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NCE/19/1900082 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Agrárias E Veterinárias (UTAD)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Enologia

1.3. Study programme:
Oenology

1.4. Grau:
Licenciado

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Indústria Alimentar

1.5. Main scientific area of the study programme:
Food Industry

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

541

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

621

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

421

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de
agosto):

3 anos - 6 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August
16th):

3 years - 6 semesters

1.9. Número máximo de admissões:
90

1.10. Condições específicas de ingresso.
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Concurso nacional de acesso (provas específicas de Matemática ou Físico-Química ou Biologia-Geologia)
Concursos especiais de acesso (maiores de 23, detentores de curso superior, mudança par estabelecimento/curso,
detentores de TESP, reingresso)
Alunos internacionais, com o ensino secundário completo, ou detentores de frequência de formação de nível superior,
ou que realizem exame de conhecimentos em aspetos essenciais de produção de uvas, vinhos e mercados e
comercialização, na UTAD.

1.10. Specific entry requirements.
National access contest (specific evidence of Mathematics or Physical-Chemistry or Biology-Geology).
Special acess contests (over 23 years old, holders of a higher education degree, change pair establishment/course,
TESP holders, re-entry).
International students, with complete secondary education level, or holders of top-level training attendance at higher
education level, or those who carry out an examination, with approval, concerning the knowledge on essential aspects
of production of grapes, wines, and markets and wine busines, at UTAD.

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:
<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Quinta de Prados
Folhadela
5000-801 Vila Real

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Quinta de Prados
Folhadela
5000-801 Vila Real

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):

1.13._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compressed (1).pdf
1.14. Observações:

O curso será ministrado em língua portuguesa, e em língua inglesa para estudantes internacionais.
Após aprovação da presente proposta, o curso atualmente em funcionamento será descontinuado.

1.14. Observations:
The course will be taught in Portuguese, and in English language for international students.
After approval of this proposal, the currently operating course will be discontinued.

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Académico - parte inicial da Ata

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Académico - parte inicial da Ata

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._ATA_6_2019_CA-parte1.pdf

Mapa I - Conselho Académico - Ata curso aprovado

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Académico - Ata curso aprovado

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/questionId/3ed0984b-775b-0db0-6eb1-5d6d013cad6d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/cb28cede-5162-ac35-2304-5d77c1e76bd4
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2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._ATA_6_2019_CA-parte2-PropostaCursoAprovada.pdf

Mapa I - ECAV-Conselho Pedagógico

2.1.1. Órgão ouvido:
ECAV-Conselho Pedagógico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._ECAV-Conselho Pedagogico.pdf

Mapa I - ECAV-Conselho Científico

2.1.1. Órgão ouvido:
ECAV-Conselho Científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Extrato da ata nº7 de 2019_signed_Enologia_CC-ECAV_compress.pdf

Mapa I - Departamento Agronomia

2.1.1. Órgão ouvido:
Departamento Agronomia

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._extratoAta_DAgro_Licenciatura em Enologia_Extrato Ata Reunião CAgro 20190927_compress.pdf

Mapa I - ECVA-Conselho Científico

2.1.1. Órgão ouvido:
ECVA-Conselho Científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._11_2019_ECVA-CC-Enologia.pdf

Mapa I - ECVA-Conselho Pedagógico

2.1.1. Órgão ouvido:
ECVA-Conselho Pedagógico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._2.Extrato_ata_24_CP-ECVA_10_out_2019_ Lic Enologia_assinada.pdf

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

Responder às exigências mais recentes do mercado de trabalho e à necessidade de ferramentas diversificadas e
integradas para uma atividade profissional de elevada especificidade e eficiência técnica em estreita ligação com os
agentes económicos.
Integrar diferentes áreas de conhecimento, com abordagem a ciências de base, e com aprofundamento de
conhecimento de produção primária, de vinificação, qualidade dos produtos e aplicação de conceitos de ciências
empresariais para a atividade de gestão, comercialização, marketing e mercados.
O ciclo de estudos permite também abordar temáticas de prova de vinhos, redução de poluição, aproveitamento de
subprodutos e atividades complementares à produção de vinho, assim como tecnologias mais recentes aplicáveis à
viticultura e à enologia.
O curso de Enologia visa assim formar profissionais com uma forte base técnica e com formação a montante e a
jusante da adega que permita aumentar a capacidade de intervenção na fileira vitivinícola.

3.1. The study programme’s generic objectives:
Meet the latest requirements of the labour market and the need for diversified and integrated tools for a professional
activity with high specificity and technical efficiency in close connection with economic operators.
Integrate different areas of knowledge, with an approach to the knowledge on basic sciences, and deepening of
knowledge of primary production, winemaking, quality of products and application of science concepts for business
management activity, commerce, marketing and markets.
This cycle of studies also allows addressing issues like wine tasting, pollution reduction, effluent treatment, utilization

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/3cac6f53-b9d5-ba5c-7cc0-5da51c35607b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/a334db96-26b2-bc60-fe8c-5da51ec684a3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/f261a0e7-be11-4b86-7532-5da52018edbf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/ca114522-3a56-af0f-5caf-5da521f51101
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/f008726d-1119-099e-6c67-5da52162124d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/ac290f7c-53bb-8783-dcff-5da5231f0bf1
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of by-products and complementary activities to the production of wine, as well as the latest technologies applicable to
viticulture and oenology.
Thus, the Oenology course aims at training professionals with a strong technical basis and with upstream and
downstream training of wine cellar, which allows to increase the capacity to intervene in the wine chain.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Adquirir formação teórica de suporte à atividade profissional no âmbito da viticultura, de processos gerais e
específicos de vinificação, da gestão e controlo de qualidade na adega e de princípios gerais de proteção ambiental e
do consumidor.
Ter capacidade de implementação das melhores práticas vitícolas num dado meio edafoclimático atendendo às
características das videiras; de controlo dos fatores que interferem na qualidade das uvas, dos mostos e dos vinhos;
de potenciar a qualidade das matérias-primas e de produzir diferentes tipos de vinhos; de proceder ao controlo
analítico e sensorial; e de gerir as existências.
Aprender e discutir conceitos de gestão, marketing e mercados fundamentais para a atividade individual ou em grupo
empresarial; o estudante é estimulado a ser empreendedor e é desafiado a encarar diferentes perspetivas de negócio,
de mercados, de produtos e de adaptação e resposta às tendências.
Aplicar o pensamento crítico, sendo criativo, responsável e competente.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
To acquire theoretical training to support the professional activity in the framework of viticulture, general and specific
winemaking processes, the management and control of quality in the wine cellar and of general principles of
environmental and consumer protection.
To be able to implement the best vineyard practices a in given edaphoclimatic environment given the characteristics of
grapevines; the control factors that interfere in the quality of the grapes, musts and wines; to enhance the quality of
raw materials and produce different types of wines; to carry out the analytical and sensory control; and to manage
stocks.
To learn and discuss management, marketing and market concepts fundamental to the individual or business group
activity; the student is encouraged to be entrepreneur and is challenged to face different perspectives of business,
markets, and products and adaptation and response to trends.
To apply the critical thinking, being creative, responsible and competent.

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

A oferta formativa em Enologia na UTAD remonta a 1984 quando foi criado o Curso Superior em Enologia (não
conferente de grau). Posteriormente, em1989, foi criado o curso de licenciatura em Enologia.
A evolução do setor, o aumento do número de profissionais e o incremento da qualidade dos vinhos portugueses
deveu-se, em grande parte, aos muitos enólogos que tiveram a sua formação na UTAD, uma “escola de campeões”.
Trinta anos depois da primeira licenciatura em Enologia, em Portugal, a UTAD considera que deve ter um papel mais
ambicioso nesta formação. Assim, propõe-se criar este novo curso em Enologia para romper com uma estrutura
clássica de ensino/aprendizagem e diversificar os conhecimentos e as competências do enólogo.
A crescente procura de informação e de intenção de frequentar o curso por cidadãos de outros países e continentes,
constitui uma oportunidade para oferecer uma formação de nível superior, conferente de grau. A UTAD pretende
disponibilizar a oferta educativa de licenciatura em Enologia em língua portuguesa e em língua inglesa, com um plano
de estudos moderno, competitivo e encorajador para os estudantes nacionais e para os que veem em Portugal um
país para aprender a “fazer” e a degustar vinhos. Um país do “velho mundo” com história, com enorme diversidade de
paisagens, de terroir, de saber fazer e de inovar, mas também de saber preservar.
O sentido crítico e a procura da satisfação das exigências dos stakeholders, juntamente com uma nova abordagem de
ensino-aprendizagem e um curso que pretende formar profissionais com capacidade técnica e versatilidade funcional,
adaptados a um perfil de formação que enquadre os diferentes fatores a montante e a jusante da adega, motivaram a
concretização deste novo plano de estudos em Enologia.
Contribuir para que este setor da economia continue a prosperar, e o desenvolvimento local e regional se façam de
forma sustentável e com criação de emprego e melhores condições de vida, constituem fatores impulsionadores da
missão de uma instituição que vive para servir e disponibilizar um curso adaptado à realidade do século XXI.
Simultaneamente, a oferta do curso é uma mais-valia na formação dos jovens que passarão a ter uma formação
técnico-profissional mais consentânea com a oferta de trabalho e com os requisitos de instalação de novos
empreendimentos, o que consubstancia outro desiderato na missão da UTAD.
Evoluir, crescer, expandir, atrair, formar, ir mais além, contactar com a realidade empresarial (na universidade e na
realidade das empresas) fazem deste curso um novo projeto e um novo desafio.
Prestigiar o ensino superior português, contribuir para a valorização do território nacional e usufruir da diversidade e
potencialidade das diferentes regiões vitivinícolas nacionais são pontos relevantes para tornar esta ambição numa
realidade e num caso de sucesso.

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution
and its educational, scientific and cultural project:

The formative offer in Oenology in UTAD dates back to 1984 when it was created the degree in Oenology (not terminal
degree). Later, in 1989, it was created a graduate course in Oenology.
The evolution of the sector, the increase in the number of professionals and the increasing quality of Portuguese wines
is due, in large part, to the many winemakers who were training in UTAD, a "School of Champions".
Thirty years after the first degree in Oenology, in Portugal, UTAD believes that should play a more ambitious role in this
formation. Thus, it is proposed to create this new course in Oenology to break up with a classical structure of
teaching/learning and to diversify the oenologist's knowledge and skills.
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The growing demand for information and the intention to attend the course by citizens of other countries and
continents, is an opportunity to offer a top level higher education training. UTAD intends to provide the educational
offer of degree in Oenology in Portuguese language and in English language, with a modern, competitive and
encouraging studies plan for national students and for those who see in Portugal a country to learn " to do" and to
taste wines. A country of "the old world" with history, with a great diversity of landscapes, of terroir, that knows how to
do and innovate, but also how to preserve.

The critical sense and the pursuit of satisfaction of the stakeholders’ needs, along with a new teaching-learning
approach and a course that aims at training professionals with technical capability and functional versatility, adapted
to a training profile that frames the various upstream and downstream factors from the cellar, prompted the
establishment of this new plan of studies in Oenology.
Contributing to the continued prosperity of this sector of the economy and to the sustainability of the local and
regional development, with creation jobs and better conditions of life, constitute driving factors in the mission of an
institution that lives to serve and provide a course adapted to the reality of the 21st century.
At the same time, the course is a valuable asset in the training of young people who will have a technical-professional
training more in line with the job offer and with the installation requirements of new enterprises, which represents
another desideratum of the Mission of UTAD.
To evolve, grow, expand, attract, train, go beyond, contact with the business reality (at the University and at the
companies’ reality) turns this course a new project and a new challenge.
To prestige the Portuguese higher education, contribute to the enhancement of the national territory and enjoy the
diversity and potential of the different national wine regions are relevant points to turn this ambition a reality and a
case of success.

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se
estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a
preencher apenas quando aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if
applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o
ciclo de estudos se estrutura:

Branches, options, profiles, major/minor or other
forms of organisation:

<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - N/A

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N/A

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N/A

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding
the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia e Bioquímica/Biology and Biochemistry BB 30 0
Indústrias Alimentares/Food Industry IA 57 0
Produção Agrícola e Animal/Agriculture and
Animal Production PAA 40.5 0

Matemática e estatística/Mathematics and
statistics ME 6 0

Química/Chemistry Q 21 0
Ciências do Ambiente/Environmental Sciences CA 1.5 0
Marketing e Publicidade/Marketing and
Advertising Mark 6 0

Gestão e Administração/Management and G 9 0
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Administration
Materiais/Materials Mat 3 0
Tecnologia de Proteção do
Ambiente/Technology for Environment
Protection

TPA 3 0

Eletrónica e Automação/Electronics and
Automation EA 3 0

(11 Items)  180 0  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - N/A - 1º ano - 1º semestre/1st year - 1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N/A

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N/A

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 1º semestre/1st year - 1st semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Biologia vegetal/Plant biology BB S 81 T - 20; PL - 10 3
Introdução à Enologia/Introduction
to Oenology IA/PAA S 81 TP - 30 3

Matemática e
estatística/Mathematics and
statistics

ME S 162 TP - 60 6

Química/Chemistry Q S 162 T - 30; PL - 30 6
Solos e fertilização da
vinha/Vineyard soils and
fertilization

Q S 162 TP - 60 6

Viticultura I/Viticulture I PAA S 162 T - 30; TC - 30 6
(6 Items)       

Mapa III - N/A - 1º ano - 2º semestre/1st year - 2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N/A

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N/A

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 2º semestre/1st year - 2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Introdução à bioquímica/Introduction
to biochemistry BB S 81 TP - 30 3

Clima e ambiente vitícola/Climate and
vineyard-growing environment PAA/CA S 81 TP - 30 3

Fisiologia da videira/Grapevine
physiology BB S 162 T - 30; PL - 30 6

Microbiologia/Microbiology BB S 162 T - 30; PL - 30 6
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Química analítica/Analytical chemistry Q S 162 T - 30; PL - 30 6
Engenharia enológica/Oenological
engineering IA S 162 TP - 60 6

(6 Items)       

Mapa III - N/A - 2º ano - 1º semestre/2nd year - 1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N/A

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N/A

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano - 1º semestre/2nd year - 1st semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações
/
Observations
(5)

Adega e equipamentos enológicos/Winery and
oenological equipments IA S 162 TP - 60 6

Análise e controlo analítico de vinhos/Analysis
and analytical control of wines IA S 162 T - 30; PL - 30 6

Microbiologia e bioquímica das
fermentações/Microbiology and biochemistry of
fermentations

BB S 162 T - 30; PL - 30 6

Química enológica/Oenological chemistry Q S 162 T - 30; PL - 30 6
Vinificação/Winemaking IA S 162 T - 30; PL - 30 6
(5 Items)       

Mapa III - N/A - 2º ano - 2º semestre/2nd year - 2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N/A

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N/A

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano - 2º semestre/2nd year - 2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Introdução à análise sensorial/Introduction to
sensory analysis IA S 81 T - 10; PL - 20 3

Mundo vitivinícola/World of wine PAA S 81 TP - 10; S - 20 3
Estabilização de vinhos/Wine stabilization IA S 162 T - 30; PL - 30 6
Genética molecular e biotecnologia/Molecular
genetics and biotechnology BB S 162 T - 30; PL - 30 6

