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MASTER  
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 EM VINHOS



Módulos*

Beverage Cost

No final deste módulo pretende-se que 
os alunos saibam calcular e avaliar o ciclo 
do produto; conhecer a importância do 
controlo da atividade de venda de bebidas; 
definir a implementação de um sistema 
documental de controlo de bebidas; 
calcular os custos potenciais e reais de 
bebidas e respetivos preços de venda.

Enogastronomia

Neste módulo pretende-se que os alunos 
fiquem a saber quais as temperaturas a 
que se devem servir os vários vinhos, 
quais os copos mais adequados para os 
diversos tipos de vinhos e quais os pratos 
mais típicos das várias regiões do país, 
indicando quais os vinhos que ligam 
melhor com as diferentes iguarias.

Iniciação aos Mecanismos de Prova

Neste módulo pretende-se que os alunos 
fiquem a saber distinguir os diferentes 
gostos elementares, saibam identificar 
diversos aromas; identifiquem as castas 
mais importantes de cada região e as castas 
internacionais. 

Regiões Vinícolas

Neste módulo pretende-se que os alunos 
fiquem a saber quais são as principais 
regiões vinícolas, e as castas recomendadas 
para cada região. Serão realizadas visitas a 
produtores de algumas regiões demarcadas 
e visita a comissões, para observação do 
processo de controlo/certificação dos 
vinhos.

Serviço de Bar

No final deste módulo pretende-se que 
os alunos conheçam os diferentes tipos 
de material para o serviço de bar, as 
diferentes técnica aplicadas ao serviço de 
bar e saibam identificar e classificar cada 
tipologia de bebidas e respetivas formas de 
servir.

Serviço de Vinhos

No final deste módulo pretende-se que 
os alunos fiquem a saber as técnicas do 
serviço de vinhos apropriadas a cada vinho 
e que fiquem a conhecer as técnicas de 
venda e aconselhamento a clientes.

Tecnologia Enológica

Pretende-se neste módulo que os alunos 
adquiram conceitos fundamentais da 
enologia e compreendam os principais 
processos e tecnologias envolvidos na 
transformação da uva em vinho, segundo 
o tipo de vinho produzido. Também 
ficarão a conhecer as principais doenças do 
vinho que podem ocorrer na sua produção.

Viticultura

Este módulo tem como objetivo que os 
alunos fiquem a conhecer todos os fatores 
e processos envolvidos na produção de uva 
e adquiram a noção da sua importância 
como fator determinante e essencial para a 
qualidade dos vinhos produzidos.  
Através de seminários com produtores e 
enólogos os alunos tomarão conhecimento 
da experiência sobre a produção de vinhos 
em diferentes regiões vitícolas de Portugal.

A cultura da vinha e o papel do vinho têm hoje uma importância crescente na vida 
dos portugueses. O crescimento do Turismo em Portugal justifica que a fileira do 
vinho seja uma prioridade. Neste sentido, torna-se urgente sensibilizar e formar os 
profissionais da área do Turismo e Restauração para as características distintivas 
dos vinhos, em especial os nacionais, e para os assuntos relacionados com o serviço 
do vinho.

* Podem-se inscrever como alunos ouvintes (sem avaliação) ou 
como alunos ordinários (com avaliação).

Horário

Segundas e terças-feiras das 18h30 às 21h30 

Numerus Clausus

Número máximo de inscrições: 24 alunos 
Seriação por ordem de candidatura e sujeito 
a vagas no módulo

Parceiros


