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1. Introdução geral 

O “Manual para Formadores” é um guia para os formadores dos produtores de castanha e 

técnicos das organizações de apoio (como associações de agricultores, gabinetes técnicos, 

câmaras de agricultura, ONG, etc.) que podem utilizar o curso de formação EcoChestnut 

para prestar mais assistência técnica aos seus membros. O “Manual para Formadores” 

fornece instruções metodológicas sobre como conduzir o curso de formação EcoChestnut 

e como interagir com os formandos (produtores de castanha, técnicos de associações de 

agricultores ou quaisquer outros formandos interessados). O curso contém também uma 

breve descrição dos conteúdos do curso e dos materiais necessários, incluindo uma lista 

com bibliografia relevante que pode/deve ser consultada no decorrer da formação. 

Principais objetivos do “Manual para Formadores” são: 

1) fornecer aos formadores e consultores tanto a teoria necessária para aplicar a 

abordagem EcoChestnut (totalmente desenvolvida no curso de formação 

EcoChestnut), como a orientação passo a passo para realizar as atividades na prática; 

2) fornecer instruções metodológicas sobre como conduzir o curso EcoChestnut; 

3) explicar o processo de validação das competências dos alunos que fizeram 

autonomamente o curso na plataforma EcoChestnut e dos alunos que fizeram o curso 

de forma presencial ou em sessões mistas (presenciais e on-line). 

 

O “Manual” guiará os formadores através dos múltiplos elementos do curso de formação 

EcoChestnut, de forma modular. Ele permite que formadores usem todas as ferramentas 

disponíveis ou escolham alguns tópicos para integrar na abordagem de formação proposta. 

O “Manual” contém instruções para as seções de formação, capítulos/eixos e unidades 

(tópicos de aprendizagem) incluídos no curso. Os formadores podem adicionar qualquer 

material que considere útil, na sua opinião e, ajustar a abordagem de formação. 

O “Manual” dispõe ainda de uma secção específica para a descrição da plataforma do 

projeto, nomeadamente o que se encontra na plataforma, para além dos materiais de 

formação; informações técnicas da plataforma e instruções sobre como trabalhar com ela. 

O “Manual” também tem instruções especiais na seção de repositório interativo que cada 

aluno pode usar, para que o formador esteja convenientemente preparado para 

apresentar a plataforma e todas as suas funcionalidades aos formandos e potenciais 

interessados. 
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O conteúdo do “Guia EcoChestnut” sobre a certificação da castanha biológica e o do 

manual “Utilizar o potencial dos castanheiros”, também serão de grande utilidade para que 

o formador tenha uma visão mais integrada e abrangente de todo o setor da castanha e do 

modo de produção biológica. 

O “Manual” está disponível apenas em versão eletrónica, em inglês e em todos os idiomas 

nacionais dos parceiros do projeto, ou seja: búlgaro, francês, grego, português e espanhol. 

O “Manual” foi desenvolvido especificamente para o curso EcoChestnut. 
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2. Modelo de formação “Blended learning model” 

As metodologias de aprendizagem baseiam-se no modelo blended learning, que foi 

desenvolvido na produção intelectual O1 (modelo de aprendizagem EcoChestnut). 

(Wikipedia) Blended learning é uma abordagem educacional que combina materiais 

educacionais on-line e oportunidades de interação on-line, com métodos tradicionais de 

sala de aula/laboratório/campo. Requer a presença física do formador e do formando, 

numa parte do tempo, com alguns elementos de controlo do formando sobre o tempo, 

lugar, percurso ou ritmo. Enquanto os formandos ainda frequentam a formação "aulas de 

contato" com um formador presente, as práticas de sala de aula/laboratório/campo 

presenciais são combinadas com atividades mediadas por computador em relação a certas 

atividades e à entrega das mesmas. 

O formador, de acordo com o público-alvo, deve selecionar os temas propostos pelo curso 

EcoChestnut para criar um PowerPoint pedagógico e atrativo para sustentar os principais 

tópicos de cada capítulo/tópico. O Formador deve incentivar os formandos a estudar os 

conteúdos teóricos e ver os vídeos dos diferentes tópicos, previamente a cada aula de 

contato (presencial ou online). A aula de contato deve iniciar-se com apresentação de 

dúvidas e questões colocadas pelos formandos, sobre as matérias dos tópicos destinados 

a essa aula de de contato, de forma a consolidar conhecimentos, trocar práticas e 

experiências. Após esse período inicial de discussão, o formador deverá fazer a 

apresentação das matérias mais importantes de cada tópico. No final da aula, o formador 

deve selecionar atividades para os formandos, as quais devem ser apresentadas na sessão 

seguinte ou enviadas por e-mail para o formador. Deve igualmente sugerir leitura 

adicionais, de entres os materiais disponíveis ou outros que entenda. 

No final das aulas de contato de cada capítulo/tópico (presencial ou online), o formador 

deve incentivar os formando a rever a matéria correspondente e a realizar o teste. 
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3. Desenvolvimento do curso 

 

Para uma boa orientação do curso, o formador deve ler e compreender em profundidade 

o conteúdo técnico do curso de formação EcoChestnut e criar condições para que os 

formandos também o façam. Ele deve estar atento ao objetivo de cada unidade e orientar 

os formandos. 

Cada tópico de aprendizagem contém estudos de caso, atividades e questionários de 

autoavaliação, que os formandos devem compreender e realizar como parte da sua 

formação e avaliação. Estes exercícios funcionam como uma avaliação contínua e 

permitirão ao formador acompanhar, desde o início, a evolução do processo de 

aprendizagem de cada formando, podendo introduzir medidas corretivas a qualquer 

momento. 
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4. Acesso à plataforma digital  

4.1. Inscrição dos formadores  

A plataforma de e-learning é de acesso aberto.  

Após o registo, com um procedimento simples (ver abaixo: 'Inscrição do aluno', qualquer potencial 

formador tem acesso gratuito à parte principal da formação. 

Os formadores podem utilizar este material para desenvolver o seu próprio programa de formação, 

de acordo com as necessidades ou solicitações específicas dos seus grupos-alvo de formandos. 

Além disso, o EcoChestnut possui uma lista de formadores designados (pelo menos um por país do 

projeto) que têm acesso à administração da plataforma e podem adicionar, rever e comentar o 

material didático disponível em todos os idiomas da plataforma. Por exemplo, eles podem adicionar 

novas atividades, fornecer acesso a novos artigos ou vídeos sobre um tópico específico ou em um 

idioma específico. 

Esses formadores estão listados na página inicial da plataforma de aprendizagem. 

Os formadores interessados em participar neste grupo de formadores EcoChestnut, podem 

contactar os seus pares nacionais. Os parceiros do projeto EcoChestnut concordaram com os 

critérios para a nomeação de um novo formador como formador do curso EcoChestnut (ver parte 

6). Uma vez nomeado, o novo formador EcoChestnut receberá credenciais específicas, bem como 

um Guia de formador EcoChestnut específico (em PDF) com instruções técnicas para melhorar o 

material de aprendizagem, adicionar material, atividades, questionário, etc. 

A Parte 7 deste Manual fornecerá aos formadores informações adicionais sobre o uso da 

plataforma. 

 

 

4.2. Inscrição dos formandos  

A plataforma de e-learning oferece um curso de acesso aberto.  