Proteção da vinha em produção integrada e
biológica/Vineyard protection under integrated and
organic production

PAA S 162 T - 30; PL - 20;
TC - 10 6

Viticultura II/Viticulture II PAA S 162 T - 30; TC - 30 6
(6 Items)       
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Mapa III - N/A - 3º ano - 1º semestre/3rd year - 1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N/A

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N/A

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano - 1º semestre/3rd year - 1st semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações
/
Observations
(5)

Estágio em empresa vitivinícola/Training in
a winemaking company IA/PAA S 243 OT - 36 9

Métodos instrumentais em análise de
vinhos/Instrumental methods of wine
analysis

Q S 81 TP - 30 3

Terroirs vitícolas/Wine terroirs PAA S 81 TP - 30 3
Vinificações especiais/Special winemaking IA S 81 T - 15; PL - 15 3
Análise sensorial de vinhos/Wine sensory
analysis IA S 162 TP - 20; PL - 40 6

Mercados e marketing de vinhos/Wine
markets and marketing Mark S 162 TP - 60 6

(6 Items)       

Mapa III - N/A - 3º ano - 2º semestre/3rd year - 2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N/A

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
N/A

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano - 2º semestre/3rd year - 2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Empreendedorismo/Entrepreneurship G S 81 TP - 30 3
Segurança, qualidade e
certificação/sagety, quality and
certification

IA S 81 TP - 30 3

Efluentes e resíduos
vitivinícolas/Winemaking effluents and
by-products

IA/TPA S 162 TP - 60 6

Gestão da empresa
vitivinícola/Management of winmaking
companies

G S 162 TP - 60 6

Indústrias complementares
vitivinícolas/Complementary wine
industries

IA/Mat S 162 TP - 60 6

Viticultura e enologia de
precisão/Precision viticulture and
oenology

PAA/EA S 162 TP - 45; TC - 15 6

(6 Items)       



10/16/2019 NCE/19/1900082 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6f2915bd-f913-db87-61cf-5d76549bd65b&formId=971bf423-403c-7ed5-8ca8-5… 9/98

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Biologia vegetal

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Biologia vegetal

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Plant biology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
BB

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-20, PL-10

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Teresa Maria dos Santos Pinto TP-20

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Berta Maria de Carvalho Gonçalves Macedo PL-5
Carlos Augusto Barbosa de Barros e Castro PL-5

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir um conjunto de competências em diferentes domínios da Biologia o mais amplo possível conferindo
plasticidade adaptável às exigências de outras UCs do plano de estudos desta licenciatura. Assim, os estudantes
deverão adquirir competências sobre a dualidade estrutura-função ao nível celular e visão geral dos processos
biológicos inerentes a células procariotas e eucariotas, bem como as interações morfo-funcionais entre as células,
organitos celulares e o ambiente; Adquirir ainda competências relativamente a aspetos da anatomia vegetal, domínio
da terminologia botânica e caracterização organográfica das plantas vasculares. Conhece conceitos básicos de
funcionamento do microscópio otico e técnicas histológicas para microscopia ótica.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Obtain a set of skills in different fields of biology giving the widest possible adaptive requirements to be used in other
UCs of the curriculum. Thus, students should acquire skills on the duality structure-function at the cellular level and
overview of the biological processes inherent in prokaryotic and eukaryotic cells, as well as morphological and
functional interactions between cells, cellular organelles and the environment, being thus able to recognize cell as the
fundamental unit of life; still acquire skills related to aspects of plant anatomy, botany field of terminology and
structural characterization of vascular plants. Students should also learn the the basic principles of operation of
electron microscope, and histological techniques for light microscopy.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à biologia celular: propriedades celulares básicas, células eucarióticas e procarióticas.
2. Ultra estrutura celular: membrana plasmática, parede celular, sistemas de endomembranas: síntese e degradação de
macromoléculas (ribossomas, retículo endoplasmático rugoso e liso, complexo de Golgi, lisossomas, peroxissomas);
proteossomas; citoesqueleto.
3. Conversões energéticas: cloroplastos, mitocôndrias.
4. Núcleo celular: núcleo interfásico; ciclo celular.
5. Estrutura geral das plantas superiores: organização interna do corpo vegetal; meristemas (primários e secundários).
6. Tecidos definitivos: Parênquima, colênquima, esclerênquima, epiderme, periderme, xilema e floema.
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7. Caracterização organográfica da raiz, caule e folhas.
8. Observação, desenho e discussão de cortes histológicos contendo tecidos e órgãos vegetais.
9. Microscópio ótico.
11. Técnicas histológicas para microscopia ótica.

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to cell biology: basic cellular properties, eukaryotic and prokaryotic cells.
2. Ultra cellular structure: plasma membrane, cell wall, endomembrane systems: synthesis and degradation of
macromolecules (ribosomes, smooth and rough endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, peroxisomes);
proteasomes; cytoskeleton.
3. Energy Conversions: chloroplasts, mitochondria.
4. Cell nucleus: interphase nucleus, the cell cycle.
5. General structure of higher plants: the internal organization of the plant body; meristems (primary and secondary).
6. Tissues: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, epidermis, periderm, xylem and phloem.
7. Organographic characterization root, stem and leaves.
8. Note, drawing and discussion of histological sections containing plant tissues and organs.
9. Optical microscope.
11. Histological techniques for light microscopy.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Biologia é uma ciência que centra o seu estudo sobre todos os sistemas vivos. Procura-se nesta UC integrar os
conhecimentos que os estudantes adquiriram no ensino secundário, aprofundando-os no que diz respeito,
particularmente, à fisiologia do funcionamento das células e dos tecidos vegetais.
Recorrendo aos conhecimentos prévios sobre a morfologia dos organelos celulares, pretende-se que os estudantes
integrem as associações morfológicas com a função desempenhada pelo organelo na célula, relacionando-a com o
equilíbrio celular. Os conhecimentos da fisiologia das células poderão ser mobilizados para a melhor compreensão do
nível histológico da organização celular, mais complexa mas igualmente fundamental para o equilíbrio, agora dos
organismos pluricelulares.
Uma competência fundamental para atingir os objetivos propostos passa também pela correta utilização das técnicas
de microscopia, fundamentais para a observação das estruturas celulares.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Biology is a science that focuses on the search for knowledge about all living systems. This course, to be taught in the
first year of the 1st Cycle, want and should be inclusive of some knowledge that students possess from prior study
levels, deepening them, particularly with regard to the physiology of cell function and of plant tissues.
Drawing on prior knowledge on the morphology of the cell organelles, students are intended to integrate
morphological associations with the role played by organelle in the cell, relating it to the cellular balance. The
knowledge of the physiology of the cells can be mobilized to better understand the level of histological cellular
organization, more complex, and this also crucial to the balance of multicellular organisms.
A core competency to achieve the proposed objectives involves the correct use of microscopy techniques,
fundamental to the observation of cellular structures and tissue.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino de caracter teórico-prático baseia-se na exposição oral apoiada por apresentações multimédia. Será dada a
oportunidade aos estudantes para discussão, sendo as discussões moderadas pelo docente. Dado que as aulas serão
lecionadas no laboratório, os estudantes poderão executar protocolos associados às matérias discutidas nas aulas
mais de caracter teórico.
Aos estudantes serão ainda disponibilizados, previamente, todos os ficheiros multimédia apresentados nas aulas,
bem como os protocolos práticos.
A avaliação da UC tomará as formas de Avaliação Contínua (Modo 1), Avaliação Complementar (Modo 2) e Avaliação
por Exame Final (Modo 3).
Quando os estudantes satisfaçam as condições para aprovação da UC pelo modo 1, consideram-se aprovados.
Quando admitidos ao modo 1, não tenham cumprido os critérios para serem aprovados, transitam para os modos 2 ou
3.
Estão previstos dois momentos de avaliação no Modo 1. Cada um destes momentos terá a duração de 2:00h e visará
uma prova escrita.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical-practical teaching is based on oral exposition supported by multimedia presentations. Students will be
given the opportunity for discussion, with discussions moderated by the teacher. Given that the classes will be taught
in the laboratory, students may execute protocols associated with the subjects discussed in the more theoretical
classes.
Students will also be provided in advance with all multimedia files presented in class, as well as practical protocols.
The evaluation of the Vine Biology UC will take the forms of Continuous Assessment (Mode 1), Complementary
Assessment (Mode 2), and Final Exam Assessment (Mode 3).
When students meet the conditions for UC approval by mode 1, they are considered approved. When admitted to mode
1 but have not met the criteria for approval, they will move to assessment mode 2 or 3.
Two assessment times are scheduled for Mode 1, midway through the end of the semester. Each of these moments will
last 2h and will target a written test.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Importa transmitir aos estudantes vários conceitos teóricos, com vista a aprofundar os conhecimentos adquiridos em
níveis de ensino inferiores. Assim, parte das horas de contacto nesta UC são aulas teóricas de teor expositivo, dando
ênfase à discussão alargada, para que os estudantes e os docentes envolvidos possam não só aferir o grau de
conhecimentos prévios, bem como promover o seu aprofundamento e a aquisição das competências. Sendo
fundamental a consolidação dos conhecimentos transmitidos na teórica e porque os estudantes devem ser capazes de
utilizar materiais de laboratório, a componente prática torna-se imprescindível. Assim, executados trabalhos práticos
que se pretende estejam relacionados o mais possível com os conteúdos teóricos. Os estudantes contactarão assim
com algumas técnicas laboratoriais, que os ajudarão a compreender os assuntos abordados na componente mais
teórica das aulas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is important to give to the student various theoretical concepts in order to deepen the knowledge gained in lower
levels of education. Thus, half of the contact hours of this UC corresponds to content of expository lectures, but
emphasizing the broader discussion, so that the students and teachers involved do not only assess the degree of prior
knowledge and promote the further development and acquiring the skills. Because it is essential to consolidate the
theoretical knowledge and the students also should be able to use lab materials, the practical component becomes
essential. So, students will contact with some laboratory techniques which allow to obtain experimental results that
will help them understand the issues addressed in the theoretical component.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AZEVEDO, C., 2012. Biologia Celular e Molecular. 5ª ed., Lidel, Lisboa.
Evert, R. F. 2006. Esau’s Plant Anatomy. 3ª ed. John Wiley & Sons. New Jersey, USA, 601 p.
Moreira, I. 1997. Histologia Vegetal. 5ª edição, Didáctica Imp., Lisboa, 294 p. ISBN: 972-650-082-6.
Goldammer T. 2018. Grape Grower's Handbook - A Guide To Viticulture for Wine Production. Third Edition, Apex
Publishers, USA, ISBN (13): 978-0-9675212-5-1
M Keller 2015. The science of grapevines: anatomy and physiology. Second edition. Elsevier Science. ISBN:
9780124200081

Mapa IV - Introdução à enologia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Introdução à enologia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Introduction to oenology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA/PAA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
TP-30

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
António da Silva Pinto de Nazaré Pereira: TP-15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
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Docente convidado (profissional do setor): TP-15
Guest Lecturer (Industry professional)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecimento de:
- história do vinho e bebidas derivadas
- regiões vitícolas e vinícolas de todo o mundo
- fundamentos dos processos de vinificação
- vinho e saúde
- rotulagem de vinhos
- princípios de análise sensorial e prova de vinhos

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Knowledge of:
- history of wine e wine spirits
- wine and wine-growing areas around the world
- fundamentals of the winemaking processes
- wine and health issues
- wine label
- basic concepts of sensorial analysis and wine tasting

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Vinhas, vinhos e negócios. Onde? Qual a importância?
O cluster do vinho. Industrias subsidiárias
Produção e consumo de vinhos no mundo
Uvas utilizadas para vinhos
Produzindo uvas para vinho
Microrganismos do vinho e fermentações
Produção de vinho de mesa
Produção de espumantes e vinhos fortificados
Vinho e saúde
História do vinho
Denominações de origem
Vinhos do “velho mundo”
Vinhos do “novo mundo”
Análise sensorial e prova de vinho

4.4.5. Syllabus:
Vines, wines and business. Where? How important?
The wine cluster. Subsidiary industries
Production and consumption of wines worldwide
Grapes used for wine
Growing wine grapes
Wine microorganisms and fermentations
Making table wine
Making sparkling and fortified wines
Wine and health
History of wine
Appellations of origin
Wines of the “old world”
Wines of the “new world”
Sensory evaluation of wine

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que o aluno apreenda e compreenda a especificidade do setor e conheça a sua importância e distribuição
a nível mundial. Pretende-se ainda que o aluno se familiarize com os conceitos e a prática da produção do vinho, da
vinha às etapas finais de embalagem e comercialização. Para isso estuda-se a distribuição mundial do setor e, através
de exposição e visitas a adegas, armazenistas, revendedores e locais de venda, mostra-se as práticas e importância
do setor.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The student should seize and understand the specificity of the sector and get to know your importance and worldwide
distribution. It is intended that the student become familiar with the concepts and practice of the production of wine,
came to the final steps of packaging and marketing. For this study the worldwide distribution of the sector and,
through exhibition and
visits to wineries, stockists, resellers and sales locations, shows the practice and significance of the sector.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Aulas teórico-práticas de apresentação, demonstração e discussão.
Visitas a adegas, armazenistas, revendedores e postos de venda
Trabalho de inventariação e pesquisa (em grupo de 2 alunos)
Avaliação escrita final individual

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Presentation, demonstration and discussion on theoretical and practical classes
Visits to wineries, stockists, resellers and public sell
Work of inventory and research (group of 2 students)
Final written examination

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As horas de trabalho independente são direcionadas para estudo e para o desenvolvimento do trabalho de elaboração,
apresentação e discussão de um trabalho.
As horas de contacto em Orientação Tutorial (OT) visam o acompanhamento e resolução de dificuldades concretas e
específicas inerentes aos conteúdos da Unidade Curricular e ao desenvolvimento do trabalho preconizado por cada
aluno ou grupo de alunos.
As aulas de exposição visam a apresentação de conceitos transversais e à apresentação descritiva dos temas em
estudo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The working hours are directed to independent study and for the development of the work of preparation, presentation
and discussion of a work. Contact hours in Orientation Tutorial (OT) aimed at the monitoring and resolution of
concrete and specific difficulties inherent to the contents of the Curricular unit and the development of the work
advocated by each student or group of students. The exposure classes aimed at presentation of cross-cutting
concepts and descriptive presentation of the themes under study

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Stevenson, T. - The Sotheby's wine encyclopedia. Dorling Kindersley. London. 5th ed. 2011.
ISBN-13:9780756686840
Johnson, H. and J. Robinson, J. - The World Atlas of Wine, 7th ed. Mitchell Beazley, London,
2013. ISBN 978-1-845-33689-9
Henderson J.P. and D. Rex - About wine. 2nd ed. 2007. Delmar Cengage Learning, ISBN
10:1439056501
Robinson, J. and J. Harding (Eds.) – The Oxford companion to wine. 4th ed. 2015. Oxford
University Press. ISBN 978019870538
Bulton, R. V. Singleton, L. Bisson and R. Kunkee - Principles and practices of winemaking.
Springer. ISBN-10: 1441951903

Mapa IV - Matemática e estatística

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Matemática e estatística

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Mathematics and statistics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
ME

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
João Luís Honório Matias 40h - TP

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Elisete Maria Rodrigues Correia Mourão 20h - TP

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar o aluno de conceitos básicos de Álgebra Linear, Análise Matemática e Estatística, fundamentais para a
compreensão de outras unidades curriculares e evolução dos seus conhecimentos. Desenvolvimento das capacidades
de cálculo e abstração de modo a que os conhecimentos adquiridos possam ser utilizados na resolução de problemas
em diversos contextos, académicos e reais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide the student with basic concepts of Linear Algebra, Mathematical Analysis and Statistics, fundamental to the
understanding of other modules and the evolution of their knowledge. Development of calculation abilities and
abstraction so that the knowledge gained can be used to solve problems in different contexts, academic or real.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Álgebra Linear: Matrizes: Álgebra das matrizes; Transposição; Matrizes invertíveis; Característica de uma matriz,
Matriz inversa. Determinantes. Sistemas de equações lineares, caraterização e resolução de sistemas de equações
lineares.
Análise Matemática: Funções reais de variável real. Limites e continuidade. Cálculo diferencial e integral. Derivadas e
aplicações do cálculo diferencial. Primitivas e aplicações do cálculo integral. Cálculo de áreas de regiões planas, de
volumes de sólidos de revolução e de comprimentos de arcos de curvas planas.
Estatística: Estatística descritiva, distribuição normal, Estimação intervalar, Testes de hipóteses, Regressão linear
simples.

