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Curso de Design de Permacultura 

Design Permaculture Course 
Com/With Rosie Stonehill and Josh Gomez  

 

 
 

 

De 7 a 20 de Julho 2013 

 

A Quinta do Sabugueiro vai desenvolver um 

curso de 14 dias de design de Permacultura - 

PDC. 

Este curso é relevante para pessoas de todas as 

origens e caminhos de vida. O curso inclui 

uma compreensão profunda sobre as 

diferentes aplicações da permacultura e 

fornece ensino e experiência relevante para 

quem quer iniciar uma atividade de design de 

permacultura. É igualmente importante para 

From the 7th to the 20th of July 2013 

 

Quinta do Sabugueiro is going to develop a 

14 day permaculture design course.  

 

This course is relevant to people from all 

origins and walks of life.  It includes an in 

depth understanding of the different 

applications of permaculture and provides the 

relevant knowledge and experience for anyone 

wanting to start a vocation as a permaculture 

designer.  It is equally appropriate, however, 
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quem quer apenas introduzir e explorar a 

permacultura nas suas próprias vidas. Não 

necessita de ter experiência prévia , mas 

recomendamos para quem não teve contacto 

prévio com a permacultura para considerar os 

benefícios em participar no curso de 

introdução à permacultura antes de completar 

este curso. Este curso é muito intensivo e 

envolvente e pode ser um desafio se for 

totalmente novo ao tema. 

 

Usamos um variado leque de métodos de 

ensino para criar um ambiente ativo que 

inclua todos os participantes e os seus estilos 

individuals de aprendizagem. Isto inclui, 

actividades práticas, discussões/debates 

construtivos, jogos, videos, exercícios de 

observação, caminhadas guiadas e actividades 

em grupo.  

 

Começamos as manhãs com exercícios de 

energização incluindo diferentes actividades e 

jogos para acordar, iniciar as actividades, focar 

e prepararmo-nos para o dia de 

aprendizagem. As actividades incluem: 

- yoga/alongamentos de aquecimento 

- diferentes jogos para ilustrar ideias e para 

construir a confiança e coesão do grupo 

- Abilidades de circo 

- Observação/ caminhadas 

- Meditação/Focaçização Interna 

 

O curso culmina com dois dias de workshop 

de design e a apresentação do design dos 

grupos no qual os participantes ilusram o que 

aprenderam. Ao completarem o curso e depois 

desta apresentação os participantes receberão 

um Certificado de Design de Permacultura 

reconhecido internacionalmente e acreditado 

pela Associação de Permacultura do Reino 

Unido.  

 
 

 

 

 

for someone who simply wants to step further 

into permaculture design in their own lives.  

No previous experience is required but we 

recommend if you have had no previous 

contact with permaculture and simply want to 

know what it is you may benefit from doing an 

introductory course first.  This course is very 

intensive and involved and can be challenging 

if you are totally new to the subject.   

We use a wide range of teaching methods to 

create an engaging environment which 

includes all participants and their individual 

learning styles.  This includes practical 

activities, discussion/constructive debate, 

games, white board sessions, digital 

presentations, videos, observation exercises, 

guided walks and working in groups.   

 

 

We start each morning with a short energiser 

session, including many different activities and 

games to wake everyone up, get moving, focus 

and ready ourselves for a day of learning.  

Activities include: 

         -Yoga/warm-up stretches 

         -Different games, to illustrate ideas and to 

build group cohesion and trust 

         -Circus skills 

         -Observation/Site walks 

        - Meditation/Inward focussing 

 

The course culminates in a two day design 

workshop and a presentation of the groups’ 

designs in which participants can illustrate 

what they have learnt.  On completion of the 

whole course and after this presentation, 

participants will receive the internationally 

recognised Certificate in Permaculture Design, 

accredited by the UK Permaculture association.  
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Conteúdos do Curso: 

 

O curso é baseado num curriculum 

internacional que irá abordar o seguinte: 

 

Introdução: 

- Ética da Permacultura 

- Abordagens para design 

- Principíos Práticos de Permacultura 

- Biodiversidae 

- Estratégicas de aprendizagem e estudo 

- Padrões de Design 

- Animais e plantas selvagens 

 

Ecologia Cultivada 

- Pasto permanente 

- Jardins florestais 

- Ténicas de hoticultura 

- Cultivo No-till 

- Controlo de pestes biológico 

 

Climas 

- Estratégias para diferentes climas 

- Microclimas 

 

Construção e Estruturas 

- Permacultura urbana 

- Tecnologia apropriada 

- Redução de lixo/desperdícios 

- O local de trabalho e a casa 

- Planeamento energético eficiente 

- Eliminação e reciclagem de disperdícios 

 

Solo 

- O que é o solo vivo? 

- Técnicas de regeneração do solo e 

conservação do solo 

 

Água no Paisagem 

- O que é a água viva? 

- Conservação, coleção e armazenamento de 

água 

- Aquacultura 

 

Florestas e Árvores 

- Troca de energia das árvores 

Course Contents: 

 

The course is based on an international 

syllabus covering the following: 

 

Introductory: 

- Permaculture ethics 

- Approaches to design 

- Guiding Principles of Permaculture 

- Biodiversity 

- Learning and Study strategies 

- Pattern in Design 

- Wilderness and wildlife 

 

Cultivated Ecology 

- Permanent Pasture 

- Forest Gardens 

- Horticultural techniques 

- No-till cultivation 

- Biological pest control 

 

Climates 

- Strategies for different Climates 

- Microclimates 

 

Buildings and Structures 

- Urban Permaculture 

- Appropriate technology 

- Waste reduction 

- The home and workplace 

- Energy efficient planning 

- Waste recycling and disposal 

 

Soils 

- What is Living Soil? 

