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PERMACULTURA  significa  “cultura  permanente”  e  trata  de  planear  habitats  humanos  abundantes, 
eficientes e equilibrados. É uma filosofia e uma abordagem ao uso do solo que interliga clima, plantas, 
animais, ciclos de nutrientes, solo, gestão da água e necessidades humanas.  

Este  termo  conhece  a  sua  origem  com  Bill  Mollison  e  David  Holmgren  e  tem  inspirado  diversos 
movimentos sociais na direção de vidas mais socialmente justas e ecologicamente saudáveis, como é o 
caso  das  «cidades  em  transição»  iniciado  pelo  permacultor  Rob  Hopkins.  Neste  contexto,  a  Escola 
Superior  de  Biotecnologia  da  Universidade  Católica  Portuguesa  (ESB)  propõe  a  abordagem  da 
permacultura  em  prol  do  desenvolvimento  sustentável.  O  presente  PDC  pretende  difundir  a 
permacultura,  orientar  os  participantes  num  caminho  de  transformação  e  introduzir  as  bases  do 
planeamento e design. 

É urgente agir perante um contexto em que a degradação dos recursos naturais tem vindo a acentuar‐se 
–  principalmente  devido  ao modo  como  o  Homem  atua  sobre  eles  e  quando  se  assiste  ao  contínuo 
colapso  de  ecossistemas  terrestres  e  aquáticos.  A  ocupação do  território  e  produção  sustentáveis,  de 
alimentos ou matérias‐primas, implica que a utilização dos recursos naturais seja contemplada de forma 
equilibrada, para que o uso futuro não esteja comprometido. É pois fulcral contribuir para o equilíbrio e 
harmonia  dos  sistemas  ecológicos,  estejamos  nós  perante  um  contexto  urbano  ou  rural.  No  PDC  a 
interligação de vários conceitos e áreas de conhecimento promovem uma visão abrangente e de ampla 
aplicação.  É  dado  enfoque  à  gestão  dos  recursos  primários,  água  e  solo.  A  ESB  tem  vindo  a  intervir 
ativamente na sociedade através de ações para fomento do desenvolvimento sustentável, assumindo‐se 
como instituição de referência ao nível nacional e internacional na área ambiental. 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Organização do PDC  

Competências 

No  final  do  PDC  os  formandos  terão  adquirido  um  conjunto  articulado  de  conhecimentos  que  os 
capacitam para: 

•  planear  e  desenvolver  ações  e  intervenções  no  território  recorrendo  aos  princípios  da 
permacultura como sistema de design ecológico; 
•  uma visão abrangente das interligações dos vários intervenientes dos ecossistemas; 
•  a familiaridade com a ecologia dos sistemas e a utilização de ferramentas de apoio à gestão de 
recursos, nomeadamente água e solo;  
•  identificar a  importância do papel da comunidade, projetos e movimentos comunitários e o seu 
impacto ao nível local e global; 
•  compreender e integrar a permacultura urbana tornando as comunidade mais resilientes; 
•  desenvolver  um  processo  de  design  desde  o  seu  planeamento  e  conceção  até  à  sua 
implementação. 

Destinatários 

Os destinatários deste curso são todos aqueles que, independentemente da sua formação académica ou 
atividade  profissional,  pretendam  conhecer  ou  aprofundar  os  seus  conhecimentos  sobre  os 
fundamentos da permacultura, a sua prática e aplicação.  

Calendarização 

O evento decorrerá aos sábados e domingos das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, com início em 
Novembro e encerramento em Dezembro. Os fins‐de‐semana abrangidos são: 1 e 2 de Novembro, 8 e 9 
de Novembro, 15 e 16 de Novembro, 29 e 30 de Novembro e 6 e 7 de Dezembro de 2014. Ao longo de 
mais de 96 horas de atividades serão abordados os temas fundamentais da permacultura, dinamizadas 
muitas experiências práticas e analisados casos reais. 