Qualquer produtor de castanha, futuro produtor de castanha ou interessado pelo Curso 

EcoChestnut pode solicitar inscrição. 

Existem duas formas de aceder à plataforma: 

● Diretamente no site do projeto (www.ecochesnut.eu/echochesnut course/), com a 

possibilidade de selecionar o tipo de idioma; 
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● Através do endereço: www.medcenv.org/learn/course list/ e, em seguida, 

selecionar a versão do idioma de sua escolha no menu e o curso 'Eco Chestnut' 

 

 

Para se inscrever, o formando apenas necessita indicar seu nome completo e e-mail e, 

confirmar por e-mail, para obter uma senha e poder fazer o login na plataforma. 
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5. Curso de formação EcoChestnut 

O curso de formação EcoChestnut é composto por quatro capítulos (eixos), cada um 

constituído por várias subunidades (tópicos de aprendizagem), que fornecem uma 

cobertura abrangente de toda a fileira da castanha, desde as questões agronómicas à 

comercialização e marketing, mostrando também que a produção de castanha em modo 

biológico pode ser uma força motriz para o desenvolvimento rural, em algumas regiões da 

Europa. 

 

 

5.1. Objetivos 

O curso de formação EcoChestnut tem como principal objetivo capacitar os produtores de 

castanha, em modo de produção biológica, em todas as diferentes fases de 

desenvolvimento da cultura desde a plantação até à colheita e comercialização. 

As principais disciplinas nas quais os participantes serão treinados são as seguintes: 

a) como produzir castanhas em modo de produção biológica? 

Este ponto está focado no processo de produção, incluindo o cultivo do castanheiro, a 

colheita das castanhas e todos os processos intermédios. A secção descreve as 

especificações técnicas para a produção da castanha, em modo biológico, bem como 

todos os requisitos para a produção de castanha. 

b) como comercializar as castanhas biológicas? 

c) como a produção de castanha, em modo biológico, pode ser uma força motriz para a 

diversificação das atividades e o desenvolvimento rural na Europa. 

Este ponto é focado na promoção do produto. Proporciona formação em abordagens de 

marketing e promocionais de forma a introduzir a castanha biológica no mercado. 
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5.2. Visão geral do curso  

O quadro 1 mostra os capítulos/eixos e os tópicos do curso.  

Quadro 1. Cronograma do curso 

Capítulos/Eixos Tópicos 

 

 

1. Como produzir 
castanha biológica 

1.1. Plantação e enxertia 

1.2. Fertilização e gestão dos solos agrícolas 

1.3. Poda e condução das plantas 

1.4. Rega de um souto em modo de produção biológica 

1.5. Colheita e armazenamento: processo de colheita, transporte, 
acondicionamento e armazenamento 

1.6. Métodos de processamento de produtos com certificação 
biológica 

2. Tratamento biológico 
e biodinâmico na 
produção de castanha 

2.1. Gestão e controlo dos cobertos vegetais 

2.2. Proteção contra doenças e pragas 

2.3. Princípios biodinâmicos aplicados à prevenção de doenças: 
prevenção e fortificação para a cura  

 

 

3. Comercialização e 
marketing na fileira da 
castanha 

3.1. Princípios e ferramentas para marketing no setor biológico 

3.2. Estratégia de marketing  

3.3. Fundamentos do marketing: ferramentas do marketing digital 

3.4. Fundamentos do marketing: redes sociais, feiras e networking 

3.5. Elementos de análise económica sobre rentabilidade da 
produção em modo biológico: Plano de negócio de uma 
“exploração em modo biológico” 

3.6. Gestão da qualidade na produção de castanha biológica 

4. Produção de castanha 
em modo biológico, 
uma força motriz para o 
desenvolvimento rural 
na Europa 

4.1. Património material e imaterial da produção Europeia de 
castanha 

4.2. Produção de castanha biológica: fator de atratividade turística 
de um território 

4.3. Produção de castanha biológica: uma força impulsionadora para 
o desenvolvimento rural da Europa 

4.4. Produção de castanha biológica: um vetor de coesão social 
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5.3. Descrição dos tópicos do curso EcoChestnut  

O curso de formação EcoChestnut foi organizado em quatro capítulos ou eixos, cada um 

subdividido em vários tópicos de aprendizagem. No primeiro capítulo os formadores e 

formandos podem aprender a produzir castanha em modo biológico. No segundo capítulo 

são apresentadas as possibilidades de tratamentos em modo de produção biológica e 

biodinâmica, na produção de castanha. No terceiro capítulo são abordados os problemas 

de comercialização e marketing no setor da castanha e no quarto capítulo apresenta-se a 

produção de castanha em modo biológico, como motor do desenvolvimento rural na 

Europa. 

 

 

5.3.1. Capítulo 1: Como produzir castanha biológica? 

Este ponto incidirá sobre a produção, incluindo o cultivo do castanheiro em modo de 

produção biológico, a colheita das castanhas e todos os processos intercalares. A seção irá 

descrever as especificações técnicas da produção de castanha biológica, bem como todos 

os requisitos para a cultura do castanheiro. O capítulo está dividido em seis tópicos a seguir 

sumariamente descritos: 
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CURSO EcoChestnut: tópico 1.1 

Título Plantação e enxertia 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Este módulo engloba os conhecimentos fundamentais necessários à 
plantação e enxertia de castanheiros. No caso da plantação, refere 
como certas características básicas devem ser totalmente 
compreendidas para maximizar a produção e a segurança. Em relação 
à enxertia, o tópico aprofunda não apenas a importância da enxertia, 
mas também os tipos de enxertia mais usadas e como podem ser 
executados corretamente. O tópico também aborda um método 
interessante de estabelecimento de “pomares sucessivos”. 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Entender as vantagens e desvantagens da enxertia 

Compreender os requisitos dos diferentes tipos de pomares de 
castanheiros 

Ser capaz de analisar um potencial local para um pomar de 
castanheiros e, decidir que tipo de pomar de castanheiros pode ser 
estabelecido 

Ser capaz de enxertar castanheiros 

Explicar a outros produtores de castanha, como os diferentes fatores 
influenciam o estabelecimento dos castanheiros 

Explicar aos outros produtores os benefícios da enxertia de 
castanheiros, bem como os benefícios de obter plantas a partir de 
semente. 

Duração (em horas) Duração total: 3.5 horas 

Aulas contato: 2.0 horas 

Atividades: 1.5 horas 

Recursos materiais Vídeo sobre a agricultura sintrópica que é a inspiração do 
estabelecimento de pomares sucessivos. The principle of using 
pioneer species is explained in detail. 
https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE  

Mark Shepard’s book ‘Restoration Agriculture’ to broaden your 
knowledge about genetic selection. 

