
Nesta pós-graduação estudam-se os perigos, riscos, metodologias e legislação 
com que a segurança alimentar é confrontada na atualidade, numa abordagem 
integrada e transversal.

Pós-Graduação 
Segurança Alimentar
45 ECTS // www.esb.ucp.pt



Introdução
A Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, no Porto, assume-se como instituição 
de referência no panorama nacional e internacional na área alimentar. Há mais de 25 anos que forma 
profissionais que desenvolvem atividades relevantes em empresas da indústria alimentar e subsetores 
afins, na administração pública e ainda em consultoria.

Áreas de Estudo
O programa curricular abrange todos os fatores relevantes para a segurança da cadeia alimentar, da 
produção primária ao ato de consumo, incluindo os problemas, as incertezas e as variáveis que os 
influenciam, a própria cadeia alimentar e as medidas que a sociedade impõe para a manter segura.

Esta pós-graduação permite obter equivalência à componente curricular do Mestrado em Biotecnologia e 
Inovação da Escola Superior de Biotecnologia.

Funcionamento
A pós-graduação decorre entre os meses de outubro e setembro, sendo constituída por três módulos 
que integram sessões teóricas e de orientação tutorial, sessões práticas, visitas de estudo, seminários 
avançados proferidos por especialistas de reconhecido mérito e pela elaboração de um trabalho final. 
As sessões presenciais decorrerem à sexta-feira, das 14:00 às 18:00, e ao sábado, das 9:00 às 13:00. A 
estrutura do plano de estudos possibilita a frequência de módulos e/ou de temáticas independentes (com 
atribuição de ECTS) a todos os que pretendam atualizar/aprofundar os seus conhecimentos em domínios 
particulares.

Destinatários e Seleção
O curso dirige-se a quadros com formação superior nas áreas de Ciências ou Engenharia (embora 
possam ser admitidos candidatos com outra formação académica, quando o perfil profissional assim o 
justificar) que pretendam desenvolver as suas competências profissionais através da aquisição de novos 
conhecimentos, práticas e contactos com outras realidades empresariais. As candidaturas são apreciadas 
com base no currículo académico e profissional dos candidatos. 

Contactos e Informações
Universidade Católica Portuguesa
Gestão dos Servicços Académicos
Rua Arquiteto Lobão Vital - Apartado 2511
4202-401 Porto
Telefone: 225 580 098
s.academicos@porto.ucp.pt
www.esb.ucp.pt Ca
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Esta pós-graduação visa formar especialistas capazes de lidar com os desafios 
constantes do setor agroalimentar. Oferece uma formação sólida e integrada 
em áreas estratégicas como marketing, comportamento do consumidor, 
desenvolvimento de produtos, nutrição, gestão da inovação agroalimentar, 
logística da cadeia alimentar e sustentabilidade, com o objetivo maior de 
oferecer uma preparação de excelência a profissionais da indústria, consultoria 
e investigação, entre outros.

Pós-Graduação 
Inovação Alimentar
45 ECTS // www.esb.ucp.pt



Introdução
A Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, no Porto, como instituição de referência 
ao nível nacional e internacional na área alimentar, procura satisfazer reconhecidas necessidades e 
orientações do setor agroalimentar, com um vasto plano curricular partilhado por duas dezenas de 
docentes e especialistas. Esta especialização profissional em inovação alimentar é uma oportunidade 
diferenciadora para contribuir ativamente na construção de uma estratégia de sucesso e competitividade 
empresarial.

Áreas de Estudo
O programa curricular abrange todas as áreas implicadas na inovação alimentar, desde marketing, 
comportamento do consumidor e desenvolvimento de novos produtos e processos até à nutrição e saúde, 
gestão da inovação agroalimentar, logística da cadeia alimentar e sustentabilidade ambiental.

Esta pós-graduação permite obter equivalência à componente curricular do Mestrado em Biotecnologia e 
Inovação da Escola Superior de Biotecnologia.