4.4.5. Syllabus:
Linear Algebra: Matrix: Algebra of matrices; Transposition; invertible matrices; Characteristic of a matrix, Inverse
matrix. Determinants. Systems of linear equations, characterization and resolution of linear systems equations.
Mathematical Analysis: Real functions of a real variable. Limits and continuity. Differential and Integral Calculus:
Derivatives and Differential Calculus aplication. Primitives and applications of integral calculus, areas of plane regions,
calculate volumes of solids of revolution, arc lengths of plane curves.
Statistics: Descriptive Statistics, the Normal Distribution, Confidence Intervals, Hypothesis Testing, Simple Linear
Regression.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Tendo em conta os objetivos da Unidade Curricular, os conteúdos incluem o estudo básico de Álgebra Linear, Análise
Matemática e Estatística. Nas primeiras aulas procede-se a uma visão geral das principais técnicas e conceitos dos
temas a abordar. Posteriormente estes conceitos são aprofundados e aplicados na resolução de problemas. Estes
conteúdos são depois ferramenta fundamental para permitir aos alunos o estudo e resolução de problemas reais e a
aquisição de novos conhecimentos em outras Unidades Curriculares do curso.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Having regard to the objectives of the course, the contents include a basic study of Linear Algebra, Mathematical
Analysis and Statitics. In the first classes , we proceed to an overview of the main concepts and techniques of the
indicated themes. Later these concepts are deepened and applied in solving problems. These contents are then
essential tool to allow students to study and solve real problems and for the acquisition of new knowledge in other
curricular units of the course.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas serão essencialmente expositivas, mas com exemplos e alguns exercícios. 
As aulas teórico-práticas serão essencialmente de resolução de exercícios práticos, mas com alguma explicação
teórica. Será fornecida uma lista de problemas para incentivar o trabalho autónomo dos alunos.
Serão utilizados os quadros de parede, bem como novas tecnologias, para a apresentação dos conteúdos
programáticos, explicações e exemplos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The lectures will be mainly expository, but with some examples and exercises.
The practical classes are essentially for solving exercises, but with some theoretical explanation. It will be provided a
list of problems to encourage students' independent work.
Will be use the board, as well as new technologies for the presentation of the syllabus, explanations and examples.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Unidade Curricular tem como objetivo desenvolver no aluno a capacidade de manuseamento de técnicas
elementares ao nível do estudo da Álgebra Linear, da Análise Matemática e da Estatística. Sendo assim, torna-se
necessária a exposição de forma clara e coerente de todas as noções inerentes aos objetivos propostos para esta UC
tendo sempre em conta o rigor científico desta ciência exata. A exposição será feita nas aulas de componente teórica.
Os conceitos expostos serão depois fundamentados através da resolução de problemas nas aulas de componente
teórico-prática. Pretende-se, com estas aulas, que o aluno possa resolver por si só os problemas propostos de forma a
poder cimentar todos os conteúdos introduzidos e a ganhar a confiança necessária para a sua autonomia na utilização
dos conteúdos em questão.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The Course aims to develop skills in handling elementary-level techniques in the study of Linear Algebra, Mathematical
Analysis and Statistics. Thus, it becomes necessary to display a clear and consistent, all notions inherent in the
objectives proposed for this UC taking into account the scientific rigor of this exact science. The exhibition will be on
theoretical lessons. The concepts exposed are then substantiated by solving problems in the classes of theoretical
and practical training. It is intended, with these classes, the student can solve by itself the problems proposed in order
to be able to cement all the content introduced and gain confidence to their autonomy in the use of the content in
question.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cálculo com Geometria Analítica, E. W. Swokovski
Álgebra Linear como Introdução a Matemática Aplicada, Magalhães, L.T.
Princípios de Análise Matemática Aplicada, Carvalho e Silva, Jaime
Problemas e Exercícios de Análise Matemática, Demidovitch, B.
Análise de Dados (disponível grátis on line), Ma Eugénia Graça Martins, Luísa Canto e Castro Loura, Ma de Fátima
Mendes (2005)
Estatística Aplicada, Elizabeth Reis, Paulo Melo, Rosa Andrade, Teresa Calapez (2001)
Estatística Descritiva, Elizabeth Reis (1998)
Análise estatística, com o SPSS statistics (5ª ed.), João Maroco, 

Mapa IV - Química

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Química

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Chemistry

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Q

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, PL-30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Fernando Glenadel Braga – 15 h (T) + 15 h (PL)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
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Paulo Fernando da Conceição Santos – 15 h (T) + 15 h (PL)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos necessários para a compreensão das relações qualitativas e
quantitativas intrínsecas aos diferentes tipos de reações químicas.
Adquirir os princípios básicos da Química Orgânica e familiarizar os alunos com as representações de moléculas e a
nomenclatura sistemática. Descrever as propriedades físicas e a reatividade dos grupos funcionais mais comuns e
propiciar a aquisição de conceitos fundamentais sobre as reações de substituição nucleófila.
Adquirir conhecimentos e aptidões sobre as operações unitárias básicas, regras de segurança para o trabalho em
laboratórios químicos e as técnicas fundamentais da química orgânica experimental.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Deepen the theoretical and practical knowledge that enables the students to understand the qualitative and
quantitative relations between different types of chemical reactions.
Acquire the basic principles of Organic Chemistry and familiarize students with the representations of molecules and
the systematic nomenclature. Describe the physical properties and the reactivity of common functional groups and
propitiate the acquisition of basic concepts on nucleophilic substitution reactions.
Acquire knowledge and aptitudes on fundamental unit operations, on safety rules for work in chemical laboratories
and basic experimental organic chemistry techniques.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Equações químicas, relações mássicas e estequiometria
2. Tipos de reações químicas
3. Unidades de medida de concentração
4. Equilíbrio químico
5. Equilíbrio de solubilidade
6. Equilíbrio ácido-base, pH e soluções tampão
7. Cinética química
8. Introdução à Química Orgânica
9. Alcanos, alcenos e alcinos
10. Compostos aromáticos
11. Reações de substituição nucleófila
12. Álcoois e éteres
13. Aminas
14. Aldeídos e cetonas
15. Ácidos carboxílicos, ésteres e amidas

4.4.5. Syllabus:
1. Chemical equations, mass relations and stoichiometry
2. Types of chemical reactions
3. Units of concentration
4. Chemical equilibrium
5. Solubility equilibrium
6. Acid-base equilibrium, pH and buffer systems
7. Chemical kinetics
8. Introduction to Organic Chemistry
9. Alkanes, alkenes and alkynes
10. Aromatic compounds
11. Nucleophilic substitution reactions
12. Alcohols and ethers
13. Amines
14. Aldehydes and ketones
15. Carboxylic acids, esters and amides

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta UC foram concebidos de forma a incluir os conceitos indispensáveis para o
exercício profissional de um quadro superior na área da Enologia.
A compreensão das relações mássicas e os tipos de reações químicas, do impacto do equilíbrio químico sobre a
solubilidade, das propriedades ácido-base e da velocidade das reações permitirá um melhor acompanhamento e
controlo de diversas operações unitárias básicas em Enologia. De igual modo, os principais aditivos enológicos são
comercializados sob a forma de soluções, cuja utilização pode ser otimizada através de um conhecimento
aprofundado das unidades de concentração.
São abordados diversos tópicos relacionados com Q. Orgânica: as propriedades e reações principais dos grupos
funcionais mais importantes do ponto de vista da qualidade dos vinhos e seus derivados.
A componente laboratorial consiste na execução de trabalhos práticos relacionados com as principais técnicas
laboratoriais utilizadas em Q. Enológica.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus has been designed to include scientific concepts that are necessary to the professional exercise of a
winemaker.
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The understanding of mass relations and the types of chemical reactions, the impact of the chemical equilibrium over
solubility, acid-base properties and chemical kinetics will be very useful in the monitoring of oenology unit operations.
Similarly, most of the additives used in oenology are marketed under solution forms whose use can be optimized
through an in-depth knowledge of the units of concentration.
Additionally, the syllabus addresses several topics related to Organic Chemistry, in particular the main reactions and
properties of the most important functional groups considered from the point of view of the quality of the wines and
their derivatives.
The laboratory component consists in carrying out practical work related to the main laboratory techniques used in
Oenological Chemistry.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino terá uma componente teórica e uma prática. 
O ensino teórico basear-se-á na exposição oral, recorrendo a meios audiovisuais para exposição de conteúdos,
usando-se exemplos de aplicação para facilitar a compreensão de conceitos e estimular a participação dos alunos,
dinamizando a ação pedagógica. 
As aulas práticas consistirão na resolução de problemas e na execução supervisionada de trabalhos de laboratório
relacionados com os conteúdos das aulas teóricas. 
A avaliação será baseada numa componente teórica (70%), e numa componente prática (30%), sendo ambas avaliadas
ao longo do semestre. Os alunos serão classificados de 0 a 20 valores em cada. 
A aprovação na UC resulta da obtenção de uma média ponderada final (Nf) igual ou superior a 10 valores, entre a nota
da componente teórica (NT), que não pode ser inferior a 9,0 valores, e a nota da componente prática (NP), que não
pode ser inferior a 8,5 valores. A nota final será calculada pela expressão: Nf = 0,3xNP + 0,7xNT.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching has theoretical and practical components. 
The theoretical training will be based on oral presentations using audiovisual aids to display contents, using examples
to facilitate the understanding of concepts and stimulate student’s participation, fostering pedagogical activity. 
Practical lessons will consist in solving problems and in the supervised execution of laboratory work related to the
syllabus of lectures. 
The evaluation will be based on a theoretical component, with a relative weight of 70%, and a practical component, with
a relative weight of 30%, both evaluated throughout the semester. Students will be graded from 0 to 20 values. 
CU approval results from obtaining a final weighted average (Nf) equal to or greater than 10 values, between the
theoretical component (NT), which may not be less than 9.0 values, and the practical component (NP), which can not
be lower than 8.5 values. The final grade will be calculated by the expression: Nf = 0.3xNP + 0.7xNT.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A lecionação dos conteúdos das aulas teóricas através de uma metodologia interativa, em que os conceitos e
exemplos de concretização dos mesmos, seguidos ou intercalados com aplicações práticas, permite manter a atenção
dos alunos e proporciona-lhes a tomada de consciência pessoal sobre os conceitos e a oportunidade para o
desenvolvimento de uma perceção mais correta dos mesmos. Além disso, possibilita a reflexão e o desenvolvimento
dos conhecimentos transmitidos nas aulas ou adquiridos anteriormente.
Adicionalmente, o conjunto de problemas para auto-estudo e a orientação tutorial possibilitam a consolidação dos
conhecimentos e um ensino personalizado e de proximidade, o que permite um conhecimento mais profundo dos
alunos e das suas dificuldades, ajudando a adaptar a metodologia de ensino e a atingir a consecução dos objetivos de
a aprendizagem propostos. A coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular é ainda consolidada pelas aulas teórico-práticas onde se discutem e resolvem problemas que permitem ao
aluno consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas.
Nestas aulas os estudantes também têm a oportunidade de levantar questões relacionadas com os conteúdos
programáticos desta unidade curricular, questões estas que são discutidas e analisadas por todos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching of the syllabus via an interactive approach, in which the concepts and specific examples are followed or
interspersed with practical applications, allow to keep students' attention and provide them a personal conscience
about the concepts and opens opportunities to develop a more accurate perception of them. Also enable meditation
and consolidation of knowledge transmitted in the classroom or previously acquired.
Additionally, the set of problems for self-study and the tutorial supervision reinforce the development of knowledge
and conduce to a personalized close-teaching which is important to understand the students and their individual
difficulties, and help to adapt the teaching in order to achieve the learning objectives that are proposed.
The consistency of teaching methodologies with the objectives of this course is further demonstrated by the solving-
problems classes were exercises on topics covered in the lectures are resolved and issues raised by the students
under the objectives of this curricular unit are discussed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Química, Raymond Chang et al.
Química: Princípios e aplicações, D. Reger; S. Goode; E. Mercer
Fundamentals of Organic Chemistry, Solomons, T. W. G.
Nomenclatura dos Compostos Orgânicos Campos, Campos, L. S.; Mourato, M.
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Mapa IV - Solos e fertilização da vinha

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Solos e fertilização da vinha

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Vineyard soils and fertilization

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PAA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
João Filipe Coutinho Mendes: TP-28

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Ricardo Pinto de Magalhães de Sousa: TP-24
Maria do Rosario Melo da Costa: TP-8

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conduzir ao conhecimento do solo como sistema vivo e dinâmico, seus constituintes e respetivas propriedades,
funções e interacções;
Compreender as relações entre o substrato litológico, os constituintes do solo e as suas características;
Compreender as relações solo-vinha e saber identificar as propriedades do solo que mais se relacionam com o
desenvolvimento da vinha;
Criar competências para perceber o papel do solo como fator fundamental do terroir vitícola e interações entre este e a
videira;
Criar competências para promover a gestão do solo e dos nutrientes na vinha: quantidade e qualidade da uva-
mosto/conservação e otimização no uso de recursos naturais;
Contribuir para dar resposta ao objetivo do curso de enologia definido como aquisição de conhecimentos para
instalação de vinhas e sua gestão, fatores. condicionantes da qualidade da matéria prima;
Promover rotinas de estudo que estimulem a capacidade de análise, a capacidade de resolução de problemas e o
trabalho em grupo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To understand the soil as a living and dynamic system, to know its constituents, properties, functions and interactions;
To understand the relationships among lithologic material, soil´s constituents and soil’s characteristics;
To understand the soil-vineyard relationships and to be able to identify soil properties that may affect the vineyard´s
development;
To build skills that enables the understanding of soil as a fundamental factor for terroir definition and the interactions
between terroir and vineyards;
To build skills that enable students to promote the management of soil and vineyard nutrients: quantity and quality of
grapes-must/conservation and resource use optimization;
To contribute to the overall course objectives, including the acquisition of knowledge to install and manage a vineyard,
major factors limiting the quality of grapes;
To promote studying methods that enables various competences, namely, capacity of problem analysis and the option
for its resolution.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
Funções do solo. 
Formação do solo: fatores e papel da atividade humana. Minerais e rochas da crusta terrestre, alteração mineral e
efeito no solo.
Constituintes minerais e orgânicos. Comportamento electro-químico.
Funções e importância da matéria orgânica.
Propriedades físicas e consequências: granulometria, textura, consistência, estrutura, densidade, compacidade.
Cor, temperatura e atmosfera do solo.
Água do solo.
Propriedades químicas: capacidade de troca catiónica e aniónica; reação do solo, poder tampão. Equilíbrios químicos
dos nutrientes entre a solução do solo/adsorção/precipitados e relações com a absorção pelas plantas;
Nutrientes da vinha: funções na planta e interacção com a produção e qualidade final da uva/mosto. 
Avaliação da fertilidade do solo: análise de terras e análise de plantas;
Fertilizantes: adubos e correctivos;
Cálculo da fertilização da vinha: correção orgânica, calagem e balanço de nutrientes.