Vídeos sobre enxertia do castanheiro (in French). English subtitles can 
be generated and even without audio/text, the video clearly shows 
an example of grafting (but a different technique than the ones 
described in this module). Available at: 
http://ecomanagement.eu/index.php/en/project-gallery/films/124-
greffage-du-chataignier 
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CURSO EcoChestnut: tópico 1.2 

Título Fertilização e gestão dos solos agrícolas 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

O módulo aborda os nutrientes que são de importância crítica para 
as plantas. Depois explica se e como esses nutrientes podem estar 
disponíveis. Em seguida, o tópico aborda o papel dos fertilizantes, o 
seu uso e como podemos melhorar o seu uso, antes de aprofundar a 
aplicação de todo esse conhecimento especificamente ao 
castanheiro. Por fim, aborda a fertilização em modo de produção 
biológica. 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Compreender os princípios da nutrição vegetal das plantas superiores 
e a indispensabilidade dos nutrientes 

Ser capaz de reconhecer a necessidade de aplicação de fertilizantes 

Interpretar os resultados da avaliação da fertilidade do solo e o 
estado nutricional das árvores 

Ser capaz de reconhecer as necessidades nutricionais específicas do 
castanheiro 

Ser capaz de implementar um sistema de gestão da fertilidade do 
solo para soutos em modo de produção biológica 

Avaliar o equilíbrio nutricional de um agrossistema e a necessidade 
potencial da aplicação de fertilizantes 

Interpretar os resultados das análises de solo e de plantas 

Preparar um programa de fertilização a partir dos resultados das 
análises de solo e de plantas 

Listar as ações prioritárias para gerir a fertilidade do solo numa 
determinada cultura e ambiente 

Preparar um programa de fertilização para o castanheiro em modo 
de produção biológica 

Duração (em horas) Duração total: 3.0 horas 

Aulas contato: 1.0 horas 

Atividades: 2.0 horas 

Recursos materiais Manual do castanheiro (in Portuguese and 
Spanish)https://frontur.es/wp-
content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_cast
ano.pdf 

Video on Chestnut tree https://youtu.be/PdM8f6Rztn8 

Video on Chestnut tree https://www.youtube.com/channel/UCJ-
QTgBiZVtAoZ_IZabua7g 
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CURSO EcoChestnut: tópico 1.3 

Título Poda e condução das plantas 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Neste tópico a poda é explicada em pormenor, justificando a 
necessidade de realização, sua importância e porque é um fator que 
não deve ser descurado. Depois, apresenta os métodos de poda mais 
adequados para o caso do castanheiro. Esses métodos em questão 
são explicados com cuidado especial para detalhes técnicos e datas 
de realização. Por fim, refere-se às ferramentas com as quais a poda 
deve ser feita e os cuidados a ter na desinfeção das ferramentas de 
poda. 

 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Compreender a necessidade da poda 

Técnicas de poda 

Ferramentas adequadas 

Uso de ferramentas de poda 

Capacidade de transferir conhecimentos teóricos para a aplicação da 
poda, etc. 

 

Duração (em horas) Duração total: 3.5 horas 

Aula contato: 2.0 horas 

Atividades: 1.5 horas 

Recursos materiais Roberto TOMASONE, Carla CEDROLA, Mauro PAGANO, Andrea 
ACAMPORA, Enrico SANTANGELO (2019) Mechanized management 
of Pruning residues in Sweet Chestnut Orchards, AGROFOR 
International Journal, Vol. 4, Issue No. 1. 

Michigan State University - Chestnut pruning 
https://www.canr.msu.edu/chestnuts/horticultural_care/pruning 

Videos on pruning in Melivia (Greece) 

https://youtu.be/FjoZYxIhhGk (pruning)  

https://youtu.be/G34BeeYiVxc (pruning)  

https://youtu.be/oQCrYXZCEHc (pruning of young chestnut trees)  

https://youtu.be/2B0IFJ2ZoUs (Corrective pruning) 

 

  

https://youtu.be/FjoZYxIhhGk
https://youtu.be/G34BeeYiVxc
https://youtu.be/oQCrYXZCEHc
https://youtu.be/2B0IFJ2ZoUs
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CURSO EcoChestnut: tópico 1.4 

Título Rega de um souto em modo de produção biológica 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Parece clara a importância da rega na cultura do castanheiro, 
sobretudo nas regiões mais quentes e secas. No tópico, explicam-se 
os diferentes sistemas de rega e a forma correcta de irrigar uma 
cultura, a qual deve ter em conta certas características como o tipo 
de solo, idade do pomar, etc. A irrigação insuficiente ou excessiva 
pode ter efeitos desastrosos nas plantações, por isso os métodos 
mais populares são explicados detalhada e cuidadosamente neste 
tópico, pormenorizando não apenas a maneira como as plantas são 
regadas, mas também os equipamentos necessários e o consumo de 
outros recursos (como mão de obra, tempo e custo). 

 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Definir as necessidades de rega de acordo com a idade da árvore, o 
tipo de solo, etc. 

Conhecer os sistemas de rega 

Seleção do sistema de rega 

Problemas de rega 

Criação e escolha de um programa de rega 

Capacidade de transferir conhecimentos teóricos para a aplicação de 
métodos de rega, etc. 

Duração (em horas) Duração total: 3.5 horas 

Aulas contato: 2.0 horas  

Atividades: 1.5 horas 

Recursos materiais Chestnut Grower Guide, book, Chapter 4.9 - Irrigation 
(washingtonchestnut.com). 
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CURSO EcoChestnut: tópico 1.5 

Título Colheita e armazenamento: processo de colheita, transporte, 
acondicionamento e armazenamento 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Este tópico aborda as etapas pós-produção. Em primeiro lugar, 
explicam diferentes processos de colheita e o mais adequado ao tipo 
de exploração. Segue mostrando a importância de embalar 
adequadamente as castanhas e revelando os diferentes tipos de 
embalagem. Em seguida, aborda-se o transporte, explicando o 
conceito dos três Cs e examinando os tipos de transporte disponíveis. 
Por fim, também são abordados diferentes tipos de armazenamento. 

 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Conhecer a legislação aplicável à produção de castanha biológica 
desde a colheita até ao armazenamento. 

Compreender os fatores que podem afetar os processos de colheita, 
transporte e armazenamento. 

Ser capaz de reconhecer as vantagens e desvantagens dos diferentes 
tipos de colheita e armazenamento. 

Ser capaz de reconhecer as precauções específicas relativas ao 
transporte. 

Conhecer as principais opções de embalagens e novas tendências. 

Entender os possíveis fatores que podem afetar as castanhas durante 
esses processos. 

Preparar um projeto de transporte e armazenamento para a 
produção de castanhas. 

Listar as ações prioritárias para gerir a colheita de acordo com um 
modelo de produção biológico. 

Duração (em horas) Duração total: 3.0 horas 

Aulas contato: 2.0 horas   

Atividade: 1.0 horas  

Recursos materiais Exemplo de negócio de produção de castanha:  

1.(https://www.arfrusa.com/en/process_en/ ) 

2.(https://www.youtube.com/watch?v=Nq5-WwJXks8 ) 

1. Ν. Tzortzakis and Ι. Metzidakis, "Determination of Heat Stress and 
Ultra Low Oxygen in Chestnut Storage under Control and Modified 
Atmospheres," Food and Nutrition Sciences, Vol. 3 No. 3, 2012, pp. 
387-393. doi: 10.4236/fns.2012.33055. 

2. Ronglin, L. (2000). Studying and Practice of Chinese Chestnut 
Storage. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 28(6), 811-812. 

 

  

https://www.arfrusa.com/en/process_en/
https://www.youtube.com/watch?v=Nq5-WwJXks8
http://dx.doi.org/10.4236/fns.2012.33055
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CURSO EcoChestnut: tópico 1.6 

Título Métodos de processamento de produtos com certificação biológica 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Este tópico detalha a importância do processamento da castanha e o 
que diferencia exatamente as castanhas em fresco das castanhas 
processadas. Apresentam-se então os processos industriais 
disponíveis para o processamento da castanha, nomeadamente, 
castanhas congeladas, esterilizadas em sacos de alumínio, enlatadas, 
armazenadas em frascos e secas. Os diferentes métodos de 
manutenção são então abordados, incluindo “broulage e peeling” a 
vapor. Por fim, são explicados os produtos de castanha processada, 
mais populares, como a farinha de castanha, o creme de castanha, 
entre outros tipos. 

