
::  Enquadramento ::  
O vinho é um produto de consumo que necessita ser transaccionado para que o valor acrescentado pelo trabalho do 
enólogo possa ser realizado. Por isso, quem intervém na cadeia de produção e comercialização do vinho deve 
conhecer os mecanismos do mercado e os factores que os influenciam. 
Neste curso de formação avançada para profissionais, pretende-se que os formandos conheçam os aspectos mais 
importantes relacionados com a comercialização e marketing de vinhos e com economia vitícola.  
 

:: Destinatários ::  
Profissionais de empresas, cooperativas ou instituições do sector vitivinícola que pretendam desenvolver as suas 
competências profissionais através da aquisição de novos conhecimentos, práticas e contactos com outras realidades 
empresariais 

  
:: Objectivos :: 
- Conhecer as várias perspectivas do marketing-mix e sua relação com o mercado;  
- Compreender os factores-chave do marketing de vinhos seu e impacto nos mercados; 
- Conhecer os diferentes mercados do sector do vinho; 
- Entender os vários aspectos do comportamento do consumidor de vinhos; 
- Conhecer os factores de competitividade no sector do vinho.  
 

:: Duração ::  
36 horas presenciais (9 sessões de 4 horas) 
  

:: Calendarização ::  
As sessões de formação são presenciais e decorrerão entre Janeiro e Abril de 2015, quinzenalmente, às sextas-feiras e 
sábados das 14:00 às 18:00.  
  
 Sessão 1 - 09/01/2015 das 16h00 às 20h00 
 Sessão 2 - 10/01/2015 das 14h00 às 18h00 
 Sessão 3 - 23/01/2015 das 14h00 às 18h00 
 Sessão 4 - 24/01/2015 das 14h00 às 18h00 
 Sessão 5 - 07/02/2015 das 14h00 às 18h00 
 Sessão 6 - 21/02/2015 das 14h00 às 18h00 
 Sessão 7 - 07/03/2015 das 14h00 às 18h00 
 Sessão 8 - 21/03/2015 das 14h00 às 18h00 
 Sessão 9 - 10/04/2015 das 14h00 às 18h00 
 
Nota: Algumas das sessões serão dadas em língua Inglesa por formadores estrangeiros 
  
 

:: Candidaturas :: 
 
As candidaturas ao curso decorrerão até dia 19 de Dezembro de 2014. As candidaturas deverão ser instruídas 
mediante o preenchimento de formulário electrónico disponível aqui e do envio de fotocópia do documento de 
identificação, do Curriculum Vitae e de uma carta de motivação. Após recepção da candidatura on-line os serviços 
académicos da Católica Porto enviarão uma mensagem electrónica a confirmar a recepção da mesma e a disponibilizar 
os dados necessários para proceder ao pagamento da taxa de candidatura e envio de documentos.   
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:: Corpo docente :: 
As sessões de formação serão dadas por docentes e investigadores universitários especialistas em Marketing de 
Vinhos com a colaboração de reconhecidos enólogos e profissionais do sector. 

 
:: Avaliação :: 
Este curso contém uma componente avaliativa opcional, para os formandos que desejem aderir à mesma. A avaliação 
consistirá na elaboração de um plano de negócios, realizado individualmente ou em grupo, e elaborado e entregue à 
distância 
Este curso está estruturado segundo as regras do Processo de Bolonha, sendo atribuído um total de 5 créditos ECTS 
(European Credit Transfer System) aos formandos que concluam o mesmo com aproveitamento à componente 
avaliativa.  
 

:: Pré-requisitos :: No presente curso os formandos utilizarão uma plataforma pedagógica de apoio à formação 
baseada na Internet. Através desta plataforma serão enviadas notícias relativas aos cursos, distribuídos materiais de 
apoio às aulas e estabelecida comunicação bidirecional entre professores e formandos. Deste modo, cada participante 
deverá dispor de um computador com ligação à Internet dado que os materiais de apoio às aulas são disponibilizados 
exclusivamente via Internet. 
  

:: Número de vagas e seleção :: O número de vagas do curso será limitado a dez formandos. As candidaturas 
serão apreciadas com base no perfil académico, nas classificações finais de licenciatura, na necessidade de atualização 
e formação profissional, na experiência profissional e na motivação dos candidatos. Poderão ainda ser realizadas 
entrevistas pessoais aos candidatos. 
 

Propinas e condições de inscrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nota: caso seja antigo aluno de Licenciatura, Pós Graduação, Mestrado ou Doutoramento da ESB - UCP, deverá mencionar este facto, de forma a 
que lhe seja aplicado o respetivo desconto (5%) no valor das propinas. Este desconto é acumulável com o desconto definido para o pagamento 
global da propina. O pagamento da propina inclui o acesso à documentação do curso através de uma plataforma online e o direito a assistir às 
sessões presenciais do curso. 
 

:: Coordenação do curso :: 
Coordenação científica: Doutor Paulo Silva Ramos  
Coordenação executiva: Doutor Francisco Campos 
  

:: Local de realização :: 
Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto | Campus da Asprela 
Rua Arquitecto Lobão Vital - 4202-401 Porto 
 

:: Contactos :: 
Serviços Académicos - Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto - Campus da Asprela 
Tel. 225 580 098 | E-mail: s.academicos@porto.ucp.pt  
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Candidatura € 30,00 

Propina € 600,00 

Podendo ser paga segundo uma das seguintes modalidades: 

a) Pagamento em 4 mensalidades (Janeiro  a Abril de 2015), no valor unitário de: € 150,00 

b) Pagamento global, dando lugar a um desconto de 4%: € 564,00 
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