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Coordenação da Área Científica Tecnológica

Coordenação do curso

Direcção Administrativa e Financeira

Apresentação do Curso

Objetivos e Competências

Destinatários

Saídas Profissionais

Professora Doutora Maria Adilia Januário Charmier

Professora Doutora Maria Nubélia Silvestre Bravo

Professora Drª Lina Lopes

A Pós-Graduação em Enologia é desenvolvida em estreita ligação
com a indústria do setor Vitivinícola da Península de Setúbal.
O plano curricular desta Pós-Graduação oferece uma abordagem
interdisciplinar e complementar em diversas vertentes,
nomeadamente na produção, planeamento, controlo de qualidade,
comercialização e marketing.
A Pós-graduação irá oferecer competências científicas com alta
componente prática através de aulas laboratoriais realizadas
na Escola Profissional de Setúbal, nos laboratórios de investigação
da ULHT, incluindo estágios e visitas a adegas deempresas
da região de Setúbal.Tal permitirá desenvolver um conhecimento
aprofundado na resolução de problemas e na melhoria e adaptação
à evolução dos processos de fabrico, novas tecnologias, provas
e até a criação de adegas no setor global vinícola.
Sendo um curso multidisciplinar responde às necessidades atuais
e permite enfrentar os desafios crescentes na área Vitivinícola.

Pretende-se que os alunos adquiram competências profissionais
através de uma formação especializada e atualizada quer a nível
científico quer a nível tecnológicoassociadas às diferentes técnicas
de vinificação, marketing, comunicação, qualidade, management,
ambiente, gestão, investigação e desenvolvimento e legislação.

Destina-se a titulares com grau de licenciado, ou equivalente legal
de cursos das áreas das Ciências ou das Engenharias, ou de áreas
afins (agronomia, alimentar, tecnologia agroalimentar, biotecnologia
alimentar, química, bioquímica e biologia); ou ainda a candidatos
com um currículo escolar, científico ou profissional, que seja
reconhecido como atestando capacidade para a realização da pós-
graduação ou ainda candidatos com experiência profissional na área
da Enologia.

A formação em enologia prepara os alunos com conhecimentos
científicos e tecnológicos especializados, que estão na base
da procura dos empregadores do setor vitivinícola.
O curso permitirá aos técnicos profissionais das empresas
adquirirem qualificação e conhecimentos aprofundados em Enologia
tanto de ponto vista teórico como prático.
A organização do curso (60 ECTS – 290h de contacto) permitirá
integrar um Mestrado nesta área.

Plano de Estudos

1º semestre

2º semestre

Protocolos com
Empresas do sector vitivinícola

Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal

Corpo Docente

Horários

Unidades curriculares                                                        ECTS    Horas

Microbiologia
Química e bioquímica
Estratégias e técnicas analíticas ao serviço
da qualidade do vinho
Técnicas de vinificação
Conservação, estabilização e embalagem
dos vinhos

Análise sensorial
Adegas e equipamentos
Seminário
Estágio
Gestão marketing e comercialização
de vinhos

Adega Cooperativa de Palmela (Palmela)
Casa Agrícola Horácio Simões (Quinta do Anjo)
Casa Ermelinda de Freitas (Poceirão)
José Maria da Fonseca Vinhos, SA (Azeitão)
Malo Tojo Wines (Azeitão)
Quinta Brejinho da Costa (Grândola)
Quinta do Piloto – Vinho Lda (Palmela)
Sivipa, Sociedade Vinícola de Palmela, S.A. (Palmela)

Os módulos do plano de Estudos serão lecionados por um corpo
de docentes da Universidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias (ULHT), assim como a contribuição e intervenção
de Especialistas/Investigadores/Técnicos/Engenheiros/Doutorados
nacionais e internacionais (Bordeaux e Montpellier) e também
por convidados de empresas privadas de reconhecido valor sob
forma de workshop e seminários. Pretende-se desse modo
assegurar uma sólida componente prática pós-graduada aplicada
às necessidades das empresas regionais.

Doutora Adilia Januário Charmier                    Mestre Luís Simões
Doutora Nubélia Bravo                                     Eng. Filipe Cardoso
Doutora Filomena Duarte                                Eng. Cláudia Amaral
Mestre Elisabete Maurício                               Mestre Lina Lopes
Eng. Mário de Andrade                                     Eng. Helder Galante

O Curso de Pós-Graduação em Enologia decorrerá em regime misto
(laboral e pós -laboral), às sextas-feiras e aos sábados, de acordo
com calendário a definir oportunamente. No período de Setembro a
Outubro as aulas serão interrompidas de modo a que os estudantes
possam fazer um Estágio de Vindima e numa Adega, na qual
deverão elaborar, uma atividade integrada da UC de estágio.

Inscrição: € 100,00
Seguro: € 40,00
Propinas: 1.710,00 (9 x € 190.00 mensal)

Secretariado
Engª Susana Morgado I susana.morgado@ulusofona.pt
Telefone 217 515 500 ext. 2186 ou 2192
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