- Soil regeneration techniques and Soil 

Conservation 

 

Water in Landscape 

- What is Living Water? 

- Water conservation, collection and storage 

- Wastewater and sewage treatment 

- Aquaculture 

 

Forests and Trees 

- Energy transactions of trees 
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- Organização de uma floresta 

- Tipos de floresta 

- Gestão da floresta 

 

Estruturas Invisíveis 

- Riqueza verdadeira 

- Acesso à terra 

- Economia formal e informal 

- Estratégias para desenvolver comunidades 

 

Workshop de Design 

- Processos de design e apresentação de 

competências 

- Mapas e overlays 

- Planeamento de projetos 

 

 

Para além disto, incluimos muitos temas 

relevantes e um variado leque de exercícios 

práticos que pretendem um kit de 

competências básicas de forma a serem 

designers competentes e terem confiança para 

implementar o processo de design. 

 

Tutors: Rosie Stonehill and Josh Gomez 

começaram a estudar Permacultura 7 anos 

atrás quando frequentaram um curso de 

introdução à Permacultura em Cornwall, U.K.. 

Wm Abril de 2009 organizaram e 

frequentaram o primeiro curso de Design de 

Permacultura com a Leslie Martin em Mount 

Oaks no centro de Portugal.  

A partir dessa altura desenvolveram desings 

para diferentes locais em Portugal e U.K. e 

aprenderam constantemente, ampliando o seu 

conhecimento e experiência. 

 

Durante os últimos anos, enquanto estudavam 

para obter o diploma em Permacultura, 

obteram diversas experiências a facilitar 

cursos com vários professores e aprenderam 

várias abordagens, tecnicas e exercícios. Eles 

combinam esta experiência com a sua 

experiência prévia de trabalhar na área de 

ensino e cuidados com adultos e crianças de 

forma a fornecer cursos informativos, 

- Woodland establishment 

- Types of forest 

- Woodland management 

 

Invisible Structures 

- Real Wealth 

- Land access 

- Formal/informal economy 

- Community development strategies 

 

Design Workshop 

- Design process and Presentation Skills 

- Maps and Overlays 

- Surveying 

- Project Planning 

 

As well as this, we include many other relevant 

subjects and a range of practical exercises 

which aim to give each student a tool kit of 

basic skills, making them both competent 

designers and confident in the implementation 

process of design. 

 

Tutors: Rosie Stonehill and Josh Gomez began 

studying Permaculture 7 years ago when they 

attended an introductory course in Cornwall, 

UK.  In April 2009 they organised and attended 

the first Permaculture Design Course held at 

Mount of Oaks in central Portugal with Lesley 

Martin.  

Since then they have been creating designs for 

many different sites in Portugal and the UK 

and learning constantly, broadening their 

knowledge and skills base. 

Over the last years, whilst studying for the 

Permaculture diploma, they have gained 

diverse experience in facilitating Permaculture 

courses by working alongside various different 

teachers and have learnt many different 

approaches, techniques and exercises.  They 

combine this with their previous experience of 

working with adults and children in both 
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enriquecedores e com acompanhamento 

durante a aprendizagem. São acreditados com 

diploma em Permacultura desde 2011 e  agora 

oferecem cursos de introdução à Permacultura 

e cursos de design de Permacultura. 

 

Se quiserem ver como correu o cursos de 

permacultura no verão passado visitem o blog: 

www.nurturingournature.blogspot.com   

 

Nesta página de web também podem ver o 

seu portfolio com exemplos dos seus trabalhos 

de design de permacultura e informação sobre 

a terra onde vivem e Foz da Cova – uma 

pequena vila na montanha no centro de 

Portugal. Quando aqui chegaram em 2011 esta 

zona estva completamente abandonada e 

passo a passo e com muita ajuda dos 

habitantes estão a trazer vida de volta à vila. 

 

  

O curso é dado em Inglês. Tradução para 

Português disponível. Certificado é dado no 

final do curso. 

 

Preço:  400 € o preço inclui o curso, refeições e 

camping na Quinta. Outro tipo de 

acomodação disponível (custo adicional) 

 

Inscrições & Informações:  

Para informações e inscrições envie email para 

qtadosabugueiro@gmail.com ou telm. 

964557006. 

teaching and care work to make our courses as 

informative, enriching and supportive as we 

can.  They accredited as diploma holders in 

2011 and are now offering introduction and full 

certified Permaculture design courses.  If you 

would like to see how last summer’s courses 

went please have a look at their blog 

www.nurturingournature.blogspot.com   

Also on this web site you will see a portfolio 

with examples of their design work and some 

information about their home and lands in Foz 

da Cova, a tiny mountain village in the Serra of 

central Portugal.  When they arrived in 

November 2011 it was almost totally 

abandoned and, step by step and with much 

help and increasing numbers of inhabitants, 

they are bringing it back to life. 

 

Course in English & Certificate will be 

provided! 

 

Price: 400 € includes course, meals and 

camping on site. Other accommodation 

available (additional cost). 

 

Registration & Information: Please send an 

email to qtadosabugueiro@gmail.com or 

contact us via phone: + 351 964557006 
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