Funcionamento
A pós-graduação decorre entre os meses de outubro e setembro e é constituída por três módulos que 
integram sessões teóricas e de orientação tutorial (cerca de 35% desta componente acontece à distância), 
sessões práticas, visitas de estudo, seminários avançados proferidos por especialistas de reconhecido 
mérito e pela análise de casos de estudo. As sessões presenciais decorrerem à sexta-feira, das 14:00 às 
18:00, e ao sábado, das 9:00 às 13:00, quinzenal ou semanalmente, dependendo da unidade curricular. 
A estrutura do plano de estudos possibilita a frequência de módulos e/ou de temáticas independentes 
(com atribuição de ECTS) a todos os que pretendam atualizar ou aprofundar os seus conhecimentos em 
domínios específicos.

Destinatários e Seleção
O curso dirige-se a quadros com formação superior nas áreas de Ciências ou Engenharia (embora possam 
ser admitidos candidatos com outra formação académica, quando o perfil profissional assim o justificar), 
envolvidos, direta ou indiretamente, na inovação alimentar e que pretendam desenvolver as suas 
competências profissionais através da aquisição de novos conhecimentos, práticas e contatos com outras 
realidades empresariais. As candidaturas são apreciadas com base no currículo académico e profissional 
dos candidatos. 

Contactos e Informações
Universidade Católica Portuguesa
Gestão dos Servicços Académicos
Rua Arquiteto Lobão Vital - Apartado 2511
4202-401 Porto
Telefone: 225 580 098
s.academicos@porto.ucp.pt
www.esb.ucp.pt

Ca
tó
lic
a 

Po
rt

o 
• 
Co

m
un

ic
aç
ão

 •
 2

01
5



Esta pós-graduação apresenta um programa modular que pretende promover 
uma formação científica completa, rigorosa, atualizada e prática em nutrição e 
envelhecimento.

Pós-Graduação 
Nutrição e Envelhecimento
45 ECTS // www.esb.ucp.pt



Introdução
O crescimento progressivo, rápido e irreversível da população de idosos em Portugal e no mundo urge um 
alargar e aprofundar de conhecimentos relativos a esta faixa etária em duas vertentes: a da prevenção 
de doenças e promoção do estado geral de saúde, por um lado, e a das ações nutricionais, terapêuticas 
e de reabilitação, por outro. É necessário para isso aprender a desenvolver e implementar estratégias 
adequadas no campo das ciências da nutrição e alimentação. 

Áreas de Estudo
O programa curricular abrange todas as áreas associadas à nutrição e envelhecimento, compreendendo as 
seguintes unidades curriculares: epidemiologia e sociologia, bioquímica e fisiologia, ingestão alimentar 
e estado nutricional do idoso, nutrição e envelhecimento, interação medicamento-alimentos, nutrição e 
patologia no idoso, tópicos em envelhecimento ativo e planeamento e gestão de serviços para idosos.

Esta pós-graduação permite obter equivalência à componente curricular do Mestrado em Biotecnologia e 
Inovação da Escola Superior de Biotecnologia.

Funcionamento
A pós-graduação tem uma duração de 12 meses, a iniciar em setembro, sendo constituída por oito módulos 
que integram sessões teóricas e de orientação tutorial, sessões práticas, visitas de estudo, seminários 
avançados proferidos por especialistas de reconhecido mérito e pela elaboração de um trabalho final. As 
sessões presenciais decorrerem à sexta-feira, das 14:00 às 18:00, e ao sábado, das 9:00 às 13:00.

Destinatários e Seleção
O curso destina-se a titulares de grau de Licenciatura, ou equivalente legal, em Ciências da Nutrição, 
Ciências Farmacêuticas, Ciências Biológicas, Medicina, Biologia, Bioquímica, Enfermagem ou áreas afins. 
As candidaturas são apreciadas com base no currículo académico e profissional dos candidatos.