 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Conhecer os métodos de armazenamento (processamento 
industrial). 

Conhecer os produtos produzidos pelo processamento da castanha 

Efeitos na saúde: em humanos. 

Demonstração de métodos de armazenamento. 

Análise de produtos processados à base de castanha. 

Capacidade de transferir conhecimentos teóricos para a aplicação do 
processamento, etc. 

 

Duração (em horas) Duração total: 3.5 horas 

Aulas contato: 2.0 horas   

Atividades: 1.5 horas 

Recursos materiais Bounous G., 2005, THE CHESTNUT: A MULTIPURPOSE RESOURCE FOR 
THE NEW MILLENNIUM, Acta horticulturae,  III International Chestnut 
Congress. 

https://youtu.be/i2x36Vpyav4 

https://youtu.be/pljFgC3DID8 

https://youtu.be/_IDSX4dmEes 

https://youtu.be/BQqIjK_mzdI 

https://youtu.be/PpiNmHjwQfE 

https://youtu.be/3fpExR1NwQg marron glace (in Spannish) 

 

  

https://www.actahort.org/books/693/index.htm
https://www.actahort.org/books/693/index.htm
https://youtu.be/pljFgC3DID8
https://youtu.be/_IDSX4dmEes
https://youtu.be/BQqIjK_mzdI
https://youtu.be/PpiNmHjwQfE
https://youtu.be/3fpExR1NwQg
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5.3.2. Capítulo 2: Tratamento biológico e biodinâmico na produção de castanha 

Este capítulo/eixo incidirá sobre os principais métodos, técnicas e ferramentas de 

prevenção/tratamento para a proteção dos soutos/castanheiros. 

 

CURSO EcoChestnut: tópico 2.1 

Título Gestão e controlo dos cobertos vegetais 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Este tópico explica o que são “infestantes” e como elas representam 
um problema. De seguida explica porque a mobilização do solo deve 
ser uma prática desencorajada, antes de abordar os importantes 
pontos de conservação do solo. Segue-se uma abordagem ao papel 
das “infestantes” na biodiversidade, antes de abordar o uso de 
herbicidas. O conceito de mulching também é explicado no mesmo 
tópico, assim como os métodos térmicos. Finalmente, o tópico 
aborda a importância dos cobertos vegetais e a necessidade dos 
cortes regulares. 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Ser capaz de reconhecer o efeito competitivo das infestantes, mas 
também os seus múltiplos benefícios para o sistema agrícola. 

Ser capaz de selecionar o sistema de manutenção do solo mais 
adequado para um determinado contexto agroambiental. 

Entender que requisitos suplementares, um sistema de gestão do 
solo, deve atender para ser usado na agricultura biológica. 

Avaliar quando um coberto é prejudicial para a árvore ou benéfico 
para o agrossistema. 

Construir um plano de controlo de infestantes.  

Realizar a instalação de um coberto vegetal semeado. 

Duração (em horas) Duração total: 3.0 horas 

Aulas contato: 1.0 horas   

Atividades: 2.0 horas 

Recursos materiais Manual do castanheiro https://frontur.es/wp-
content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_cast
ano.pdf (in Portuguese and Spanish) 

Vídeos de castanheiro https://youtu.be/PdM8f6Rztn8 

Vídeos de castanheiro https://www.youtube.com/channel/UCJ-
QTgBiZVtAoZ_IZabua7g 

Rodrigues, M.A., Arrobas, M. 2020. Cover cropping for increasing fruit 
production and farming sustainability. In: Srivastava, A.K., Hu, C. (Eds), 
Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints. 
Elsevier, Amsterdam, The Netherlands. pp, 279-295. 

Rodrigues, M.A., Raimundo, S., Arrobas, M. 2019. Cover Cropping in 
Rainfed Fruticulture. World J Agri & Soil Sci. 1(3): 
WJASS.MS.ID.000511. 

 

  

https://frontur.es/wp-content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_castano.pdf
https://frontur.es/wp-content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_castano.pdf
https://frontur.es/wp-content/uploads/2021/01/manual_boas_practicas_castanheiro_castano.pdf
https://youtu.be/PdM8f6Rztn8
https://www.youtube.com/channel/UCJ-QTgBiZVtAoZ_IZabua7g
https://www.youtube.com/channel/UCJ-QTgBiZVtAoZ_IZabua7g
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CURSO EcoChestnut: tópico 2.2 

Título Proteção contra doenças e pragas 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Neste tópico são apresentados os principais problemas 
fitossanitários atuais (pragas e doenças) que afetam o castanheiro e 
a castanha, explicando as consequências drásticas que eles 
representam. De seguida aborda especificamente esses tipos de 
inimigos, dividindo-os em duas seções específicas. Para cada tipo de 
praga ou doença, o tópico explica não apenas os antecedentes 
(historicamente, como surgiu o inimigo em questão), o que é e por 
que produz seus efeitos nocivos, mas também as condições em que 
se desenvolve e, claro, as melhores abordagens que o agricultor deve 
tomar para melhor prevenir/minimizar o seu impacto. 

 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

O impacto dos principais inimigos (doenças e pragas) na fileira da 
castanha Europeia. 

A interconectividade entre diferentes pragas e doenças. 

Compreender como implementar diferentes técnicas de gestão do 
solo para prevenir a doença da tinta do castanheiro. 

Compreender as técnicas de controlo biológico da vespa-das-galha-
do-castanheiro e do cancro do castanheiro. 

Transferir conhecimento sobre técnicas de controlo das principais 
doenças e pragas para a fileira da castanha. 

 

Duração (em horas) Duração total: 3.0 horas 

Aulas contato: 2.0 horas 

Atividades: 1.0 horas 

Recursos materiais Vídeo sobre os diferentes inimigos do castanheiro e castanha. Só em 
francês: https://www.canal-
u.tv/video/canal_uved/6_les_ennemis_du_chataignier.33033 

 

 

  

https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/6_les_ennemis_du_chataignier.33033
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/6_les_ennemis_du_chataignier.33033
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CURSO EcoChestnut: tópico 2.3 

Título Princípios biodinâmicos aplicados à prevenção de doenças: 
prevenção e fortificação para a cura 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Agricultura Biodinâmica (BDA) é uma abordagem agrícola baseada 
nas ideias de Rudolf Steiner, publicadas em um livro e este tópico não 
apenas estabelece o significado do conceito, como e por que ele 
existe. De seguida, apresentam-se as diferenças entre BDA e 
agricultura biológica, bem como a importância mundial da BDA e 
onde ela é mais expressiva (espécies e países). Os três principais 
princípios do BDA são então explicados em detalhes. 

 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Entender a diferença entre práticas biológicas e biodinâmicas. 

Compreender o objetivo e o propósito da agricultura biodinâmica. 

Conhecer técnicas de prevenção de doenças e pragas. 

Ser capaz de reconhecer as vantagens da prevenção e fortificação. 