4.4.5. Syllabus:
Introduction to the soil science.
Soil formation: associated factors and the role of human activity. Rocks and minerals in the earth crust, mineral
alteration and effect on soil properties;
Mineral and organic constituents. Electro-chemical behavior.
Soil organic matter functions and relevance.
Physical properties and consequences: particle size, texture, consistence, structure, density, compactness.
Color, temperature and soil atmosphere.
Soil water.
Chemical properties: cation and anion exchange capacity, soil reaction, buffer capacity.
Chemical equilibriums among soil solution/adsorption/precipitates and relationships with plant nutrient absorption.
Vineyard nutrients: functions in plant and interaction with productivity and quality of grapes/must. 
Tools for soil fertility diagnostic: soil and plant sampling and analysis.
Mineral and organic fertilizers.
Vineyard fertility management: sounded recommendations for organic amendments, liming and nutrient balances;

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos da UC serão atingidos através do contato interactivo durante o ensino/aprendizagem teórico-prático das
matérias mencionadas nos conteúdos programáticos.
Os estudantes são convidados a colher amostras de solos vitícolas das suas regiões, sendo realizados trabalhos
práticos e cálculos associados: (i) observação de solos no campo e na coleção de monolitos; (ii) avaliação das
propriedades físicas e químicas dos solos; (iii) resolução de problemas no âmbito da fertilização da vinha, incluindo o
balanço do húmus, a calagem e asadubações.
Os conhecimentos adquiridos permitirão aos alunos tomar decisões relativas à preparação do solo para a instalação
de vinhas bem como posterior correta gestão e manutenção da fertilidade do solo na ótica da qualidade da uva e do
mosto.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The learning outcomes of the UC will be achieved through the interactive contact during the teaching/learning process
of the theoretical/practical syllabus.
Students are invited to collect and bring soil samples from their regions, and practical protocols and associated
calculus are performed: (i) soil observation under field conditions and in the classroom; (ii) evaluation of soil physical
and chemical properties; (iii) exercises for fertilization programs of the vineyards, including organic matter balances,
liming and fertilizer application.
The acquired knowledge will enable students to technical decision relative to soil preparation when installing
vineyards and the subsequent soil fertility management and maintenance from the standpoint of grape and must
quality.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos pedagógicos repartem-se por: a) ensino presencial com atividades interactivas de ensino-aprendizagem
com o docente, em sessões de exposição teórica/prática na sala de aula e trabalhos práticos na mesma, em
laboratório ou no campo, realização de exercícios, orientação tutorial; (b) Aprendizagem autónoma em estudo
individual ou em grupo; (c)
Avaliação com caráter formativo e sumativo, em regime de avaliação contínua.
A avaliação inclui Avaliação contínua e/ou Avaliação por exame final.
Para a Avaliação contínua são realizados questionários em todas as aulas TP. A média dos 75% melhores
questionários terá de ser ≥ 9,5 valores. No final do semestre é realizado um teste, com especial incidência na parte de
exercícios numéricos, cuja classificação terá de ser, igualmente, ≥ 9,5 valores. A classificação final da avaliação
contínua é dada pela fórmula: CF em 20 = (0.5*classificação média de 75% questionários) + 0,5 classificação do teste.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Pedagogic methodologies are distributed among: a) classroom teaching with interactive teaching/learning activities
with the teacher in theoretical/practical sessions and practical classes under laboratory/field conditions, exercises and
tutorials; b) individual self-teaching and group work; c) evaluation with formative and summative character, in a
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regimen of continuous
evaluation.
Student Assessment includes Continuous assessment and/or final Exam assessment.
Continuous assessment includes questionnaires at the end of each session.
The average of the 75% best questionnaires must be ≥ 9,5 (out of 20). At the end of the semester is a written test, with
special incidence in exercises, which score must be, also, ≥ 9,5 (out of 20). The Final Classification is given by the
following formula: FC out of 20 = (0.5 * average score of the 75% best questionnaires) + 0.5 written test.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
De acordo com os objetivos definidos, conceitos de caráter teórico e prático são transmitidos
ao aluno, dando ênfase à discussão alargada, para que os próprios alunos e os docentes
envolvidos possam aferir o grau de conhecimentos prévios, bem como promover o seu
aprofundamento e a aquisição das competências pré-estabelecidas. Os trabalhos de caráter
prático desenvolvidos na sala de aula/laboratório e no campo, a resolução de exercícios e a
colheita de amostras de solos vitícolas são fundamentais à consolidação de conhecimentos
teóricos. Por último, os docentes têm sempre a preocupação, durante as aulas, em estabelecer
ligação com outras UC’s do currículo, permitindo ao estudante um conhecimento global do solo
em que as vinhas vegetam e a sua interligação com aspetos qualitativos da uva/mosto
relacionados com a Enologia.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
According to the learning outcomes previously defined, theoretical and practical concepts are
delivered to the student, emphasizing discussion in a broader context, so that students and
teachers involved can assess previous knowledge and also promote further development and
acquisition of the pre-established skills. The practical work developed in the
classroom/laboratory, in the field, the numerical exercises and the soil sampling of their own
vineyards are essential to the consolidation of the delivered theoretical knowledge. Lastly, the
teachers are particularly concerned, during classes, in establishing links with other UC’s of the
curricula allowing the student to acquire a global knowledge about the soil and environment
where vineyards develop, and its relationships with qualitative aspects of the grape/must
related with the Oenology.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Costa, J. B., 1975. Caracterização e constituição do solo. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
Foth, H. D., 1978. Fundamentals of Soil Science. (5th ed) J. Wiley & Sons, New York.
Santos, J. Q., 2015. Fertilização. Fundamentos Agroambientais da Utilização dos Adubos e
Corretivos. PubliIndústria, Porto.
Schroeder, D., 1984. Soils-Facts and Concepts. International Potash Institute. Berne.
Soltner D. 2000. Les Bases de la Production Végétale. Tome 1, Le Sol et son Amélioration (22e
ed.). Sciences et Techniques Agricoles, Angers.
Kohnke, H., Franzmeier, D. P. 1995. Soil Science Simplified. 4th ed. Waveland Press Inc.
White, R.E., 2009. Understanding Vineyard Soils. Oxford University Press.
Magalhães, N., 2015.Tratado de Viticultura. A videira a vinha e o terroir (2ª ed). Esfera Poética,
Lisboa.

Mapa IV - Viticultura I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Viticultura I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Viticulture I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PAA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, TC-30

4.4.1.6. ECTS:
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4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
na Alexandra Ribeiro Coutinho de Oliveira: T-30, TC-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os principais objetivos desta Unidade Curricular consistem em fornecer os conceitos básicos relativos ao
conhecimento do ciclo da videira, forma de funcionamento e sua correta manutenção, salientando a importância do
sistema solo-clima-planta.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objectives of this course are to provide basic concepts related to the knowledge of the vine cycle, how to
operate and its correct maintenance, accent the importance of the soilclimate- plant system.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
PROGRAMA AULAS TEÓRICAS:
1) Morfologia externa da videira
2) Ciclo anual da videira: ciclo vegetativo e reprodutor
3) Formas de condução e poda de inverno
4) Porta-Enxertos
5) Propagação
PROGRAMA AULAS PRÁTICAS:
1) Identificação dos diferentes órgãos da videira
2) Identificação de porta-enxertos
3) Realização da operação poda de inverno em diferentes formas de condução

4.4.5. Syllabus:
PROGRAM THEORY CLASSES:
1) External morphology vine
2) Annual cycle of the grapevine: vegetative and reproductive cycle
3) Winter pruning
4) Rootstocks
5) Propagation
PROGRAM PRACTICAL CLASSES:
1) Identification of the different organs of the vine
2) Identification of the different rootstocks
2) Realization of pruning operation

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos definidos para esta Unidade Curricular.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents were defined based on the objectives defined for this course.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão transmitidos os conceitos teóricos com recurso a apresentações Power Point e esquemas no quadro. Serão
facultados aos alunos as referidas apresentações bem como bibliografia.
Os conceitos teóricos adquiridos serão visualizados/testados, nas aulas práticas, na vinha do campus da UTAD.
Avaliação contínua:
Nota final = (30% Frequência prática + 70% Frequência teórico) igual ou superior a 9,5 valores e presença em 70% das
horas de contacto sumariadas, independente da sua tipologia.
A nota mínima na frequência prática é de 8,0 valores. Classificação inferior a 8,0 valores na frequência prática
corresponde a reprovação à UC e impedimento de realização da frequência teórica e/ou exames.
Avaliação em exame:
Serão admitidos a exame os alunos que não conseguiram uma avaliação igual ou superior a 9,5 valores, desde que
tenham presença em 70% das horas de contacto sumariadas, independente da sua tipologia e tenham obtido na
frequência prática uma classificação igual ao superior a 8,0 valores
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical concepts with the use of Power Point presentations and as required under schemes will be transmitted.
THe presentations and bibliography will be available to students.
The theoretical concepts acquired will be viewed / tested in practical classes, in the vineyard of the campus.
Continuous assessment:
Final note = (30% Frequency practical + 70% Frequency theoretical) equal to or greater than 9.5 and a presence in 70%
of the contact hours summarized, regardless of their type.
The minimum grade in the practical frequency is 8.0 points. Classification lower than 8,0 values in the practical
frequency corresponds to failure to UC and impediment to the achievement of theoretical frequency and/or exams.
Assessment exam:
Admission to the exam students who have failed an assessment equal to or greater than 9.5, since have presence in
70% of the contact hours summarized, regardless of their type and have obtained in the practical frequency a rating
equal to or greater than 8,0 values.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino foram definidas tendo por base os objetivos definidos para esta
Unidade Curricular.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies were defined based on the objectives defined for this course.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MAGALHÃES, N., 2015. Tratado de Viticultura: A videira, a vinha, o Terroir. Edições Esfera-
Poética, Lisboa.
TODA, M.; 2011. Claves de la Viticultura de Calidad. Edições Mundi-Prensa, Madrid.
FREGONI, M., 1998. Viticoltura di qualitá. Edizione d'Informatore Agrario, Verona.

Mapa IV - Introdução à Bioquímica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Introdução à Bioquímica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Introduction to Biochemistry

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
BB

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Alves Ferreira dos Anjos: 15 TP

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Fernando Pedro Falcão Raimundo: 15 TP
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Bioquímica tem como objetivo principal a descrição em termos moleculares da estrutura,
organização e funcionamento da matéria viva. Neste contexto, num primeiro momento avaliam-se as competências
sobre a estrutura básica e as funções biológicas das principais moléculas biológicas, designadamente, dos glúcidos,
lípidos, proteínas e vitaminas. Este estudo sobre as moléculas biológicas é efetuado de forma contextualizada com a
preocupação de aquisição de competências no plano da produção de produtos vitivinícolas. Posteriormente, o
programa contempla uma abordagem sobre os principais aspetos da bioenergética celular, consagrando uma
panorâmica geral das principais vias metabólicas dos glúcidos, lípidos e aminoácidos. Pretende-se, ainda, que os
estudantes manuseiem equipamentos e desenvolvam capacidades de trabalho em grupo, execução, análise e
interpretação de resultados experimentais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Biochemistry main objective is the description, in terms of molecular structure, organization and functioning, of living
matter. In this context, at first we evaluate the skills of the basic structure and biological functions of the major
biological molecules, namely, carbohydrates, lipids, proteins and vitamins. The study of biological molecules is
performed in context to acquire skills in terms of production plan for wine products. Subsequently, the program
includes a discussion of the main aspects of cellular bioenergetics, establishing an overview of the main metabolic
pathways of carbohydrates, lipids and amino acids. It is also intended that students handle equipment and develop
skills in group work, execution, analysis and interpretation of experimental results.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Enquadramento da UC. 2. Água: Propriedades biológicas da água e a sua importância. 3. Glúcidos: Conceito,
estrutura básica e funções biológicas. 4. Lípidos: Definição e classificação dos lípidos. 5. Proteínas; enzimas e
coenzimas. Classificação das proteínas de acordo com as suas funções biológicas e composição. Coenzimas e
relação com as vitaminas. 6. Metabolismo dos glúcidos: Balanço energético em condições anaeróbias. Apresentação
do ciclo de Krebs. Cadeia de transporte de eletrões e fosforilação oxidativa. Sintetase do ATP. Hipótese
químiosmótica. Neoglucogénese. Ciclo de Cori. 7. Metabolismo dos lípidos: A ß-oxidação e biossíntese dos ácidos
gordos. 8. Metabolismo dos aminoácidos: Conversão dos esqueletos carbonados dos aminoácidos em piruvato, acetil-
CoA e intermediários do ciclo de Krebs. Aminoácidos glucogénicos e cetogénicos. Transaminação, desaminação
oxidativa e
descarboxilação. 9. Integração do metabolismo. Execução e interpretação de resultados de trabalhos práticos.