Espaços de Formação 

Todas  as  sessões  do  curso,  com  exceção  das  visitas  de  exterior  às  quintas,  se  realizam  em  salas  de 
formação  na  ESB.  Estão  previstos  intervalos  a  meio  da  manhã  e  tarde.  O  almoço  está  a  cargo  dos 
participantes. A excursão de visita às quintas permitirá participar em aulas de campo, onde será possível 
observar a implementação prática de várias técnicas comuns em permacultura. 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Conteúdo programático  
I II III IV V VI  

Módulos Introdução à 
Permacultura 

Trabalhar com a 
Natureza 

Trabalhar com a 
Natureza 

Trabalhar com a 
Natureza 

Vivência 
comunitária 

Processo de 
Design 

Datas 1 e 2 de Novembro 8 e 9 de Novembro 15 e 16 de Novembro 22 e 23 de 
Novembro 

29 e 30 de 
Novembro 

6 e 7 de 
Dezembro 

» Visita à Quinta 
da Junceda 
 
» Estruturas 
e habitações 
 

» Visita à Quinta 
“Paço de 
Calheiros”, em 
Ponte de Lima 

» Almoço 
livre (levar 
farnel) 
 

» Almoço 
livre 
(levar 
farnel) 

Sábado » Apresentações 
 
» Em que mundo 
vivemos? 
 
» Sistemas Ecológicos, 
Clima e Teoria Gaia 
 
» Padrões na 
Natureza 
 

 » Compreender os Solos 
 
 »  Trabalhar com solos e 
agricultura permanente 
 

» Cobertura orgânica 
 
» Compostagem 
 
» Sistemas agrícolas: 
Hortas 
 
» Adaptação a diferentes 
climas 

 »Água: Sistemas de captação 
e retenção  
 
 »Gestão de águas cinzentas e 
negras 
 
 » Exemplo do leito de 
plantas: como construir 
Leito de plantas e 
charco 
 
 »Técnicas de 
recuperação e 
reabilitação ambiental  
 
 »Telhados verdes 
 
 » Aquacultura 

 » Arquitetura 
bioclimática 

 
» Atividade prática: 
Oficina de 
ecoconstrução 

 » Visita a Quinta 
do  Barbe i to  em 
Arcos de Valdevez 

» Processos 
e métodos de 
design 
 
» Início do 
processo de 
design 
 
» Processo 
de design 

Domingo » Teia da vida 
 
» História e ética da 
Permacultura 
 
» Princípios da 
Permacultura 
 
» Zonas e 
sectores 

» Florestas 
Comestíveis, 
Pomares e 
Agroflorestas  
(apicultura) 
 

 » Animais 
 
 » Floresta 

  

Dia das actividades práticas 
 
 » Diversas oficinas 
 
 » Oficina: Produção de 
cogumelos e Criação de 
jardim micológico  

» Economias locais 
e alternativas 
 
» Desenvolvimento 
comunitário e Eco-
aldeias 

 
 
 » Atividade prática: 
FDPT - Feira De 
Partilha e Troca  
 
 » Espetáculo de 
talentos 

 » Sistemas de 
Energia 

(Energias 
renováveis, 
sistemas de 
baixo custo, 
aquecimento 
solar de água, 
forno e 
reflectores 
etc.) 

 
 » Atividade prática: 
Construção de fogão 
foguete ou outra 
actividade ligada às 
energias  

 » Processo de 
design 
  
» Apresentação 
dos designs 

 
» Entrega dos 
Certificados 
» Conclusão do 
curso 

 
                   

Avaliação dos formandos 

A avaliação dos formandos em cada módulo será contínua e decorrerá através de trabalhos, assiduidade 
e grau de empenho nas sessões teórico‐práticas e práticas. Especial ênfase será dada à apresentação do 
trabalho final de design. Aos formandos que completem o PDC com sucesso é‐lhes atribuído o 
certificado oficial pela Associação de Permacultura em Inglaterra‐ “Permaculture Design Certificate”.   
 