Conhecer os principais requisitos para uma árvore saudável e a 
prevenção de doenças. 

Conhecer as vantagens e desvantagens da agricultura biodinâmica. 

Aplicar medidas específicas às plantas para a prevenção de doenças. 

Avaliar o benefício dos tratamentos biodinâmicos. 

Preparar um programa de prevenção para o crescimento saudável 
dos castanheiros. 

Listar as ações prioritárias para gerir e prevenir doenças. 

 

Duração (em horas) Duração total: 3.0 horas 

Aulas contato: 2.0 horas 

Atividades: 1.0 horas 

Recursos materiais https://www.youtube.com/watch?v=yyO9SyeO4ww 

https://www.slideshare.net/aksharpreetpharmacy/biodynamic-
agriculture-organic-farming-biopestisides-by-pooja-khanpara 

https://www.biodynamics.com/ 

https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA327/English/BDA1958/Ag1958
_index.html 

https://www.demeter-usa.org/learn-more/biodynamic-farm-
standard.asp 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yyO9SyeO4ww
https://www.slideshare.net/aksharpreetpharmacy/biodynamic-agriculture-organic-farming-biopestisides-by-pooja-khanpara
https://www.slideshare.net/aksharpreetpharmacy/biodynamic-agriculture-organic-farming-biopestisides-by-pooja-khanpara
https://www.biodynamics.com/
https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA327/English/BDA1958/Ag1958_index.html
https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA327/English/BDA1958/Ag1958_index.html
https://www.demeter-usa.org/learn-more/biodynamic-farm-standard.asp
https://www.demeter-usa.org/learn-more/biodynamic-farm-standard.asp
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5.3.3. Capítulo 3: Comercialização e marketing na fileira da castanha 

Este tópico centra-se na promoção do produto. Proporcionará formação sobre as 

abordagens de marketing e promocionais que devem ser aplicadas para conduzir as 

castanhas biológicas ao mercado. 

 

CURSO EcoChestnut: tópico 3.1 

Título Princípios e ferramentas para marketing no setor biológico 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

O tópico começa por apresentar informações essenciais sobre 
marketing, antes que duas estratégias sejam introduzidas: a 
estratégia dos 4Ps do mix de marketing e a estratégia dos 7Ps do mix 
de marketing. Ambas as estratégias são abordadas de forma a se 
adequarem aos produtos biológicos. Em seguida, é explicado como 
usar essas ferramentas em seu potencial máximo para maximizar as 
vendas e os lucros. Por fim, o tópico também explica a importância 
da rotulagem e dá dicas simples e fáceis de fazer. 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Os principais princípios dos 4Ps do mix de marketing. 

Os principais princípios dos 7Ps do mix de marketing. 

Princípios básicos da rotulagem. 

Conhecer estratégias de vendas diretas. 

Aplicar os principais princípios dos 4Ps do mix de marketing. 

Aplicar os principais princípios dos 7Ps do mix de marketing. 

Ser capaz de trabalhar e/ou desenhar seus rótulos. 

Realizar campanhas de marketing para posicionamento sustentável 
no mercado. 

Duração (em horas) Duração total: 5.0 horas 

Aulas contato: 2.0 horas 

Atividades: 3.0 horas 

Recursos materiais Leituras: Summary Principles of Marketing (Kotler)  

8 Guiding Principles for Today’s Product Marketer 

10 Principles of Modern Marketing 

Marketing Mix: The 4Ps Of Marketing For Businesses 

Vídeos: Marketing Strategy – The Power of Contrast [Micro-Learning 
Format] – YouTube clip 
(https://www.youtube.com/watch?v=xoeYNI82Sz8&feature=emb_lo
go) 

Marketing 101, understanding marketing basics, and fundamentals – 
YouTube clip (https://www.youtube.com/watch?v=A2t-yhFaUC0) 

Principles of Marketing - Segmentation, Targeting and Positioning – 
YouTube clip (https://www.youtube.com/watch?v=jBa108ybzmg) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xoeYNI82Sz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xoeYNI82Sz8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=A2t-yhFaUC0
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CURSO EcoChestnut: tópico 3.2 

Título Estratégia de marketing 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Neste tópico é introduzido o marketing direcionado e elaborado para 
a castanha ou produtos de castanha, com as estratégias adequadas. 
Também é explicado porque é importante o marketing direcionado e 
quais são as 3 estratégias de mercado-alvo. De seguida o tópico 
explica como introduzir o produto no mercado, utilizando estratégias 
diretas. Uma abordagem semelhante é aplicada para expandir a 
participação de mercado existente, e segue o conceito de nicho de 
marketing. Finalmente, é introduzido o marketing da marca, uma 
poderosa ferramenta de marketing. 

 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Definir termos básicos de marketing, necessários para a aplicação de 
abordagens e estratégias de marketing. 

Descrever o que são grupo-alvo e marketing direcionado e 
reconhecer a sua importância para promover as vendas. 

Definir a participação no mercado e sublinhar a sua importância. 

Ser capaz de reconhecer um nicho de mercado. 

Conhecer o que é marketing de marca e por que é importante. 

Construir uma estratégia de marketing. 

Realizar um plano para aumentar a participação no mercado. 

Aplicar as informações aprendidas para comercializar, com sucesso, 
alimentos biológicos e naturais. 

Demonstrar estratégias para construir uma marca poderosa. 

Duração (em horas) Duração total: 5.0 horas 

Aulas contato: 2.0 horas 

Atividades: 3.0 horas  

Recursos materiais Marketing Organic Products - How companies are successfully 
marketing organic products (web article) 

Proven and Tested Strategies to Market Your Organic Food Business 
(web article) 

Targeted marketing: Who Buys Organic Food: Different Types of 
Consumers (web article)  

Marketing in the Organic Food Industry (YouTube video)  

Plan For Marketing Your Organic Products Webinar (YouTube video) 

The Difference Between Marketing and Branding? (YouTube video) 

Digital Marketing for the Organic Products Industry (web article) 
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CURSO EcoChestnut: tópico 3.3 

Título Fundamentos do marketing: ferramentas do marketing digital 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

O tema do marketing digital é examinado minuciosamente neste 
tópico. As estratégias de marketing digital são aprofundadas 
posteriormente, revelando conceitos-chave e mentalidades-chave 
para maximizar seu potencial.  

Várias outras dicas para alcançar todo o potencial do marketing 
digital são fornecidas. O marketing digital é então adaptado para 
adequar os alimentos biológicos como alvo. 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Conhecer os principais elementos do marketing digital. 

Conhecer a variedade de ferramentas de marketing digital. 

Preparar uma estratégia de marketing digital para produtos 
biológicos/castanha. 

Habilidades de marketing digital em um ambiente multicultural e 
exigente. 

Habilidades de vendas e marketing - para aperfeiçoar a colaboração 
através da aplicação de ferramentas de marketing digital. 

Seguir princípios fundamentais de marketing digital para expandir a 
participação no mercado. 

Melhor posicionamento online através do uso de ferramentas de 
comunicação. 