4.4.5. Syllabus:
1. Course Placement; 2. Water: biological importance of water; 3. Carbohydrates: concept, basic structure and
biological functions. 4. Lipids: definition and classification of lipids. 5. Proteins, enzymes and coenzymes: occurrence
and general structure of aminoacids. Classification of proteins according to their composition and biological functions.
Coenzymes and relation with vitamins. 6. Metabolism of carbohydrates: overview of glycolysis. Reduction of pyruvate
to lactate. Krebs cycle. Chain electron transport and oxidative phosphorylation. ATP synthase. Gluconeogenesis. Cori
cycle. 7. Lipid metabolism: The ß-oxidation of fatty acids and the energy balance of ß-oxidation. Biosynthesis of fatty
acids. 8. Metabolism of amino acids: oxidative degradation of amino acids. Glucogenics and ketogenic aminoacids. 9.
Integration of metabolism. Execution and interpretation of results of practical work.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Bioquímica estuda os processos químicos e físicos que ocorrem nos seres vivos, permitindo a sua compreensão a
nível molecular. Os objetivos estão definidos para que os estudantes desenvolvam conhecimentos teórico/práticos de
Bioquímica pretendendo-se uma aprendizagem coerente e completa das biomoléculas e o estudo das reações
envolvidas no metabolismo celular. Os estudantes adquirem conhecimentos sobre a água porque é o suporte físico da
vida e as suas propriedades condicionam a termodinâmica dos processos que ocorrem na célula. As proteínas porque
são essenciais na maioria dos processos biológicos, as coenzimas e a sua relação com as vitaminas. Os glúcidos
porque constituem o tronco principal do metabolismo energético. Os lípidos e a sua importância no metabolismo
energético, fisiológico e sintético da célula. Explica-se como os aminoácidos são degradados nas células para obter
energia metabólica e por fim, integram-se todos os metabolismos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Biochemistry studies the chemical and physical processes that occur in living organisms, allowing their understanding
at a molecular level. The objectives are set for students to develop theoretical and practical knowledge on
biochemistry, aiming at a coherent and complete study of biomolecules and reactions involved in cellular metabolism.
The students will learn about water because it is the physical support of life and its properties determine the
thermodynamics of the processes occurring in the cell. Proteins, as they are essential in most biological processes,
the coenzymes and relation with vitamins. Carbohydrates play an important role in the energetic metabolism. Lipids
and their importance in the energetic metabolism, physiological and synthetic cell. It is explained how amino acids are
degraded in the cells for metabolic energy and finally, they integrate all metabolisms.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino teórico-prático semanal de 2 horas baseia-se na exposição oral apoiada em apresentações multimédia e os
diapositivos são disponibilizados previamente, no SIDE. São disponibilizadas, ainda, várias questões, no SIDE, cujo
desafio é que o estudante seja capaz de as resolver durante o período de trabalho independente. Para além destas
aulas, estão previstas aulas de resolução de problemas e de discussão dos resultados obtidos.
Avaliação contínua: A avaliação da matéria lecionada nas aulas teórico-práticas (TP) será realizada através de duas
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provas escritas (TP1 e TP2). A cotação de cada prova escrita será de 20 valores e a duração será de 60 minutos. O
estudante terá de obter um mínimo de 9,0 valores, por prova, para ficar dispensado da avaliação complementar, da
matéria a que diz respeito. O estudante ficará dispensado da avaliação complementar a esta unidade curricular com
uma nota igual ou superior a 9,5 valores calculada pela média das duas provas escritas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The 2 hours weekly theoretical/practical classes are based on oral presentations supported by multimedia slides. The
slides used in the lectures are available in advance at the SIDE. Although, several questions on the subjects taught are
available at the SIDE, the student challenge is to address them during independent work. In addition to these classes,
problem-solving classes and discussion of the results obtained are provided.
Continuous assessment: The assessment of the subjects taught in lectures (TP) will be conducted through two written
tests (TP1 e TP2). The value of each written test will be of 20 points and each test will last 60 minutes. The students
obtaining a minimum of 9.0 points in each test will be relieved of further assessment in the subject. The student will be
excused from further evaluation of this subject when obtaining over 9.5 points, calculated by the average of the two
written tests.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
De acordo com os objetivos definidos, importa transmitir aos estudantes vários conceitos teóricos, com vista a
aprofundar os conhecimentos adquiridos em níveis de ensino inferiores. Assim, as horas de contacto nesta unidade
curricular correspondem a aulas teórico-práticas de teor expositivo, mas dando ênfase à discussão alargada, para que
os próprios estudantes e os docentes envolvidos possam não só aferir o grau de conhecimentos prévios, bem como
promover o seu aprofundamento e a aquisição das competências pré-estabelecidas. Por ser fundamental a
consolidação de alguns conhecimentos transmitidos, e ainda porque os estudantes devem ser capazes de resolver
problemas do seu quotidiano, a componente prática de análise de protocolos práticos torna-se imprescindível.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
According to the defined objectives, it is important to convey to students a number of theoretical concepts, in order to
deepen the knowledge acquired in lower levels of education. Thus, the contact hours in this course correspond to the
theoretical-practical content of exposition, but emphasizing the broader discussion, so that the students and teachers
involved can not only measure the degree of prior knowledge, but also promote the deepening and developing of the
pre-established skills.
It is fundamental to the consolidation of some transmitted knowledge, and because students should be able to solve
their daily problems, the practical component of protocol analysis becomes essential.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Nelson, David L.; Cox, Michael M., 2013. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th ed. Basingstoke: Macmillan
Education.
Campos, Luís S. 2008. Entender a Bioquímica. O metabolismo fundamental em animais e plantas. 5ª Edição, Escolar
Editora. ISBN: 9789725922316.
Berg, Jeremy M., Stryer, Lubert; Tymoczko, John, 2002. Biochemistry. 5th edition. New York: W H Freeman. ISBN-10: 0-
7167-3051-0.
Halpern, Manuel J.; Freire, Ana P.; Quintas, Alexandre, 2008. Bioquímica - Organização Molecular da Vida. Lidel. ISBN:
9789727574315.

Mapa IV - Clima e ambiente vitícola

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Clima e ambiente vitícola

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Climate and vine-growing environment

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PAA/CA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30

4.4.1.6. ECTS:
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4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Aureliano Natálio Coelho Malheiro: TP-20

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Carlos Andrade dos Santos: TP-10

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver competências nos domínios do ambiente e clima vitícola que determinam a fisiologia, produção e
qualidade do vinho, e a sua influência na organização e distribuição espacial dos ecossistemas vitivinícolas,
destacando-se a interação entre os fatores pedoclimáticos e o crescimento e desenvolvimento da videira. É dado
ênfase à dinâmica dos processos físicos que ocorrem no sistema solo-planta-atmosfera, pretendendo que o estudante
apreenda as metodologias aplicadas e familiarizando-o com instrumentação específica. É ainda dada alguma ênfase
aos desafios que a viticultura enfrenta atualmente, nomeadamente os impactos potenciais das alterações climáticas
na videira.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To develop skills in the field of the wine-growing environment and climate, which determine physiology, vine
production and wine quality, and its influence on the organization and spatial distribution of wine-growing ecosystems,
highlighting the
interaction between the pedoclimatic factors and the growth and development of the grapevine. Emphasis is given to
the dynamics of physical processes that occur in the soil-plant-atmosphere continuum, claiming that the student
perceives the methodologies applied, and is familiarized with specific instrumentation. Some emphasis is also given to
the challenges that viticulture currently faces, including the potential impacts of climate change on grapevines.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
O meio ambiente e a vinha; Definição de escala no estudo de ecossistemas vitícolas;
Elementos e fatores do clima: interacções com a videira e as práticas culturais;
Geografia, topografia e solo;
Necessidades pedoclimáticas da videira;
Evapotranspiração e balanço hídrico;
Índices bioclimáticos e classificações climáticas;
Zonagem vitícola;
Alterações climáticas e viticultura;
Instrumentação e sensores em viticultura.

4.4.5. Syllabus:
Vineyards and environment conditions; Definition of scale in the study of viticulture ecosystems;
Elements and factors of climate: interactions with the vine and viticultural practices;
Geography, topography and soil;
Pedoclimatic requirements of grapevines;
Evapotranspiration and soil water balance;
Bioclimatic indices and climate
classifications; Viticultural zoning;
Climate change and viticulture;
Instrumentation and
sensors in viticulture.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se sensibilizar o aluno para a importância do clima e ambiente vitícola, nomeadamente nas tomadas de
decisão e no planeamento, com vista à obtenção do produto final, o vinho. Os conteúdos programáticos alicerçam-se
em tópicos fundamentais que dão suporte a áreas como viticultura, ecologia vitícola e fisiologia da videira. A UC
inicia-se com o estudo dos elementos e fatores do clima e relações com a videira. Seguem-se a avaliação do
ecossistema vitícola a diferentes escalas espaciais. Estes conhecimentos permitem um melhor entendimento das
diferenças ao nível de regiões vinícolas. Perspectiva-se ainda cenários futuros numa perspectiva climática. O
desenvolvimento de competências torna-se ainda mais efetivo fazendo uso de instrumentação, sensores. Os alunos
terão a oportunidade de discutir sobre os respetivos
fundamentos teóricos e dar exemplos de situações concretas. Essas informações serão complementadas com
trabalho de grupo e com pesquisas de artigos técnico-científicos.
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended to alert the student to the importance of the climate and wine-growing environment, namely in decision-
making and planning, with a view to obtaining the final product, the wine. The syllabus is based on fundamental topics
that support areas such as viticulture, vine ecology and grapevine physiology. The CU starts with the study of the
elements and factors of the climate and its relations with grapevines. The evaluation of the wine-growing ecosystem at
different spatial scales follows. This knowledge allows a better understanding of the differences at the level of wine
regions. Future scenarios are also seen from a climate perspective. The development of skills becomes even more
effective by using instrumentation and sensors. Students will have the opportunity to discuss their theoretical
foundations and give examples of specific situations. This information will be complemented with group work and
research of technical-scientific papers.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos são ministrados com recurso a meios audiovisuais, expondo-se os conceitos teóricos
exemplificados, com recurso a esquemas, figuras, quadros, de forma a estimular no aluno o desenvolvimento da
capacidade de análise crítica. Por outro lado, é realizado trabalho de grupo, com apresentação oral, assente em
análise de artigos técnico-científicos e estudos de caso com o objectivo de aplicar os conhecimentos e facilitar a sua
compreensão. No decorrer das aulas incentiva-se fortemente a intervenção dos alunos na interpretação e comentário
aos assuntos abordados. O estudante tem igualmente de realizar um teste escrito, abrangendo os diferentes
conteúdos da unidade curricular.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The syllabus contents are taught using audio-visual supports, exposing the theoretical concepts exemplified, using
schemas, figures, tables, in order to stimulate in the student the development of the capacity of critical analysis. On
the other hand, group work is carried out, including an oral presentation, based on analysis of technical-scientific
articles and case studies with the aim of applying knowledge and facilitating its understanding. In the course of the
classes, the intervention of the students is strongly encouraged in the interpretation and commentary on the subjects
covered. The student must also carry out a written test, covering the different contents of the curricular unit.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas aulas são apresentados conceitos teóricos e exemplos de concretização dos mesmos, seguidos ou intercalados
com fases de aplicação prática que favoreçam a tomada de consciência pessoal sobre os conceitos, proporcionando
ainda oportunidades para o desenvolvimento de uma percepção mais correcta dos mesmos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical concepts with specific examples are presented in classes followed or interspersed with practical
applications to promote the awareness of the concepts, providing further opportunities for development of a more
accurate perception of it.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carbonneau A., Deloire A., Jaillard B. 2007. La vigne – physiologie, terroir, culture. Dunod.
Gladstones J. 2011. Viticulture and environment. Winetittles.
Jones H.G. 2014. Plants and microclimate: a quantitative approach to environmental plant physiology. Cambridge
University Press.
Magalhães N. 2015. Tratado de Viticultura: a videira, a vinha e o Terroir. Ed. Esfera Poética.
Melo e Abreu J.P. 2018. Agrometeorologia – aplicação da meteorologia para maximizar a produção agrícola. Quântica
Editora, AgroBook.

Mapa IV - Fisiologia da videira

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Fisiologia da videira

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Grapevine physiology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PAA/BB

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162



10/16/2019 NCE/19/1900082 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6f2915bd-f913-db87-61cf-5d76549bd65b&formId=971bf423-403c-7ed5-8ca8-… 27/98

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, PL-30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Moutinho Pereira: T-30, PL-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
OB1: Dominar os principais processos fisiológicos que determinam o crescimento e o desenvolvimento das videiras;
OB2: Conhecer o efeito dos diversos fatores bióticos e abióticos nesses mesmos processos.
OB3: Experimentar algumas metodologias de campo para monitorizar o comportamento fisiológico da videira

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
OB1: To know the key physiological processes on the grapevine growth and development.
OB2: To know the effect of the several biotic and abiotic factors in these physiological processes.
OB3: To try some field methodologies to monitor the physiological behavior of grapevine.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
CP1: Características gerais do crescimento e desenvolvimento da videira
CP2: Relações hídricas a nível celular: potencial hídrico e seus componentes
CP3: Absorção e transporte de água: fatores intrinsecos e extrinsecos envolvidos
CP4: Transpiração e mecanismo estomático
CP5: Nutrição mineral – nutrientes essenciais, deficiências e toxicidade
CP6: Absorção e transporte de nutrientes minerais
CP7: Fotossíntese e fotorrespiração: considerações bioquímicas, fisiológicas e ecológicas
CP8: Produção e distribuição de fotoassimilados: importância da relação source/sink
CP9: Hormonas clássicas e compostos emergentes
CP10: Efeitos dos stresses bióticos e abióticos na fisiologia da videira

4.4.5. Syllabus:
CP1: General characteristics of grapevine growth and development
CP2: Cell water relations: water potential and its components
CP3: Water uptake and transport: intrinsic and extrinsic factors
CP4: Transpiration and stomatal action
CP5: Mineral nutrition: essential nutrients, deficiencies and toxicities
CP6: Absorption and transport of mineral nutrients by roots
CP7: Photosynthesis and photorespiration: Biochemical, physiological and ecological considerations
CP8: Partitioning of assimilates: photosynthate translocation and distribution
CP9: Plant hormones and growth regulators
CP10: Abiotic and biotic constraints and stress physiology

