da colheita e 
uso sustentável dos recursos em PAMs. 
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Foram identificados seis módulos de formação , abaixo referenciados: 

1. Conhecimentos básicos sobre ciência das plantas com enfase nas plantas 
aromáticas e medicinais 

2. Conhecimento em plantas aromáticas e medicinais 
3. Colheita e utilização 
4. Colheita Silvestre sustentável: metodologia, legislação e controlo 
5. Pós – colheita e processamento de PAM  
6. Marketing e negócio.  

 

 

 
M1. Conhecimentos básicos sobre ciência das plantas 
com enfase nas espécies aromáticas e medicinais 
 

Numerosos fatores influenciam a qualidade e produção das 
plantas.  

O conhecimento das características, ecológicas e biológicas 
das espécies alvo, é essencial para a colheita dos materiais 
vegetais das espécies correspondentes. 

 As matérias de formação deste módulo recomendam-se da 
seguinte forma:  

1.Ecologia e habitats das PAM3.Fenologia das plantas;  
3.Compostos bioactivos, sua localização e padrões de 
acumulação. 
4.Utilização: farmácia, cosmética e condimentos. 

 
 
 
 

 

 
M2. Conhecimento em plantas aromáticas e medicinais 
 

As Plantas Aromáticas e Medicinais são utilizadas na medicina 
tradicional e representam uma parte relevante da 
biodiversidade. No entanto a variedade de plantas colhidas na 
natureza é muito limitada pela falta de pessoas com 
conhecimento em espécies de plantas  

As matérias de formação recomendadas deste módulo são as 
seguintes:  

1. Identificação botânica;  
2. Espécies com mais procura;  
3. Espécies ameaçadas e protegidas; 
4. Especies com diferentes e especiais recomendações 

para o uso. 
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M3. Colheita de material em fresco e sua utilização   

 

Os locais de síntese e armazenamento dos compostos são 
diferentes de acordo com as espécies e a época do ano. Para 
colher material de elevada qualidade, a parte da planta a 
colher deve ser a que está na sua fase óptima de 
desenvolvimento. 

As matérias de formação recomendadas deste módulo são as 
seguintes:  

1. Calendário de colheitas do material em verde; 
2. Espécies que devem ser colhidas na Primavera;   
3. Espécies que devem ser colhidas no Verão; 
4. Espécies que devem ser colhidas no Outono; 
5. Boas práticas de colheita  

 
 
 

 

 

M4. Colheita Silvestre sustentável: metodologia, 
legislação e controlo  

 

O objetivo da colheita Silvestre sustentável é a proteção e o 
restauro dos recursos silvestres, assegurando o seu uso 
racional. Esses princípios são o background de toda a 
atividade de colheita Silvestre de PAM.  

As matérias de formação recomendadas deste módulo são as 
seguintes:  

1. Metodologias de colheita Silvestre sustentável; 
2. Quadro europeu e nacional da legislação aplicável; 
3. Sistema de controlo e acompanhamento.  
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M5. Processamento pós colheita  

 

O Processamento pós colheita do material afeta a qualidade 
do produto final. Técnicas de processamento, variam em 
função do material e destino do uso: para consumo em fresco 
ou como condimento, como suplemento alimentar, para 
destilação de óleos essenciais ou para secar e dar 
continuidade ao processamento.  

As matérias de formação recomendadas deste módulo são as 
seguintes:  

1. Tecnologias pos colheita;  
2. Processamento do material fresco; 
3. Gestão da qualidade;  
4. Boas práticas em processamento. 

 
 
 

 

 

M6. Marketing  e negócio  

 

Plantas silvestres são utilizadas em diferentes setores da 
cosmética, farmácia e indústria alimentar. Devido ás o 
Mercado das plantas silvestres está a aumentar.  

Para responder a estas necessidades dois setores têm 
necessidade de ser reconhecidos: materiais não processados 
e materiais processados. As numerosas oportunidades para o 
mercado de PAM aumentar está no incremento de mais valias 
ao produto, através do processamento e embalagem. 

 

As matérias de formação deste módulo, recomendadas, são 
as seguintes:  

1. Solicitações e mudanças de Mercado; 
2. Elaboração de produtos e distribuição; 
3. Boas práticas de fabrico. 
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Metodologias varias nas ações de formação foram definidas por forma a atingir os 
objectivos da formação: 

1. Formação regular: cursos de formação e workshops incluídos no programa 
oficial de formação;   

2. Formação voluntária: cursos de formação e workshops não incluídos nos 
programas oficiais de formação; 

3. Seminários abertos: seminários ou workshops relacionados com a 
transferência de conhecimento de projectos de investigação; 

4. Ações nos Media (TV, radio e informação de jornal). 
5. Formação On-line, regular or voluntária. 
6. Formação prática em coleções de plantas aromáticas e medicinais, jardins 

botânicos e visitas de estudo.  
7. Trabalho prático no processamento de material.  

E ainda instrumentos e medidas específicas  

1. Livros profissionais e manuais. 

2. Catálogos de plantas e descritores 

3. Documentos promocionais: folhetos, posters e vídeos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Documentação técnica: documentos com informação técnica e científica. 

5. Brochuras e pequenas publicações sobre colheita Silvestre sustentável 

6. Websites. 
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http://plantwild.wordpress.com  

 