Duração (em horas) Duração total: 4.0 horas 

Aulas contato: 2.0 horas 

Atividades: 2.0 horas 

Recursos materiais Back to Basics: 5 Internet Marketing Essentials Your Business Needs 
to Succeed Online (online publication) - link 

E-Marketing Strategies for Organic Food Products (scientific article) - 
link 

Social Media Marketing Strategies in the Organic Food Industry 
(scientific article) - link  

Digital Marketing fundamentals (e-guide) - link 

What is digital marketing and digital marketing strategy? (online 
publication) - link 

 

  

https://amrutservices.com/back-to-basics-5-internet-marketing-essentials-your-business-needs-to-succeed-online
https://www.researchgate.net/publication/332832989_E-Marketing_Strategies_for_Organic_Food_Products
https://scholar.dominican.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1102&context=senior-theses
https://1pv57y19amp03swi0vv0cspe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/06/Intellitonic_DigitalMarketing_eBook-1.pdf
https://www.equinetacademy.com/what-is-digital-marketing/
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CURSO EcoChestnut: tópico 3.4 

Título Fundamentos do marketing: redes sociais, feiras e networking 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Este tópico aprofunda o marketing nas redes sociais, feiras e 
networking. A utilização de feiras e eventos também é abordada em 
profundidade, explicando porque estes eventos têm uma 
importância acrescida. Finalmente, a ferramenta de Networking é 
examinada. 

 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Conhecer os principais elementos do marketing nas redes sociais. 

Aplicar boas práticas para vendas e networking. 

Preparar uma estratégia de marketing social para produtos 
biológicos/castanha. 

Habilidades de marketing nas redes sociais num ambiente 
multicultural e exigente. 

Consciência e Habilidades para uma melhor networking; 

Competências de vendas e marketing - para potenciar a colaboração 
através da participação em eventos/feiras. 

Conhecer os princípios fundamentais de marketing das redes sociais 
para promover sua marca. 

Realizar proatividade para participação e posicionamento sustentável 
em diversos eventos e atividades de networking. 

Duração (em horas) Duração total: 4.0 horas 

Aulas contato: 2.0 horas 

Atividades: 2.0 horas 

Recursos materiais Role of Social Media Marketing in Business, David Wicks, (web article) 

The Importance Of Social Media Marketing, (web article) 

The Guide to Social Media Marketing For Businesses, Lisa d. Jenkins, 
(web article) 

4 Ways to Successful Networking as a Marketing Strategy, Ann 
Evanston, (web article) 

The Network Marketing Business Model: Is it Right for You?, Lahle 
Wolfe, (web article)  

9 steps to revitalize your tradeshow marketing strategy, Tim Asimos, 
(web article) 

Everything You Need To Know About Trade Show Marketing, (web 
article) 
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CURSO EcoChestnut: tópico 3.5 

Título Elementos de análise económica sobre rentabilidade da produção 
em modo biológico: Plano de negócio de uma “exploração em modo 
biológico” 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Este tópico examina minuciosamente dois tipos de mercados que 
podem ser mais úteis, a saber, o mercado da castanha fresca e o 
mercado de castanha processada. São examinadas as estatísticas de 
comercialização, os locais (regiões/países), e especificamente que 
tipos de produtos são mais procurados.  

Os dados sobre os preços na Europa também são examinados, assim 
como as principais despesas (todos os tipos de custos), como custos 
operacionais, custos de mão-de-obra e muitos outros, antes de 
estabelecer uma comparação entre a produção em modo biológico e 
convencional. Em seguida, é fornecido um plano de negócios, 
detalhando um modelo de negócios e conceitos-chave, como 
segmentos de clientes, canais de distribuição e fluxos de receita. A 
rentabilidade de uma exploração em produção biológica e os diversos 
fatores que a influenciam também são apresentados. 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Compreender as limitações da produção de castanha biológica. 

Entender como a produção de castanha biológica pode ser rentável 
com o uso de alguns truques e tratamentos. 

Entender porque a agricultura biológica e a agricultura convencional 
possuem margens de rentabilidade diferentes. 

Implementar estratégias específicas, na exploração agrícola, para 
obter preços mais altos para sua(s) castanha(s) biológicas(s). 

Usar o modelo de negócios de “canvas” para projetar uma exploração 
de castanhas economicamente rentável. 

Ser capaz de instruir outros produtores de castanha sobre como 
rentabilizar uma exploração de castanha. 

Duração (em horas) Duração total: 5.0 horas 

Aulas contato: 2.0 horas 

Atividades: 3.0 horas 

Recursos materiais The Common Agricultural Policy (CAP) at a glance. Introduction to 
how Europe’s agricultural subsidy system is organised. Helps 
understand new organic chestnut farmers how much money their 
chestnut farm gets and which measures can be taken to increase this. 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en  

Strategyzer: The Business Model Canvas. Available at: 
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas 

  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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CURSO EcoChestnut: tópico 3.6 

Título Gestão da qualidade na produção de castanha biológica 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Este tópico centra-se na gestão e controlo da qualidade na produção 
biológica de castanha e, como tal, começa por fornecer informação 
base sobre a abordagem da qualidade na agricultura, detalhando o 
importante sistema de certificação que existe na UE, bem como os 
vários organismos de certificação que existem para este propósito. 
Em seguida, o tópico explica as principais etapas do controle de 
qualidade no setor específico e detalha exatamente em que consiste 
cada etapa e como devem ser abordadas para minimizar qualquer 
perda de qualidade nas castanhas. 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Entender como está organizado o sistema de certificação na Europa. 

Compreender os benefícios, para os produtores de castanha, de ter a 
castanha certificada. 

Ser capaz de tratar castanhas, em diferentes fases da cadeia de 
produção, para aumentar a capacidade de armazenamento e a 
qualidade geral do produto final. 

Partilhar com outros produtores de castanha, técnicas para aumentar 
a qualidade das suas castanhas e produtos à base de castanha. 

Duração (em horas) Duração total: 3.0 horas 

Aulas contato: 1.0 hora 

Atividades: 2.0 horas  

Recursos materiais Detailed illustrative explanation of the hot-water treatment method 
to get rid of the chestnut weevil. P. 3-5 of 
http://www.centerforagroforestry.org/weevil.pdf . 

Example of a chestnut label that supports the livelihood of local 
farmers in Spain: https://repository.incredibleforest.net/oppla-
factsheet/20266  

Very complete paper that explains the life cycle of the chestnut 
weevils and gives an overview of the different ways to control them: 
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-
2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curcul
io_spp1_insect_key-
pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Managem
ent-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-
Italy.pdf 

 

  

http://www.centerforagroforestry.org/weevil.pdf
https://repository.incredibleforest.net/oppla-factsheet/20266
https://repository.incredibleforest.net/oppla-factsheet/20266
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Stefano-Speranza-2/publication/236233430_Management_of_chestnut_weevil_curculio_spp1_insect_key-pest_in_central_Italy/links/00b7d51ed4fa01fab7000000/Management-of-chestnut-weevil-curculio-spp1-insect-key-pest-in-central-Italy.pdf
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5.3.4. Capítulo 4: Produção de castanha em modo biológico, uma força motriz para o 

desenvolvimento rural na Europa 

Este capítulo/eixo centra-se nos vários fatores do setor da castanha biológica que podem 

ser usados para impulsionar e melhorar diferentes áreas na Europa, desde o património à 

coesão social e turismo. 

 

CURSO EcoChestnut: tópico 4.1 

Título Património material e imaterial da produção Europeia de castanha 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Neste tópico é explicado e detalhado o conceito de património de um 
ponto de vista técnico, antes de aplicar o referido conceito ao setor 
da castanha e como a castanha pode contribuir para a definição de 
património. De seguida, esta informação é explicada no sentido de 
património natural e património cultural, bem como património 
material e imaterial, com vários exemplos. Por fim são apresentadas 
possíveis oportunidades que podem ser empreendidas. 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Identificar o património rural. 