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos alicerçam-se em tópicos fundamentais da fisiologia da videira. A sua lecionação procura
conjugar uma visão reducionista com uma visão integradora da biologia da videira em função de todos os fatores
intrínsecos e extrínsecos. Assim, a UC inicia-se com uma abordagem sobre os conceitos gerais de Fisiologia da
Videira e a sua relação com as outras Ciências básicas ou aplicadas ao ciclo de estudos em Enologia. Nos restantes
tópicos os alunos terão a oportunidade de discutir sobre os respetivos fundamentos teóricos e, por iniciativa do
docente e/ou deles próprios, dar exemplos de situações concretas do meio vitícola onde o domínio desses aspetos
fisiológicos são fundamentais para a formação vitivinícola. Sempre que possível, essa informação será
complementada com a execução de trabalhos práticos e respetiva análise e discussão de resultados e com a pesquisa
e análise de artigos científicos recentemente publicados em revistas de elevado fator de impacto.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The syllabus builds on the fundamental topics of the grapevine physiology. The training combines a reductionist view
with an integrated view on grapevine biology. Thus, this UC begins with a discussion of the general concepts of
grapevine physiology and its relationship with the other fundamental and applied sciences. In other topics the
students have the opportunity to know the theoretical concepts and, by teacher initiative and/or themselves, to give
concrete examples of situations where the domain of these physiological aspects is essential for vine and wine
training. This information will be complemented with laboratorial work and with search and study of scientific papers
recently published in national and international journals.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC é lecionada em aulas teóricas expositivas (T) e em aulas práticas laboratoriais (PL). Nas aulas teóricas são
introduzidos os conceitos fundamentais dos diferentes processos fisiológicos, estimulando-se a discussão sobre os
efeitos dos fatores genéticos, culturais e ambientais. Nas aulas práticas os estudantes executam trabalhos práticos,
cujos procedimentos e resultados visam a consolidação dos conhecimentos adquiridos na componente teórica e a
criação deespírito científico nesta área específica da sua formação académica.
Métodos de Avaliação – a) Ao longo do semestre serão realizados 4 minitestes (Q); b) Exposição escrita e oral de um
tema, subjacente à análise e discussão de 1 artigo científico (TT); c) relatório sobre um dos trabalhos práticos
realizados durante o semestre (TP); d) dois testes escritos (F).A classificação final é dada pela fórmula: CF=(0,2xQ)+
(0,2xTT)+(0,2xTP)+(0,4xF). Ficam aprovados os alunos que obtiverem uma classificação igual ou superior a 9,5 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This UC is trained by lectures (T), laboratorial classes (PL). In the lectures are introduced the basic concepts of
different physiological processes, encouraging them, whenever possible, the discussion of the genetic, cultural and
environmental effects on grapevine physiology performance. In practical classes (PL) students develop practical work,
whose procedures and results aim the consolidation of knowledge acquired in lectures and the creation of a scientific
and critical spirit in this particular subject area.
Assessment Methods – a) Throughout the semester will be conducted 4 mini-tests (Q); b) written and oral exposure of
a theme related with the analysis and discussion of a scientific paper (TT), c) written report on a work performed during
the practical lessons (TP); d) two written tests (F). The final grade is given by the formula: CF=(0,2xQ)+(0,2xTT)+
(0,2xTP)+(0,4xF). Students who obtain a grade equal to or higher than 9.5 are approved.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Apresenta-se a seguir a correspondência entre a Metodologia de Ensino e os Objetivos da unidade curricular (OB):
Aulas teóricas (T)  OB1, OB2 e OB3.
Aulas práticas (PL)  Visam reforçar e focalizar experimentalmente os objetivos desta UC.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The coherence between teaching methodologies and Objectives (OB) of the course:
Lectures (direct instruction in the classroom) --> OB1, OB2 and OB3.
Practical work in the laboratory and in field (PL)  They aim to reinforce experimentally the objectives of this UC.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Buchanan BB, Gruissem W, Jones RL, 2000. Biochemistry and molecular biology of plants. American Society of Plant
Physiologists, Maryland.
Hopkins, W.G., 1999. Introduction to Plant Physiology, 2nd edition, John Wiley, New York, USA.
Keller M, 2015. The Science of Grapevines: Anatomy and Physiology, 2nd Edition, ISBN: 9780124199873, Academic
Press, USA.
Magalhães N., 2015. Tratado de Viticultura: A Videira, a Vinha e o Terroir. Editora Esfera Poética, Lisboa.
Martinez de Toda, M. 2011. Claves de la viticultura de calidad: nuevas técnicas de estimación y control de la calidad de
la uva en el viñedo. 2ª edición, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.
Material distribuído pelo Docente em apoio a cada Unidade Teórica ou Prática.
Salisbury, F. B. & Ross, C. W., 1992. Plant Physiology, 4th edition, Wasdsworth Publishing Company, Califórnia, USA.
Taíz L, Zeiger E, 2010. Plant physiology, 5th edition, Sinauer Associates Inc, Sunderland.

Mapa IV - Microbiologia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Microbiologia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Microbiology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
BB

4.4.1.3. Duração:
1 semester
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4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, PL-30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
António Francisco Henrique Inês: T-10,5; PL-10,5

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Ana Alexandra Mendes Ferreira: T-7,5; PL-7,5
Ana Cristina Ramos Sampaio: T-7,5; PL-7,5
Carla Maria Alves Quintelas Do Amaral Marinho: T-4,5; PL-4,5

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer conhecimentos sólidos sobre o mundo microbiano, com particular enfoque nos aspectos relacionados com a
estrutura e diversidade, crescimento, nutrição e metabolismo microbianos, e consequente aplicação dos
conhecimentos a situações reais. Aquisição de competências sobre as metodologias laboratoriais utilizadas em
Microbiologia nomeadamente
no isolamento e obtenção de cultura pura, desenvolvimento da capacidade de observação dos microrganismos,
optimização das condições de cultura, caracterização e identificação dos microrganismos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide solid knowledge about the microbial world, with particular focus on aspects related to microbial structure,
diversity, growth, nutrition and metabolism and consequent application of knowledge to day-to-day life situations.
Acquisition of competences on the laboratory methodologies used in Microbiology namely in the isolation and
obtaining of pure culture,
development of the capacity of observation of the microorganisms, optimization of the culture conditions,
characterization and identification of the microorganisms.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Componente teórica: Introdução ao mundo dos microrganismos. Marcos históricos da microbiologia. Posição
taxonómica dos microrganismos. Diversidade e ubiquidade dos microrganismos. O Impacto positivo e negativo de
microrganismos nos seres humanos. Biologia celular de microrganismos: procariotas e eucariotas (fungos
filamentosos e leveduras); Nutrição
e crescimento microbiano; Fatores que afetam o crescimento. Controlo do crescimento microbiano. Vírus, viróides e
priões. Organização básica dos vírus. Ciclos lítico e lisogénico. Metabolismo microbiano. Diversidade catabólica.
Ciclos biogeoquímicos. Associações simbióticas. Líquenes, micorrizas, com plantas e animais. Componente prática:
Regras de segurança no laboratório de microbiologia. Técnicas de assepsia. Preparação de material e meios de
cultura. Isolamento e purificação de culturas. Morfologia de microrganismos. Técnicas de coloração. Avaliação do
crescimento microbiano.
Atividades enzimáticas e identificação de microrganismos.

4.4.5. Syllabus:
Theoretical syllabus: Introduction to the world of microorganisms. Brief history of microbiology. Taxonomy of
microorganisms. Diversity and ubiquity of microorganisms. The positive and negative impact of microorganisms on
humans. Cellular biology of microorganisms: prokaryotes and eukaryotes (filamentous fungi and yeasts). Nutrition and
microbial growth. Factors affecting growth. Control of microbial growth. Viruses, viroids and prions. Basic organization
of the viruses. Lytic and lysogenic cycles. Microbial metabolism. Diversity in catabolism. Biogeochemical cycles.
Symbiotic associations: Lichens, mycorrhizae, with plants and animals. Practical syllabus: Safety rules in the
microbiology laboratory. Asepsis techniques. Preparation of material and culture media. Isolation and purification of
cultures. Microorganism's
morphology. Staining techniques. Microbial growth assessment. Enzymatic activities and identification of
microorganisms.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Os conteúdos são coerentes com os objetivos uma vez que se pretende que o aluno adquira conhecimentos sólidos
sobre o mundo microbiano, nas suas várias vertentes: diversidade morfológica, fisiológica e metabólica e as
consequentes aplicações dos microrganismos na agricultura, na indústria (alimentar e outras) e na saúde. O programa
teórico está interligado com as aulas PL, de modo a que os alunos entendam a aplicabilidade dos conceitos nos
introduzidos nas várias unidades temáticas, o que contribui para um currículo mais coerente em que aluno adquire os
conhecimentos científicos exigidos num curso deste tipo e simultaneamente permitem a aquisição de competências
várias incluindo as metodologias laboratoriais usadas no estudo e controlo destes microrganismos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is coherent with the objectives, since is expected that the student acquire solid knowledge about the
microbial world, in its various aspects: morphological, physiological and metabolic diversities, and the consequent
applications of microorganisms in agriculture, industry (food and others) and health. The theoretical program is
interconnected with the PL
classes, so that the students understand the applicability of the concepts introduced in the various thematic units,
which contributes to a more coherent curriculum in which the student acquires the scientific knowledge required in a
course of this type and simultaneously allow the acquisition of several skills including the laboratory methodologies
used in the study and control of these microorganisms.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A primeira aula teórica é destinada à apresentação da UC, dos seus objectivos e conteúdos, dos programas teóricos e
práticos, bibliografia e normas pedagógicas que regem a UC, o modo e atas de avaliação. As aulas teóricas consistem
na exposição das diferentes unidades temáticas acompanhada da exposição de diapositivos. Encoraja-se a
participação ativa dos alunos, apelando a conhecimentos adquiridos anteriormente, esclarecendo dúvidas e aferindo a
assimilação das matérias. As aulas práticas consistem numa introdução teórica, seguida da exposição do trabalho
laboratorial que se vai executar e da metodologia a utilizar, seguindo-se trabalho laboratorial propriamente dito. São
sempre incentivadas sessões de debate sobre temas e ou situações - problema propostas pelos alunos ou pelo
docente. Todas as aulas têm
um sumário, disponível no SIDE, onde também podem ser encontrados documentos usados nas aulas e a bibliografia.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The first lecture aims to present the UC, its objectives and contents, lectures and practical syllabus, bibliography and
pedagogical norms that govern the UC, the mode and dates of evaluation. Lectures consist of the exhibition of the
different thematic units accompanied by the slide show. The active participation of the students is encouraged,
appealing to knowledge acquired previously, clarifying doubts and assessing the assimilation of the subjects. The
practical classes consist of a theoretical introduction, followed by an exposition of the laboratory work to be performed
and the methodology to be used, followed by the laboratory work itself. Discussion sessions are always encouraged
on topics and / or problem situations proposed by the students or by the teacher. All classes have a summary,
available in SIDE, where you can also find documents used in class and bibliography.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A prossecução dos objetivos enunciados, em geral decorre de um modo expositivo e com recurso a meios
audiovisuais nas aulas teóricas, mas também pela articulação das matérias teóricas com exemplos retirados de
situações práticas e do dia-a-dia, evitando sempre um ensino unidirecional. É dado ênfase ao trabalho do aluno,
incentivando-o a usar o seu tempo na
preparação de tarefas significativas que lhe permitam obter competências científicas. Na tipologia PL pretende-se
permitir aos alunos o contacto com as metodologias associadas à observação microscópica e macroscópica dos
microrganismos, ao seu isolamento, cultivo e estudo do metabolismo que permita o conhecimento das condições de
crescimento e controlo
dos microrganismos. A forte componente prática do curso irá fornecer competências aos alunos nas metodologias
laboratoriais usadas no estudo de microrganismos. A discussão, de problemas propostos pelos docentes, nos tempos
T, permitirão a uma melhor integração dos conhecimentos adquiridos nas aulas laboratoriais com os que são
apresentados nas exposições teóricas. Simultaneamente pretende-se desenvolver e estimular o espírito crítico dos
alunos, a sua capacidade de comunicação, a sua curiosidade, bem como o prazer de investigar.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The pursuit of the stated objectives usually takes place by an expository manner and through the use of audiovisual
media in lectures, but also by the articulation of theoretical subjects with examples taken from practical situations and
everyday life, always avoiding unidirectional teaching. Emphasis is placed on the student's work, encouraging them to
use their time in
preparing meaningful tasks that enable them to gain scientific skills. In PL typology it is intended to allow students to
contact with the methodologies associated with the microscopic and macroscopic observation of microorganisms,
their isolation, cultivation and metabolism study that allows the knowledge of the conditions of growth and control of
microorganisms. The
strong practical component of the course will provide students with skills in laboratory methodologies used in the
study of microorganisms. The discussion of problems proposed by the teachers in T classes will allow a better
integration of the knowledge acquired in the laboratory classes with those presented in the theoretical expositions. At
the same time it is
intended to develop and stimulate students' critical spirit, their ability to communicate, their curiosity, as well as their
pleasure to investigate.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Microbiologia (2010). Wanda F. Canas Ferreira, João Carlos F. de Sousa, Nelson Lima (Eds.).
ISBN: 978-972-757-515-2.
Brock Biology of Microrganisms (2009). 12th ed Michael T. Madigan, John M. Martinko, Paul V.
Dunlap, David P. Clark. ISBN 13: 9780132324601.
Microbiology. Essentials and Applications (1996). Larry McKane and Judy Kandel. ISBN: 0070451540.
General Microbiology (1993). 7th ed Schlegel, H. G. ISBN: 0521439809.
Introduction to the Microbial World (1979). STANIER et al.
Microbiologia Vários.

Mapa IV - Química analítica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Química analítica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Analytical chemistry

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Q

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, PL-30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Fernando Hermínio Ferreira Milheiro Nunes T-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Carlos Ribeiro Claro PL - 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Química Analítica como unidade curricular da Licenciatura em Enologia pretende fornecer aos alunos conceitos e
competências que permitam compreender e explicar os princípios básicos da análise química, a sua importância no
âmbito da Enologia, bem como fornecer conhecimentos capazes de suportar e suscitar o desenvolvimento da
curiosidade científica, do pensamento crítico e de realçar o importante papel da Química no dia-a-dia. Pretende-se que
os alunos dominem as questões essenciais relacionadas com os diferentes tipos de equilíbrios químicos, a sua
aplicação do ponto de vista de análise quantitativa, os princípios fundamentais e técnicas da estatística para
expressão, análise e interpretação de dados. Esta unidade curricular apresenta uma forte componente laboratorial por
forma a desenvolver capacidades de execução de práticas laboratoriais corretas, consolidação de conhecimentos
através de execução de experiências, interpretação e discussão crítica dos resultados.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Analytical Chemistry as a curricular unit of the Degree in Oenology aims to provide students with concepts and skills
that allow understanding and explaining the basic principles of chemical analysis, their importance in the field of
Oenology, as well as providing knowledge capable of supporting and arousing the development of curiosity. critical
thinking and highlighting the important role of chemistry in everyday life. It is intended that students master the
essential issues related to the different types of chemical equilibrium, their application from the point of view of
quantitative analysis, the fundamental principles and techniques of statistics for expression, analysis and
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interpretation of data. This curricular unit presents a strong laboratory component in order to develop capacities for
the execution of correct laboratory practices, knowledge consolidation through the execution of experiments,
interpretation and critical discussion of the results.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 – A natureza da Química Analítica
2 – A incerteza na Análise Química
3 – Erros Aleatórios nas Análises Químicas
4 – Tratamento e Avaliação Estatistica de Dados
5 – O efeito dos electrólitos nos Equilíbrios Químicos
6 – Resolução de Equilíbrios Simultaneos
7 – Métodos Gravimétricos de Análise
8 – Análise Titulimétrica
10 – Titulações Ácido-Base
11 – Reacções e Titulações de Complexação
12. Titulações de Oxidação-Redução
Programa prático
Trabalho prático nº1 - Calibração de material volumétrico
Trabalhos práticos nº2 e 3 - Gravimetria. Determinação de cálcio numa amostra dum calcário
Trabalho prático nº4 - Titulações gravimétricas ácido-base
Trabalho prático nº5 - Titulações de complexação. Determinação da dureza de uma água
Trabalho prático nº6 - Titulações de oxidação-redução. Determinação do cloro activo de uma lixívia
Trabalho prático nº7 - Determinação de ácido ascórbico em comprimidos
Trabalho prático nº8 – Determinação da capacidade tampão de um vinho.