Contactos e Informações
Universidade Católica Portuguesa
Gestão dos Servicços Académicos
Rua Arquiteto Lobão Vital - Apartado 2511
4202-401 Porto
Telefone: 225 580 098
s.academicos@porto.ucp.pt
www.esb.ucp.pt Ca
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Esta pós-graduação pretende oferecer uma formação de excelência e prática em 
Nutrição Pediátrica dotando os profissionais participantes com competências 
técnicas e cientificas para acompanhar ou promover a avaliação, o diagnóstico e 
a intervenção nutricional nestas fases do ciclo de vida.

Pós-Graduação 

Nutrição Pediátrica: da 
conceção à adolescência
45 ECTS // www.esb.ucp.pt



Introdução
Nos últimos anos, tem havido uma preocupação crescente com a alimentação das crianças não só 
para assegurar um ótimo crescimento e desenvolvimento, mas também para prevenir o aparecimento 
de doenças crónicas. Esta preocupação com a alimentação em idades precoces vai ainda mais 
longe, sabendo-se hoje que o acesso aos nutrientes no ambiente intrauterino modela desde logo a 
suscetibilidade para o desenvolvimento de doenças crónicas na idade adulta. Numa sociedade que 
valoriza cada vez mais as crianças e os adolescentes, serão certamente bem recebidos os profissionais 
que possuam conhecimentos sólidos, atuais e baseados em evidência no que respeita à alimentação e à 
nutrição desde a gravidez à adolescência.

Áreas de Estudo
O programa curricular abrange todas as áreas associadas à nutrição pediátrica, desde o desenvolvimento 
intra-uterino até à adolescência, compreendendo as seguintes unidades curriculares: nutrição e 
alimentação nos primeiros 1000 dias de vida; nutrição e alimentação desde a idade pré-escolar à 
adolescência; nutrição e dietética na doença em idade pediátrica; nutrição e dietética nas doenças 
metabólicas raras; nutrição e saúde pública em idade pediátrica; tópicos especiais em Nutrição; 
metodologia de Investigação: planeamento e análise de dados e gestão, marketing e empreendedorismo.

Esta pós-graduação permite obter equivalência à componente curricular do Mestrado em Biotecnologia e 
Inovação da Escola Superior de Biotecnologia.

Funcionamento
A pós-graduação tem a duração de 12 meses, a iniciar em outubro, sendo constituída por oito módulos 
que integram sessões teóricas e de orientação tutorial, sessões práticas, visitas de estudo, seminários 
avançados proferidos por especialistas de reconhecido mérito e pela elaboração de um trabalho final. As 
sessões presenciais decorrerem à sexta-feira, das 14:00 às 18:00, e ao sábado, das 9:00 às 13:00.

Destinatários e Seleção
O curso destina-se a titulares de grau de Licenciatura, ou equivalente legal, em Biologia, Bioquímica, 
Ciências Biológicas, Ciências da Nutrição, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, Medicina, ou outras áreas 
afins. As candidaturas são apreciadas com base no currículo académico e profissional dos candidatos. 

Contactos e Informações
Universidade Católica Portuguesa
Gestão dos Servicços Académicos
Rua Arquiteto Lobão Vital - Apartado 2511
4202-401 Porto
Telefone: 225 580 098
s.academicos@porto.ucp.pt
www.esb.ucp.pt
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Uma pós-graduação única em Portugal. A escolha certa para quem quer ser 
profissional de enologia:
- mais de 180 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.

Pós-Graduação 
Enologia
60 ECTS // www.esb.ucp.pt



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 seis módulos, organizados em doze unidades curriculares que 
abrangem áreas como viticultura, ciência enológica, vinificação e marketing e economia 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.

Esta pós-graduação permite obter equivalência à componente curricular do Mestrado em Biotecnologia e 
Inovação da Escola Superior de Biotecnologia.

Funcionamento
O curso reveste-se de um carácter muito prático, incluindo visitas de estudo, aulas de campo e 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 pós-
graduação 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
Universidade Católica Portuguesa
Gestão dos Servicços Académicos
Rua Arquiteto Lobão Vital - Apartado 2511
4202-401 Porto
Telefone: 225 580 098
s.academicos@porto.ucp.pt
www.esb.ucp.pt