Delinear o património material e imaterial local. 

Identificar a cultura da castanha como património cultural. 

Classificar o património material e imaterial local. 

Selecionar o património local da cultura da castanha que pode ser 
valorizado (tangível e intangível). 

Identificar potenciais benefícios sociais e económicos do património 
local da cultura da castanha. 

Participar em vários grupos de trabalho e/ou comunidades que 
trabalham no património rural local. 

Partilhe com não especialistas o património da cultura da castanha. 

Duração (em horas) Duração total: 4.0 horas 

Aulas contato: 1.5 horas 

Atividades: 2.5 horas 

Recursos materiais EU Science Hub – The Qr tree project 
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry/qr-tree-
project/sweet-chestnut 

Short video (Eng.): “Invitation to Dive into Intangible Cultural 
Heritage” will provide you with an overview of all the richness of 
intangible heritage: https://youtu.be/kuTSC9TB5Ds. 
About food heritage: See video of UNESCO “Culture and Food: 
Innovative Strategies for Sustainable Development” 
https://youtu.be/QC-j4bQ5AEg 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry/qr-tree-project/sweet-chestnut
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry/qr-tree-project/sweet-chestnut
https://youtu.be/kuTSC9TB5Ds
https://youtu.be/QC-j4bQ5AEg
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CURSO EcoChestnut: tópico 4.2 

Título Produção de castanha biológica: fator de atratividade turística de 
um território 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Neste tópico é discutido e examinado minuciosamente o potencial 
turístico do castanheiro e das atividades da castanha. O tópico 
examina então como aplicar estratégias diretamente às práticas do 
formando para garantir que o potencial turístico seja alcançado. Este 
tópico é expandido com o estabelecimento de conceitos-chave que 
não devem ser negligenciados. A importância do turismo sustentável 
é então estabelecida, sendo fornecidas várias estratégias mais diretas 
para alcançá-lo. Finalmente, os riscos e desafios de se envolver em 
atividades projetadas para o potencial turístico são examinados de 
um ponto de vista realista. 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Conhecer as atividades de turismo à base de castanha. 

Identificar ligações entre o turismo local e o património da castanha. 

Conhecer o turismo sustentável. 

Identificar o principal destino turístico/atraente na região. 

Identificar a capacidade turística existente ligada aos castanheiros e à 
produção de castanhas. 

Desenvolver uma estratégia baseada na qualidade para a(s) nova(s) 
atividade(s) turística(s). 

Desenvolver rede local e/ou nacional de partes interessadas em 
torno do projeto de turismo. 

Duração (em horas) Duração total: 3.0 horas 

Aulas contato: 1.0 hora 

Atividades: 2.0 horas 

Recursos materiais Noll, D., Scott A., Danelutti, C., Sampson J., Galli A., Mancini S., 
Sinibaldi I., Santarossa L., Prvan M., Lang M. (2019). A guide to plan 
and promote ecotourism activities and measure their impacts in 
Mediterranean Protected Areas following the MEET approach. 
DestiMED project, Interreg Med Programme. 

Australian Government or the Minister for the Environment and 
Heritage (2004) Steps to Sustainable tourism: planning a sustainable 
future for tourism, heritage and the environment  

Association APARE (2014) Guide méthodologique pour la mise en 
oeuvre d’opérateurs programmés de valorisation touristique du 
patrimoine culturel (in French) 
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CURSO EcoChestnut: tópico 4.3 

Título Produção de castanha biológica: uma força impulsionadora para o 
desenvolvimento rural da Europa 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

Este tópico examina o conceito de paisagem, como pode e é aplicado 
aos castanheiros europeus e qual a sua importância. De seguida 
detalha os problemas que podem afetar diretamente o status de uma 
paisagem e como eles podem ser resolvidos. São igualmente 
abordados os problemas que a produção biológica da castanha pode 
causar na paisagem. Por outro lado, é dado um conjunto de 
estratégias diretas para maximizar o potencial e os benefícios da 
paisagem. 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Compreender o conceito de paisagem. 
Compreender o impacto dos produtores de castanha biológica no 
ambiente e na preservação da paisagem. 
Analisar o potencial e os impactos da sua atividade na paisagem mais 
ampla (aspectos técnicos, financeiros e humanos) e nas comunidades 
locais. 
Ser capaz de aumentar a consciencialização sobre o valor paisagístico 
dos castanheiros na sua área local. 

Ser capaz de transferir o conhecimento teórico sobre o castanheiro e 
a paisagem alargada a outros intervenientes. 

Duração (em horas) Duração total: 3.0 horas 

Aulas contato: 1.0 hora 

Atividades: 2.0 horas 

Recursos materiais ’The contribution of chestnut orchard recovery projects for effective 
area-based conservation: Two cases in Asturias (North-West Spain)’ 
describes an interesting project performed in Portugal about the 
restoration of abandoned chestnut groves. The landscape value of 
chestnut groves is described in detail and this project is thus a great 
tool to elaborate on the ecosystem services and other positive spin-
offs of chestnut groves described shortly in this module. Available at: 
https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-contribution-of-
chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-area-based-
conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain 

Video clip about the landscape value provided by chestnut groves. 
Only in French available at: https://www.canal-
u.tv/video/canal_uved/4_le_chataignier_arbre_du_paysage.33005 

 

  

https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-contribution-of-chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-area-based-conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain/
https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-contribution-of-chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-area-based-conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain/
https://satoyama-initiative.org/case_studies/the-contribution-of-chestnut-orchard-recovery-projects-for-effective-area-based-conservation-two-cases-in-asturias-north-west-spain/
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/4_le_chataignier_arbre_du_paysage.33005
https://www.canal-u.tv/video/canal_uved/4_le_chataignier_arbre_du_paysage.33005
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CURSO EcoChestnut: tópico 4.4 

Título Produção de castanha biológica: um vetor de coesão social 

Conteúdo do tópico no 
curso EcoChestnut  

O conceito de coesão social é estabelecido e explicado no que diz 
respeito à sua ligação com a castanha, seguindo-se uma explicação 
detalhada das civilizações europeias da castanha, o seu contexto 
histórico e porque a castanha desempenhou um papel tão 
importante. Um foco particular é dado ao contexto histórico da 
Córsega, uma proeminente e conhecida civilização da castanha, que 
surgiu devido a uma interessante evolução e importância do 
castanheiro.  

Em seguida, o tópico detalha os benefícios da criação de uma 
civilização da castanha e as muitas atividades e empregos que podem 
surgir e que podem aumentar a produtividade e a produção de 
castanha. 

Resultados e objetivos de 
aprendizagem  

Compreender o conceito de coesão social e como as civilizações da 
castanha são um exemplo perfeito desse conceito. 
Ser capaz de dar exemplos das civilizações Europeias da castanha que 
mostram como o cultivo da castanha impactou as normas e valores 
socioculturais. 
Ser capaz de explicar como reconstruir a coesão social nas antigas 
civilizações castanhas. 

Ser capaz de ensinar aos diferentes intervenientes das antigas 
civilizações do castanheiro, como o seu trabalho/atividades influencia 
a coesão social da região. 