4.4.5. Syllabus:
1 - The Nature of Analytical Chemistry
2 - Uncertainty in Chemical Analysis
3 - Random Errors in Chemical Analysis
4 - Treatment and Statistical Evaluation of Data
5 - The effect of electrolytes on chemical balances
6 - Resolution of Concurrent Balances
7 - Gravimetric Analysis Methods
8 - Titulimetric Analysis
10 - Acid-Base Titrations
11 - Complexation Reactions and Titrations
12. Oxidation-Reduction Titrations
Practical program
Practical work nº1 - Calibration of volumetric material
Practical assignments 2 and 3 - Gravimetry. Calcium determination in a limestone sample
Practical work nº4 - Acid-base gravimetric titrations
Practical work nº5 - Titrations of complexation. Determination of hardness of a water
Practical work nº6 - Oxidation-reduction titrations. Determination of active chlorine in a bleach
Practical work nº7 - Determination of ascorbic acid in tablets
Practical work nº8 - Determination of the buffer capacity of a wine.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A UC é desenvolvida de modo a cobrir os tópicos essenciais para a compreensão de química analítica e das soluções,
necessária para as futuras UCs, incluindo a análise instrumental, a serem lecionadas posteriormente. A seguir à
introdução são versadas as propriedades essências de soluções necessárias para entender os fenómenos a decorrer
durante uma experiência analítica. Depois de adquirir estes conhecimentos, é abordada a análise volumétrica e
finalmente a análise gravimétrica e reações de precipitação. O programa é implementado ao nível teórico, teórico-
prático e prático.
O programa geral desta UC foi definido com base em manuais internacionais de reconhecido valor, sendo
complementado em maior detalhe com a experiência acumulada dos docentes envolvidos
Ao completar a UC o aluno ter-se-á familiarizado com os fundamentos e aplicações não-instrumentais de química
analítica, necessários para o curso de Licenciatura em Enologia. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The course unit is designed to cover the topics essential for the understanding of analytical and solution chemistry
required for future subjects, including instrumental analysis, to be taught later. Following the introduction are the
essential properties of solutions needed to understand the phenomena underway during an analytical experiment.
After acquiring this knowledge, volumetric analysis and finally gravimetric analysis and precipitation reactions are
addressed. The program is implemented at the theoretical, theoretical-practical and practical level.
The general syllabus of this course has been defined on the basis of international manuals of recognized value and is
complemented by a more detailed scale with the accumulated experience of the teachers involved.
After completing the course unit the student will have become familiar with the fundamentals and non-instrumental
applications of analytical chemistry required for the Degree in Oenology.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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A avaliação será baseada em duas componentes, uma teórica, com o peso relativo de 70%, e uma prática, com o peso
relativo de 30%. Em cada uma os alunos serão classificados de 0 a 20 valores. A nota final será a média ponderada
destas duas classificações. Terão aprovação na UC os alunos que tiverem obtido uma classificação não inferior a 9,5
valores no conjunto das duas componentes, tendo obtido uma classificação não inferior a 9,5 valores na componente
teórica e uma classificação não inferior a 8,5 valores na componente prática. A avaliação relativa às aulas teóricas e
práticas é efetuada através da realização de duas provas escritas.. Na Avaliação Complementar os alunos de regime
normal poderão repetir uma das avaliações já efetuadas. Mesmo tendo tido aprovação numa das provas realizadas ao
longo do semestre, os alunos poderão repetir essa prova em Avaliação Complementar. Neste caso, o aluno ficará com
a classificação obtida na Avaliação Complementar.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The evaluation will be based on two components, one theoretical, with a relative weight of 70% and one practical, with
a relative weight of 30%. In each the students will be classified from 0 to 20 values. The final grade will be the weighted
average of these two classifications. Students who have obtained a rating of not less than 9.5 in all two components
will have a grade of not less than 9.5 in the theoretical component and a rating of not less than 8.5 in the course.
practical component. The evaluation of the theoretical and practical classes is made by taking two written tests during
the semester on the following dates. In the Complementary Assessment students of normal regime may repeat one of
the assessments already made. Even having passed one of the tests taken during the semester, students can repeat
this test in Complementary Assessment. In this case, the student will have the grade obtained in the Complementary
Assessment.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O ensino é estruturado em aulas presenciais: teóricas e práticas laboratoriais. A transmissão dos conteúdos
programáticos é de carácter expositivo, com ajuda de meios audiovisuais e grande interactividade aluno-professor,
privilegiando a aplicação dos conhecimentos mediante resolução de exercícios e no estudo e discussão de casos
reais. Para um adequado desempenho, exige-se aos estudantes, tanto tempo de estudo extra-lectivo, como de tempo
lectivo. As metodologias de ensino e avaliação procuram assegurar o domínio dos alunos das matérias leccionadas
possibilitando a sua utilização e aplicação autonomamente, nomeadamente na resolução de testes e exames,
respondendo às questões teóricas e resolvendo problemas. Serão realizadas práticas de laboratório em grupo para
que por um lado a que o aluno adquira uma base experimental de interpretação dos conceitos teóricos e por outro
lado, a permitir que o aluno adquira competências de comportamento num laboratório de química. As aulas práticas
funcionam em articulação e em complementaridade com as aulas teóricas, recorrendo ao planeamento e execução de
trabalho laboratorial e à resolução de problemas que concretizem exemplos práticos dos conteúdos teóricos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching is structured in classroom classes: theoretical and laboratory practices. The transmission of the syllabus
is expository, with the help of audiovisual media and great student-teacher interactivity, favoring the application of
knowledge through solving exercises and the study and discussion of real cases. For proper performance, students
are required to have both extra-teaching and teaching time. Teaching and assessment methodologies seek to ensure
students' mastery of the subjects taught, enabling their use and application autonomously, namely in solving tests and
exams, answering theoretical questions and solving problems. Group laboratory practices will be carried out so that
on the one hand the student acquires an experimental basis of interpretation of the theoretical concepts and on the
other hand allowing the student to acquire behavioral skills in a chemistry laboratory. The practical classes work in
articulation and complementarity with the theoretical classes, using the planning and execution of laboratory work and
problem solving that give practical examples of the theoretical contents.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Skoog, D.A., West, D. M., Holler, F. J. e Crouch, S. R., “Fundamentos de Química Analítica”, (2006) Thomsom, S. Paulo.
Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J. and Crouch, S.R., “Fundamentals of Analytical Chemistry”, 8th Edition (2004),
Thomson Brooks/Cole.
Skoog, D.A., West,D.M. e Holler, F.J., “Química Analítica”, 6ª Edição (1995), McGraw-Hill. (em espanhol)
D.C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W. H. Freeman, New York, 2003.
Christian, G.D., “ Analytical Chemistry”, 5th Edition (1994), John Wiley & Sons, Inc.
Ohlweiler, O.A., “ Química Analítica Quantitativa” (Vols. 1 e 2), 3ª Edição (1987), Livros Técnicos e Científicos Editora,
Rio de Janeiro.

Mapa IV - Engenharia enológica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Engenharia enológica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Oenological engineering

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA

4.4.1.3. Duração:
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1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luís Filipe Sanches Fernandes: TP-40

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Mário Jorge Modesto Gonzalez Pereira: TP-20

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta Unidade Curricular procura que o discente conheça os processos gerais de transferência de calor e massa,
refrigeração, mecânica de fluídos (hidrostática e hidrodinâmica), de hidráulica geral e engenharia hidráulica,
concretamente de escoamentos em tubagens, pressões e instalações de bombagem de líquidos (trasfegas). Os
estudantes deverão saber, entre outros aspetos, qualificar e quantificar transferências de energia na forma de calor,
conhecer sistemas de refrigeração, determinar impulsos hidrostáticos em qualquer reservatório, podendo escolher o
seu material resistente ou equacionar o seu volume. Também perceberá o comportamento dos fluídos reais nos
escoamentos em tubagens, aprendendo a selecioná-las, função das suas perdas de carga, pressões ou equipamentos
utilizados. Depois de interiorizado o descrito anteriormente, terá igualmente capacidade para selecionar um ou vários
equipamentos de bombagem (em série ou em paralelo), determinadas as suas características mecânicas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course aims to make the student know the general processes of heat and mass transfer, refrigeration, fluid
mechanics (hydrostatic and hydrodynamic), general hydraulics and hydraulic engineering, particularly about flow in
pipes, pressures and pumps for liquid transfer. Students should be able to qualify and quantify heat energy transfers,
to know how cooling systems work, to determine the hydrostatic impulses in any reservoir, and to choose their
resistant material or to equate their volume. They will perceive the behaviour of real fluids in the pipeline flows, learn to
select them, depending on their load losses, pressures or equipment used. Once internalized as described above,
students will also be able to select one or more pumping equipment (in series or in parallel), and determine its
mechanical characteristics.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos, processos e leis da termodinâmica, da transferência de energia na forma de trabalho e calor, bem como da
refrigeração. Equações gerais da estática e dinâmica de fluidos. Leis de resistência dos escoamentos uniformes sob
pressão. Equações de resistência de Colebrook - White, Barr e Manning – Strickler e Ábacos de Moody e de Scimemi.
Perdas de carga contínuas, localizadas e totais em tubagens. Dimensionamento de tubagens para transporte de água
ou vinho. Problemas do movimento uniforme e variado em tubagens. Instalações hidráulicas. Principais aspetos
relacionados com bombas. Curvas caraterísticas da instalação. Associação de bombas em série e em paralelo.
Determinação de impulsos hidrostáticos em paredes e fundo de reservatório e cubas. Escoamentos em superfície
livre. Características gerais. Regime uniforme em canais.

4.4.5. Syllabus:
Concepts, processes and laws of thermodynamics, energy transfer in the form of work and heat, as well as of
refrigeration. The general equations of motion of fluids. Flow laws in pressurized uniform flows. Equations of
Colebrook – White, Barr, Manning – Strickler, and Abacus of Moody and Scimemi. Continuous, localized and total load
losses in pipe flows. Sizing of pipes for transporting water or wine. Problems of uniform and varied movement in pipes.
Hydraulic installations. Main definitions related to pumps. Characteristic curves of the installation. Pumps in parallel
and in series. Determination of hydrostatic impulses in walls and floors of reservoirs. Free surface runoff. General
characteristics. Uniform flows in channels.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram cuidadosamente selecionados para permitirem atingir os objetivos de
aprendizagem da unidade curricular. A abrangência dos primeiros capítulos pretende garantir que os estudantes
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compreendem os processos de transferência e calor e massa bem como o funcionamento dos sistemas de
refrigeração. Os capítulos seguintes pretendem sensibilizar os alunos para os aspetos que se prendem, sobretudo,
com os escoamentos sob pressão. Transmitir-se-ão, assim, conhecimentos, princípios e teorias fundamentais de
engenharia recorrendo à interpretação e a exemplos elucidativos com o objetivo de desenvolver o raciocínio científico
associado aos fenómenos hidráulicos descritos, necessários para uma correta análise e consequente resolução de
questões sobre a temática da hidráulica geral. Pretende-se que os alunos exerçam o seu espírito crítico e aprendam
técnicas de cálculo de engenharia para uma abordagem em qualquer sistema ou equipamento hidráulico.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus was carefully selected to achieve the learning objectives of the course. The scope of the first chapters is
intended to ensure that students understand transfer and heat and mass processes as well as the operation of
refrigeration systems. The following chapters intend to prepare students for the aspects of pressure flows. Knowledge,
principles and fundamental theories of engineering are presented, using interpretation and explanatory examples with
the objective of developing the scientific reasoning associated with the hydraulic phenomena described, necessary for
a correct analysis and consequent resolution of questions on the subject of general hydraulics. Students are expected
to develop their critical thinking and learn engineering calculation techniques for an approach in any hydraulic system
or equipment.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A estratégia de ensino integra a apresentação dos conteúdos programáticos ao estudante, momentos de discussão, a
cultura técnico-científica e experiência pessoal do estudante, e exemplos de aplicação prática da temática na vida
ativa profissional. A avaliação é a definida no Regulamento Pedagógico. A avaliação contínua inclui a realização de 2
testes (T1 e T2). Classificação final = 0.35×T1+0.65×T2. A avaliação por exame inclui a realização de um exame na
época normal, de recurso ou especial, nas condições do Regulamento Pedagógico. A classificação final corresponde à
classificação obtida no exame.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching strategy integrates the presentation of the syllabus to the student, moments of discussion, the technical-
scientific culture and personal experience of the student, and examples of practical application of the theme in working
life. The students are challenged to participate in simulated routines and / or problems they may encounter in their
daily work. The theoretical and practical component involves the resolution of problems, contact materials and
techniques similar to those found in professional activity. The evaluation is the one defined in the Pedagogical
Regulation. Continuous assessment includes 2 tests (T1 and T2). The final rating = 0.35 × T1 + 0.65 × T2. Assessment
by exam includes taking an exam in the normal, recourse or special season, under the conditions defined in the
Pedagogical Regulation. The final grade corresponds to the grade obtained in the exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino é baseada na aquisição de conhecimento pelo aluno em momentos de aula com a sua
participação / discussão. O recurso a situações reais/simuladas permite ao aluno entender a utilidade deste
conhecimento e aplicá-lo. A relação entre as componentes teórico/prática contribui para a consolidação das
competências adquiridas, sendo sempre incentivada a análise e crítica, para estimular o aluno e prepará-lo para a
realidade profissional. A implementação do programa exige que as dimensões teórica e prática do ensino e da
aprendizagem (aprendizagem em sala de aula) sejam feitas de forma integrada. Durante as aulas, os alunos são
incentivados a interagir com o professor ou com colegas e a participar de situações ou práticas de interpretação
relacionadas a assuntos com conteúdo de outros cursos e situações resultantes de sua própria experiência. A
mobilização de questões de âmbito local, nacional ou internacional, e outras envolvendo diferentes pontos de vista
sobre aplicações científicas ou tecnológicas, possibilita a organização de processos de ensino e aprendizagem
interessantes e válidos para o alcance dos objetivos da UC.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology is based on the acquisition of knowledge by the students acquired in the classroom with
their participation / discussion. The use of simulated/real situations allows the student to understand the usefulness of
this knowledge and apply it. The relationship between the theoretical/practical components contributes to the
consolidation of acquired skills. Analysis and criticism are always encouraged, to stimulate the students and prepare
them for the profession. The implementation of the program requires the theoretical and practical dimensions of
teaching and learning (classroom learning) are performed in an integrated manner. During classes, students are
encouraged to interact with the teacher or with peers and participate in interpreting situations or practices related to
matters with content from other courses and situations resulting from their own experience. The use of local, national
or international scale issues, or involving different points of view about scientific or technological applications,
enables the organization of processes of interesting and valid teaching and learning processes to achieve the goals of
the course.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Novais Barbosa, J. Mecânica dos Fluidos e Hidráulica Geral; Vol. I e II, Porto Editora, 1985.
Quintela, A., Hidráulica, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.
Sonntag, R. E., Borgnakke, C., Van Wylen, G. J., & Van Wyk, S. Fundamentals of thermodynamics (Vol. 6), New York:
Wiley, 1998
Incropera, F., & DeWitt, D. Fundamentals of heat and mass transfer, McGraw-Hill, 2001
Frederick J. Bueche Física (9ª Edição), Mc Graw-Hill, 2001
Specific slides for each class and corresponding exercises.
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Mapa IV - Adega e equipamentos enológicos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Adega e equipamentos enológicos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Winery and oenological equipment

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Docente convidado (profissional do setor) a contratar TP-60