   

  Pág. 4 de 5 

 

Inscrição 

 
Valor da Inscrição: 350 euros/sócios; 360 euros/não sócios  
  
A inscrição poderá ser feita para este link 
(O número mínimo de participantes é 15 e o número máximo é 25 participantes.) 
 
Pode esclarecer dúvidas para porto@quercus.pt 
 
Notas: 

 A inscrição está sujeita a confirmação mediante vagas existentes. 
 É respeitada a ordem de entrada das inscrições. 
 Por motivos imprevistos o programa pode estar sujeito a alterações de calendário. 
 A realização do curso implica a inscrição de um número mínimo de participantes. 
 Embora  o  parque  de  estacionamento  da  ESB  esteja  aberto  aos  participantes  no  curso,  a 

disponibilidade de lugares livres não pode ser garantida. 
 

Equipa Docente 

Para além dos docentes considerados prevê‐se a participação de docentes convidados especialistas em 
diversas áreas. 
 
Cristina Calheiros 
Licenciada  em  Engenharia  do  Ambiente  (2001)  e  doutorada  em  Biotecnologia,  na  especialidade  de 
Ciência  e  Engenharia  do  Ambiente,  pela  Universidade  Católica  Portuguesa  ‐  Escola  Superior  de 
Biotecnologia. Desempenhou entre 2001 e 2010 funções de formadora, coordenadora e orientadora em 
diversos módulos ligados à educação e qualidade ambiental na Escola de Tecnologia e Gestão Industrial‐
Porto. Entre 2002/2004 esteve envolvida em vários projetos ligados ao desenvolvimento rural integrados 
no Vale do  Lima.  Em 2012 obteve o  certificado do Curso de Design em Permacultura pela Associação 
Inglesa de Permacultura.  Foi Professora Auxiliar Convidada no Mestrado em Engenharia do Ambiente, 
onde  lecionou  na  área  do  tratamento  de  águas  e  sistemas  biológicos  de  recuperação  ambiental. 
Atualmente  é  Investigadora  de  Pós‐doutoramento  na  área  do  tratamento  de  águas  residuais  com 
sistemas  biológicos  por  leitos  de  plantas  na  UCP  e  tem  estado  envolvida  em  diversos  projetos  de 
investigação  científica  relacionados  com  leitos  de  plantas  aplicados  ao  tratamento  de  águas  residuais 
domésticas  e  industriais  e  à  implementação  de  telhados  verdes  ou  coberturas  ajardinadas.  Os  seus 
interesses de investigação e áreas de atuação incluem biorremediação/fitorremediação, tecnologias de 
tratamento biológico de águas residuais, requalificação de solos e permacultura. 
 
Yassine Benderra 
Licenciado em Osteopatia em Inglaterra (2004), toma contacto com a permacultura pela primeira vez no 
âmbito  de  uma  viagem  à  América  do  Sul  em  2005/6.  Nesta  viagem,  conhece  de  perto  várias 
comunidades que lutavam para suprir necessidades básicas e, da vontade de contribuir para a melhoria 
das  suas  condições de vida,  surge a oportunidade de  realizar um curso de design de permacultura no 
Equador, o qual lhe oferece um modelo de desenho de soluções simples que constituíram respostas com 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impactos notáveis e visíveis. Em 2007 volta para Portugal com vontade de pôr em prática a permacultura 
e dá os primeiros passos na criação de uma ecocomunidade (TerraMoja).  
Desde  então  tem  participado  em  várias  experiências  comunitárias,  projetos  e  palestras  sobre 
Permacultura. Desde 2009 dirige um pequeno negócio de  construção de Yurts da Mongolia  (JoYas Da 
Terra). Em 2011 trabalhou como agricultor no  Instituto do Vale da Lama (1º  Instituto de Permacultura 
Português em constituição) e concluiu o Diploma em Permacultura que lhe permite certificar os Cursos 
de Design em Permacultura através da Associação Inglesa de Permacultura. Neste momento dedica‐se, 
em colaboração com a Joana Costa e o espaço Compasso, a criar projetos de design de permacultura em 
espaços exteriores e a promover os conceitos da permacultura através de cursos e workshops.  
Em  2012  participou  na  preparação  e  orientação  do  PDC  que  decorreu  na  Fundação  de  Serralves  de 
Janeiro a Abril. Dedicou‐se, também em colaboração com Joana Costa e o Espaço Compasso no Porto, a 
dar vida a um jardim produtivo em ambiente urbano que serviu de base para a realização de mais um 
PDC e vários outros workshops e encontros. Durante este ano tem trabalhado com técnicas ecológicas 
na construção de uma casa em fardos de palha em Castelo de Paiva.  
 
