
Objetivo Geral
Dotar os formandos de ferramentas para identificar, colher, 
transformar e comercializar cogumelos silvestres.

Objetivos Específicos
· Identificar as principais espécies de cogumelos comestíveis 

silvestres com interesse comercial
· Proceder à colheita e manuseamento de cogumelos 

silvestres comestíveis, de acordo com as boas práticas
· Reconhecer as normas de comercialização de cogumelos 

comestíveis silvestres

Destinatários
Público em geral

Duração do Curso
b-learning: 8 horas (4 e-learning e 4 presenciais no final do 
curso)
Presencial: 7 horas (9:30h - 13:00h e 14:30h - 18:00h)

Conteúdos programáticos
• Introdução à micologia
• Sistemática dos fungos e nomenclatura micológica 
• Características macroscópicas e organolépticas com 

interesse taxonómico
• Tipos de cogumelos

· Cogumelos comestíveis
· Cogumelos sem interesse gastronómico
· Cogumelos venenosos

• Procedimentos de colheita e registo
· Boas práticas para a colheita de cogumelos silvestres
· Técnicas de campo simples para identificação
· Separação do material recolhido, identificação e registo

• Valor nutricional dos cogumelos
· Valor alimentar, utilização gastronómica e evolução do 

consumo
• Comercialização

· Caracterização do mercado e problemas actuais do sector
· Manuseamento e armazenagem
· Circuitos de comercialização

• Oficina prática (workshop) - Passeio de identificação e 
colheita de cogumelos – Garantido! –, colheita e confecção 
de várias espécies de cogumelos (+5)

Datas e locais

Deve consultar a página serviços do site 
www.fungiperfect.com para saber as datas e local do curso.

As sessões presenciais ocorrem com grupos de 10 a 30 
participantes.

Pode optar por uma sessão individual (coaching) ou com um 
grupo restrito de amigos – valor sob consulta.

Reserve já a sua inscrição na nossa loja online.

Preço
b-learning*
Presencial*  *consulte em fungiperfect.com

O preço inclui
· Participação no curso e documentação digital

Formador
Ricardo Torres

Módulo I

Identificação e colheita
de cogumelos silvestres comestíveis

Fungiperfect, Lda
geral@fungiperfect.com

+351 231 205 374 

Os cogumelos selvagens são uma iguaria consumida pelos humanos desde o início 
da nossa história. Para além do interesse gastronómico, são também uma fonte de 
inspiração para artistas, fotógrafos e amantes da natureza no geral. Saber identificar, 
colher e degustar com segurança são desejos de muitos. No fim do módulo vai poder 
identificar com confiança os cogumelos comestíveis do seu interesse. 
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