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Uma pós-graduação única em Portugal. A escolha certa para quem quer ser
profissional de enologia:
- mais de 200 profissionais formados desde 1991;
- mais de 40 docentes incluindo professores, investigadores e profissionais do
setor, entre outros;
- aulas em horário pós-laboral e adaptadas a profissionais.

Introdução
Os conhecimentos e capacidades que um enólogo precisa de ter atualmente são bastante variados e nem
sempre muito óbvios. Este curso inclui um leque de matérias especificamente pensadas para expor o
aluno às exigências modernas do setor e dotá-lo com os conhecimentos e capacidades de responder a
essas mesmas exigências. A Escola Superior de Biotecnologia da Católica Porto tem mais de 25 anos de
liderança na formação avançada para profissionais do setor do vinho, tendo promovido várias edições das
pós-graduações em Enologia e em Marketing de Vinhos e centenas de horas de seminários e formações
curtas na área da enologia.

Áreas de Estudo
O programa curricular é constituído por quatro módulos, organizados em dez unidades curriculares
que abrangem áreas como viticultura, ciência enológica, vinificação e gestão e marketing de vinhos.
Paralelamente decorrem “Master Classes”, seminários avançados e um projeto de elaboração e
apresentação de um vinho, a realizar durante a vindima do ano. Aos formandos que pretendam
desenvolver as suas competências de investigação é ainda aberta a possibilidade de prosseguir os seus
estudos para Mestrado.

Funcionamento
O curso alia uma componente teórica a um forte caráter prático, incluindo visitas de estudo, aulas de
laboratório, sessões de treino olfativo, provas de vinhos, elaboração de um plano de negócios e um
exercício de produção de um vinho em pequena escala, de acordo com regras bem definidas. A pósgraduação decorre entre os meses de janeiro e junho, à sexta-feira, das 14:00 às 18:00, e ao sábado, das
9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00.

Destinatários e Seleção
Sendo um curso de formação avançada, a pós-graduação em Enologia tem como destinatários profissionais
das empresas, cooperativas e demais instituições do setor vitivinícola, com formação superior na área
de Ciências ou Engenharia, que pretendam desenvolver as suas competências profissionais através da
aquisição de novos conhecimentos, práticas e contactos com outras realidades empresariais. Contudo,
poderão ser admitidos candidatos com outra formação académica, quando o perfil profissional assim o
justificar. As candidaturas são apreciadas com base no currículo académico e profissional dos candidatos.

Contactos e Informações
Coloque dúvidas, marque reunião com o coordenador, visite-nos e conheça-nos melhor através dos
nossos diversos canais de contactos:
Escola Superior de Biotecnologia - Universidade Católica Portuguesa
Serviços Académicos
Rua Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto
catolicaportobiotecnologia

biotecnacatolica

800 105 632

s.academicos@porto.ucp.pt

932 011 541
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