Duração (em horas) Duração total: 3 horas 
Aulas contato: 2 horas 

Atividades: 1 hora 

Recursos materiais Great article about the resilience of chestnut orchards and their 
social value. http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss2/art5/  

A detailed work on the Italian chestnut culture in the medieval 
period. To access it, you need to subscribe: 
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/97
80198777601.001.0001/oso-9780198777601-chapter-27  

Video on the chestnut civilisations of Europe 
https://www.youtube.com/watch?v=NWn4IXrHINc 

 

  

http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss2/art5/
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198777601.001.0001/oso-9780198777601-chapter-27
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https://www.youtube.com/watch?v=NWn4IXrHINc
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6. Formador EcoChestnut: perfil 

Os formadores do curso “EcoChestnut” devem manter os fundamentos essenciais do 

projeto com profissionalismo, fornecendo instruções claras a todos os formandos. Para ser 

formador do curso “EcoChestnut” é necessária formação superior numa área científica 

específica e experiência profissional, que dependerá do capítulo ou tópico em questão: 

- Para todos os tópicos inseridos nos Capítulos 1 e 2, os formadores devem ter formação 

académica e profissional em áreas como agronomia, silvicultura ou outros afins (grau 

de licenciatura ou superior). Os formadores também devem ter experiência na 

produção de castanha e na produção em modo biológico. 

- Para os tópicos inseridos nos capítulos 3 e 4, os formadores devem ter formação 

académica e profissional em áreas como a economia, gestão, turismo, comunicação 

ou outros afins (grau de licenciatura ou superior). 

 

Além disso, os formadores do curso EcoChestnut, na sua essência, também estão a 

representar o projeto nas suas atividades, pelo que se espera uma formação com a devida 

urbanidade, respeito e paixão pelos conteúdos. 

 

Por último, podem ser convidadas para formador do curso EcoChestnut, pessoas com grau 

inferior ao de licenciado, se reconhecidamente possuírem elevada experiência e 

competência profissional em determinados tópicos, para atividades práticas, adicionando 

mais-valia e prestígio à formação. 
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7. Descobrir o curso online EcoChestnut  

As orientações seguintes devem informar os formadores sobre as possibilidades oferecidas 

pela plataforma online EcoChestnut e a forma de permitir uma melhor utilização da 

mesma. 

 

7.1 Diretrizes para os formandos 

O projeto disponibiliza um Guia do Utilizador, disponível no site do projeto, nos seis 

idiomas do projeto (https://ecochestnut.eu/). Este guia permite ao aluno inscrito 

compreender a estrutura do curso EcoChestnut e como ‘navegar’ na plataforma, 

acompanhar o seu progresso e proceder à autoavaliação com total autonomia. 

 

7.2 Diretrizes para formadores 

Uma vez registados (ver parte 4), os formadores têm credenciais com as quais podem 

iniciar a sessão, na plataforma a qualquer momento, nos seis idiomas do projeto. 

Os formadores registados têm acesso gratuito a todo o curso, e mais especificamente a: 

● 20 tópicos teóricos (4 capítulos) 

● Os resultados de aprendizagem específicos de cada um desses tópicos 

● As atividades propostas para cada um desses tópicos 

● Link para várias documentos úteis adicionais e recursos digitais 

● O teste proposto para cada tópico 

 

 

 

 

 

Para encontrar esses diversos materiais, os formadores procederão da seguinte 

forma: 

 

 

https://ecochestnut.eu/
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1. Expandir capítulo  

Os formadores podem expandir um capítulo para ver os vários tópicos ou clicar no 

seu nome para abri-lo. 

 
 

2. Navegar por um capítulo 

Uma vez dentro de um capítulo, os formadores podem navegar por todo o curso na 

barra lateral esquerda e ver todo o conteúdo da lição (tópicos), depois selecionar e 

clicar num tópico. 
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3. Visualize o conteúdo de cada tópico 

Cada tópico tem um conteúdo teórico e dois estudos de caso em formato pdf que 

podem ser descarregados. 

Online, para cada tópico, os formadores terão uma ou duas atividades propostas. 

 

 

4. O repositório 

O curso EcoChestnut fornece aos formadores vários recursos úteis: 

● Os recursos úteis que são usados para desenvolver a lição. 

● Para ir mais longe, os formadores podem sugerir aos alunos os recursos úteis 

adicionais. 

● A bibliografia proposta para completar o conhecimento teórico. 

 

Dependendo da versão do idioma, alguns materiais adicionais podem estar 

disponíveis em apenas um idioma. 
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5. O video 

Para cada tema, é proposto pelo menos um vídeo para ilustrar o tema de forma 

atrativa. 

 

6. O teste 

Os formadores encontrarão, no final de cada tópico, um questionário que pode ser 

usado pelo aluno para autoavaliação. Consiste em uma série de 10 questões que 

devem ser respondidas corretamente em 80%, para que o tópico seja considerado 

como concluído. 
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7. O fórum 

Os formadores podem criar um grupo privado no Fórum para comunicação com os 

formandos, criando um novo ‘tópico’. Através do Fórum poderão: 

- propor novas reuniões; 

- atribuir tarefa; 

- sugerir leituras adicionais; 

- recolher feedback; 

- fornecer suporte, etc. 
 

Os formadores terão acesso ao fórum a partir do menu principal. 

Para ser informado por e-mail de qualquer nova resposta ao seu 'tópico', os 

formadores devem marcar a caixa de notificação. 
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7.3 Metodologia proposta para os formadores 

 

Após a experimentação, durante a fase piloto do projeto, os parceiros propõem o seguinte 

método para usar o curso para aprendizagem combinada. 

As aulas podem ser desenvolvidas presencialmente ou através de qualquer plataforma 

online disponível para formação online (ex. zoom, teams, Webex, etc.). 
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1. Design da formação e seleção dos tópicos 

De acordo com o público-alvo, os formadores podem 
selecionar os temas propostos pelo curso EcoChestnut. 
Esses tópicos foram organizados  por área temáticas, em 
quatro capítulos. Os formadores podem decidir centrar 
a formação de forma geral (capítulo) ou nos tópicos 
específicos. 

 

2. Comece com a teoria 

Use a parte teórica (PDF para download) para criar um 
PowerPoint e apresentar a teoria de forma pedagógica 
e atrativa. 

 

3. Trabalho em casa 

Selecione atividades e peça aos formandos que 
desenvolvam a próxima sessão 

Selecione leituras e vídeos adicionais para 
complementar o conhecimento 

 

4. Consolidação e avaliação 

Durante esta sessão, o formador irá: 
- rever com os formandos as atividades preparadas 
para avaliar novas competências; 
- abrir a dicussão para aprofundar conhecimentos, 
trocar práticas e experiências. 
- usar o questionário para verificar e validar novo 
conhecimento e competências. 

 

5. Use o fórum 
O formador pode propor novas atividades, novas 
leituras ou novo curso através do fórum. 
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8. Certificado de formação 

 

Se decidir trabalhar de forma autónoma, o seu esforço será validado por um Certificado de 

Conclusão, que será atribuído automaticamente, se preencher com sucesso todos os 

questionários de autoavaliação fornecidos no final de cada tópico. 

 

Se estiver a participar de forma presencial ou em sessões mistas (presenciais e on-line) 

deve solicitar o processo de Certificação à entidade formadora. 

 

 