Joana Costa 
Apaixonada desde sempre pelo mundo natural, formou‐se em Microbiologia em 2005. Em 2006 exerce 
atividade do domínio da Educação Ambiental, participando no projeto “Terra das Crianças” na amazónia 
peruana e em ações de voluntariado no Porto na associação  “Terra Viva”.  Em 2008 opta por deixar a 
cidade  e  dedicar‐se  à  vida  no  campo,  onde  tem  aprendido  e  desenvolvido  técnicas  e  conhecimentos 
sobre uma vida mais ecológica. É cofundadora de uma eco comunidade intencional – Terramoja. Desde 
2009 dirige um pequeno negócio de construção de Yurts da Mongolia  (JoYas Da Terra). Em 2010 faz o 
curso de design de permacultura (PDC) com Max Lindegger, especialista em Ecoaldeias. Trabalha desde 
2011 como agricultora na produção de comida no Instituto de Permacultura da Quinta do Vale da Lama.  
Em  2012  começou  a  participar  juntamente  com  o  Yassine  Benderra  na  formação  e  divulgação  da 
permacultura  através  da  organização  e  participação  em  dois  PDC.  O  primeiro  de  Janeiro  a Março  na 
Fundação de Serralves e o segundo de Abril a Julho na associação Espaço Compasso.  
 
Guy Miklos  
Guy frequentou o curso de dança no Royal Ballet School, em Londres, tendo passado 7 anos a trabalhar 
nas  artes  do palco.  Trabalhou  como  tradutor  Sueco para  Inglês,  como guia  turístico  em  Itália  e  como 
produtor  de  teatro.  Estudou  ciência  de  sistemas  e  detêm  um  doutoramento  do  Instituto  Real  de 
Tecnologia em Estocolmo, tendo lecionado em várias universidades suecas. 
Trabalhou no Royal Botanic Gardens, Kew, e em 2006 veio para Portugal para criar um jardim botânico 
no Vale do Lima. Entretanto, adotou a Permacultura  como uma solução para a  sua própria Quinta do 
Barbeito. Frequentou um PDC com Geoff Lawton e Bill Mollison. 
Atualmente  realiza  consultadoria  ao  nível  do  design  em  permacultura  tendo  como  alguns  exemplos 
implementados, um parque urbano de 17 ha no Minho, um sistema de Keyline para uma quinta de 245 
ha em Trás‐os‐ Montes, e no baixo deserto do Arizona, uma horta urbana comunitária de 1,5 ha e um 
jardim privado urbano de 0,2 ha. Desempenha também funções de formador em diversos cursos ligados 
à Permacultura, incluindo PDC. 
A  abordagem  de  Guy  à  Permacultura  é  que  o  design  sempre  se  desenvolve  a  partir  dos  recursos  da 
paisagem,  da  sua  envolvente,  da  ecologia  e  das  pessoas,  e  evita  impor  linhas  ou  padrões  no  seu 
planeamento. Os designs surgem aprendendo com a observação e baseados no que a paisagem sugere. 
 