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos deverão identificar as necessidades em ambiente de adega adequadas a cada situação e tipologia de vinho
a produzir. O correto dimensionamento dos espaços de adega e dos diferentes equipamentos serão focados ao longo
da unidade curricular de acordo com os processos/fluxogramas de produção. Saber planificar, acompanhar e executar
as operações tecnológicas em adega numa campanha de vindima, aplicando as boas práticas de produção vitivinícola,
e compreender as técnicas mais recentes de vinificação e ambientalmente mais correta.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The students will have to identify the needs in a wine cellar environment appropriate to each situation and type of wine
to be produced. The correct sizing of the cellar spaces and the different equipment will be focused throughout the
curricular unit according to the production processes / flowcharts. Know how to plan, monitor and carry out
technological operations in a
winery in a vintage campaign, applying good wine production practices, and understand the latest winemaking and
environmentally correct techniques.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os alunos deverão ser capazes de adquirir conhecimentos nos seguintes tópicos:
- identificação dos diferentes espaços de adega: receção, fermentação, estagio e expedição
- aspetos construtivos e dimensionamento dos diferentes espaços
- equipamentos de receção
- equipamentos de fermentação
- necessidades de frio e climatização de ambiente
- equipamentos de estagio
- equipamentos de estabilização
- equipamentos de finalização dos vinhos

4.4.5. Syllabus:
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Students should be able to gain knowledge on the following topics:
- identification of different cellar spaces: reception, fermentation, training and dispatch
- constructive aspects and dimensioning of the different spaces
- reception equipment
- fermentation equipment
- cold and ambient air conditioning needs
- training equipment
- stabilization equipment
- wine finishing equipment

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A atitude pedagógica e programática no ensino desta UC parte do pressuposto de que a compreensão dos sistemas
de produção de vinhos de qualidade necessita de uma familiarização com os princípios teóricos das diversas técnicas
de vinificação utilizadas e com os princípios gerais do controlo de qualidade na adega.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The pedagogical and programmatic attitude in the teaching of this UC is based on the assumption that the
understanding of quality wine production systems requires a familiarization with the theoretical principles of the
various vinification techniques used and with the general principles of quality control in the winery.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas e resolução de exercícios práticos com a participação dos alunos.
Aulas práticas de laboratório com acesso ao equipamento disponível nos nossos laboratórios e
visitas de estudo a unidades de vinificação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methods Lectures and exposition of practical exercises with the participation of the
students. Practical laboratory classes with access to equipment available in our laboratories
and study visits to winemaking units.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O conjunto de conhecimentos teóricos fornecidos sobre as necessidades em ambiente de adega e os diferentes
métodos de vinificação e sobre o controlo da qualidade, somados à experiência prática adquirida durante as aulas de
laboratório e as visitas de estudo, conferem ao aluno uma sólida formação sobre a produção de vinhos de qualidade,
independentemente
da tipologia de vinho em causa.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The set of theoretical knowledge provided on the cellar needs and the different vinification methods and quality
control, coupled with the practical experience gained during laboratory classes and study visits, give the student a
solid training on the production of quality wines, for each the type of wine.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Principles and practices of winemaking, Boulton R.B., V.L. Singleton, L.F. Bisson, R.E. Kunkee, 1996
Handbook of enology, volume 1. The microbiology of wine and vinifications - Ribéreau-Gayon P., D. Dubourdieu, B.
Donèche, A. Lonvaud, 2006
Wine science - principles and applications - Jackson R.S., 2014

Mapa IV - Análise e controlo analítico de vinhos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise e controlo analítico de vinhos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Analysis and analytical control of wines

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162
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4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30, PL-30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Virgílio Alexandre Cardoso e Falco da Costa: TP-30, PL-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A presente Unidade Curricular pretende conferir ao aluno compreensão e experiência prática nos métodos físico-
químicos mais relevantes de análise de mostos e vinhos. Compreensão da necessidade da análise físico-química dos
mostos e vinhos na produção de vinhos e aplicação dos procedimentos analíticos por forma a observar os requisitos
legais. Aprendizagem dos métodos clássicos de análise de vinhos e de espectrofotometria UV-Vis. Aquisição de
experiência dos procedimentos relevantes.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This Curricular Unit intends to confer the student understanding and practical experience on the most relevant
physicochemical methods of analysis of musts and wines. Understanding the need for physicochemical analysis of
musts and wines in the production of wines and application of analytical procedures in order to observe the legal
requirements. Learning of classical methods of wine analysis and UV-Vis spectrophotometry. Acquiring experience of
the relevant procedures.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
1.1. Importância e objectivos da análise de vinhos e mostos
1.2. Composição química do cacho, do mosto e do vinho
1.3. Segurança no laboratório de análise de vinhos
2. Métodos clássicos de análise de vinhos
2.1. Massa volúmica e densidade relativa
2.2. Título alcoométrico volúmico
2.3. Extracto seco
2.4. Dióxido de enxofre
2.5. Acidez
2.6. Glúcidos
2.7. Composição mineral
2.8. Compostos fenólicos
3. Métodos espectrofotométricos de análise de vinhos
3.1. Espectrofotometria de absorçãp molecular
3.2. Métodos enzimáticos
3.3. Caracterização da cor dos vinhos
4. Controlo da qualidade nas diferentes etapas das análises de vinhos
4.1. Amostragem
4.2. Utilização de cartas de controlo no laboratório de enologia
4.3. Ensaios de comparação interlaboratorial

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction
1.1. The importance and objectives of wine and must analysis
1.2. Chemical composition of the bunch, must, and wine
1.3. Enology laboratory safety
2. Classical methods of wine analysis
2.1. Density and specific gravity
2.2. Alcohol content by volume
2.3. Extract
2.4. Sulfur dioxide
2.5. Acidity
2.6. Sugars
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2.7. Mineral composition
2.8. Phenolic compounds
3. Spectrochemical methods for wine analysis
3.1. Molecular Absorption Spectrometry
3.2. Enzymatic methods
3.3. Characterization of wine color
4. Quality control
4.1. Sampling
4.2. Control charts in the enology laboratory
4.3. Proficiency testing

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A atitude pedagógica e programática no ensino desta UC parte do pressuposto de que a compreensão das análises
efectuadas no laboratório enológico necessita de uma familiarização com os princípios teóricos das diversas técnicas
de análise utilizadas e com os princípios gerais do controlo de qualidade no laboratório, complementada pela prática
laboratorial. Há uma interligação entre os objectivos definidos, aquilo que é apresentado em termos dos conteúdos
programáticos e a bibliografia de base considerada para a UC.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
ll programmatic and pedagogical approach in teaching this UC assumes that the introduction to the analysis of wine
and must requires a familiarity with the theoretical principles of the methods of analysis used routinely in enology
laboratories and the general principles of laboratory quality control.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas e resolução de exercícios com a participação dos alunos. Aulas práticas de laboratório com
acesso ao equipamento disponível nos nossos laboratórios.
A avaliação será baseada em duas componentes, uma referente às aulas teóricas e uma referente às aulas práticas. A
componente teórica (T) terá um peso relativo de 70% e a componente prática (P) um peso relativo de 30%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures, including problem solving in the classroom with student participation. Laboratory classes with access to the
laboratory equipment available in our laboratories.
One written test and one practical laboratory test, during the semester.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino incluem aulas teóricas expositivas onde se introduzem as noções teóricas necessárias
para uma compreensão integral das técnicas analíticas clássicas utilizadas num laboratório de análise de vinhos.
Estas noções teóricas são complementadas com a realização de trabalhos práticos de laboratório, onde se aplicam
estas técnicas de análise de vinhos e mostos. O conjunto de conhecimentos teóricos fornecidos sobre os métodos de
análise de vinhos e mostos e sobre o controlo da qualidade, somados à experiência prática adquirida durante as aulas
de laboratório, conferem ao aluno uma sólida formação sobre os métodos clássicos de análise de mostos e vinhos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methods include lectures where we introduce the theoretical concepts necessary for a full understanding
of the work done in the wine analysis laboratory. The theoretical notions are supplemented with practical work in the
laboratory, where the students apply the classic methods of analysis of musts and wines. The set of theoretical
knowledge provided on the methods of analysis of musts and wines and on laboratory quality control, coupled with
practical experience gained during the laboratory classes, give the student a solid background on the classic methods
of analysis of musts and wines.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Anónimo, 2018. Recueil des methodes internationales d’analyse de vins et des mouts, (OIV), Paris.
Curvelo-Garcia, A.S., 1988. Controlo da Qualidade dos Vinhos. Instituto da Vinha e do Vinho, Lisboa.
Iland P., A. Ewart, J. Sitters, A. Markides, N. Bruer, 2000. Techniques for chemical analysis and quality monitoring
during winemaking. Patrick Illand Wine Promotions, Campbelltown, Australia.
Ough, C.S. e M.A. Amerine, 1988. Methods for analysis of musts and wines. 2nd edition. John Wiley & Sons, New York.
Pombeiro, A., 1991. Técnicas e operações unitárias em química laboratorial. 2ª edição. Fundação Calouste Gulbenkian,
Lisboa.
Ribéreau-Gayon, J.; E. Peynaud, P. Sudraud e P. Ribéreau-Gayon, 1982. Analyse et contrôle des vins. Sciences et
techniques du vin — Tome 1. 2e édition. Dunod, Paris.
Zoecklein, B.W.; K.C. Fugelsang, B.H. Gump e F.S. Nury, 1995. Wine analysis and production.Chapman & Hall, New
York.

Mapa IV - Microbiologia e bioquímica das fermentações

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Microbiologia e bioquímica das fermentações
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Microbiology and biochemistry of fermentations

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
BB

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, PL-30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ana Alexandra Mendes Ferreira: T-30, PL-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O curso compreende o estudo dos microrganismos do bago, do mosto e do vinho e os factores que condicionam a
sua diversidade e evolução ao longo do processo de fabrico do vinho. São apresentados os aspectos mais relevantes
da fisiologia, crescimento e metabolismo dos microrganismos e o seu papel na qualidade final do vinho. Com este
curso pretende-se que os alunos aprofundem conhecimentos científicos e adquiram competências no estudo e
controlo dos microrganismos que lhes permita identificar e resolver problemas em condições reais da adega e tenham
capacidade de aplicar as metodologias laboratoriais utilizadas no estudo dos microrganismos do vinho.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The course encompasses the study of the microorganisms of grape-berries, grape-must and wine and the factors that
impact their diversity and evolution along the winemaking process. The course reports the key aspects of the
physiology, growth and metabolism of those microorganisms and their role on the quality wines. With this course is
intended that students deepen scientific knowledge and acquire skills on the study and control of microorganisms,
enabling them to identify and solve problems under real conditions in winery and enable them to apply laboratorial
methodologies used to study the wine microorganisms.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Grupos microbianos de interesse enológico. O papel dos microrganismos e sua evolução durante o processo de
fabrico dos vinhos. As leveduras. Características gerais. Dinâmica das populações de leveduras durante a
fermentação. Fermentações espontâneas vs inoculadas. Critérios de seleção de leveduras. Actividade metabólica das
leveduras: Metabolismo dos açúcares. Metabolismo dos ácidos. Metabolismo dos compostos azotados.
Factores que afectam o crescimento e desempenho das leveduras e sua influência na qualidade do vinho.
Fermentações problemáticas. As Leveduras como agentes de contaminação. As bactérias lácticas. Características
gerais. Metabolismo dos açúcares. Factores que afectam o crescimento e o metabolismo das BAL. A fermentação
maloláctica (FML). Efeitos
da FML nas características do vinho. Controlo da FML. Critérios de seleção de bactérias lácticas para aplicação em
enologia. As BAL como agentes de contaminação. As bactérias acéticas.
Estabilização microbiológica dos vinhos.

4.4.5. Syllabus:
Microbial groups of interest in Oenology. The role of microorganisms and their evolution during winemaking. The
yeasts: General characteristics. Yeast populations dynamics during fermentation. Spontaneous vs Inoculated
fermentations. Selection criteria of wine yeasts. Inoculation with selected yeasts. Metabolic activity of yeasts: Sugars
metabolism. Acids
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metabolism. Metabolism of nitrogen compounds. Parameters affecting yeast growth and fermentation performance and
their influence on wine quality. Problematic fermentations: causes and treatments. The yeasts as spoilage agents The
lactic acid bacteria (LAB). General characteristics. Sugars metabolism. Factors affecting growth and metabolism of
LAB in wine. The
malolactic fermentation (MLF). Effects of MLF on wine characteristics. Control and management of MLF. Selection
criteria of wine LAB. LAB as spoilage agents. Microbial stabilization of wines.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos são coerentes com os objectivos uma vez que se pretende que o aluno conheça a diversidade dos
microrganismos envolvidos no processo de fabrico dos vinhos, a dinâmica das populações microbianas durante a
vinificação e perceba a contribuição das várias espécies para a qualidade do vinho. O estudo do crescimento,
fisiologia e do metabolismo dos diferentes grupos microbianos revela a sua importância na produção de vinho bem
como a necessidade de se proceder ao seu controlo durante o processo. É também realçado o facto destes
microrganismos poderem ser potenciais agentes de contaminação do vinho. Pretende-se uma forte articulação entre
as aulas teóricas e laboratoriais, o que contribui para um currículo mais coerente em que aluno adquire e consolida os
conhecimentos científicos exigidos num curso de microbiologia enológica e que permitirá a melhor compreensão da
importância deste tema em enologia, incluindo a identificação e resolução de problemas reais na vida profissional.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives of the course since it is intended that students must be aware the
diversity of microorganisms involved in the winemaking process, their evolution during winemaking and realize their
contribution to the quality of wine. The study of microbial growth, physiology and metabolism highlights the
importance of their role on the wine
production, on the need of their control and management during the process. It is also emphasized that these
microorganisms may be potential contaminants being responsible for wine spoilage. A strong articulation between the
theoretical and laboratory classes is also intended, which contributes to a more coherent curriculum in which students
consolidate the scientific knowledge required in a course of oenological microbiology and, at the same time, allows a
better understanding of the importance of this subject in oenology, including identifying and solving problems that
they could face on real winery environment.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O curso consiste numa introdução teórica a todos os temas propostos no programa, seguida da exposição do trabalho
laboratorial que se vai executar e da metodologia a utilizar, para uma melhor interacção entre as aulas práticas e
teóricas, seguindo-se o trabalho laboratorial propriamente dito. Serão sempre incentivadas sessões de debate sobre
temas e ou casos problema propostos previamente pelo docente ou pelos alunos. Avaliação - Exame final
complementado pela informação da componente prática e/ou relatórios.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course consists of a theoretical introduction to all subjects offered in syllabus, followed by disclosure of the
laboratorial work and the methodology to be used in the lab work for better interaction between practical and
theoretical classes, followed by the hands-on laboratory work.
The students are also encouraged to discussion sessions on cases - problem proposed by the teacher in advance or
proposed by students. Assessment- Final written exam complemented with additional information from practical
exams and/or other reports.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Com o objectivo de fornecer vários conceitos teóricos e de experiência laboratorial, o tempo é repartido pelas
tipologias T e PL de modo equitativo. Na tipologia PL pretende-se permitir aos alunos o contacto com as metodologias
associadas à observação microscópica e macroscópica dos microrganismos, ao seu isolamento, cultivo e estudo do
metabolismo que permita o
conhecimento das condições de crescimento, desempenho fermentativo bem como o seu controlo durante todo o
processo de fabrico do vinho. A forte componente prática deste curso fornece também competências aos alunos nas
metodologias laboratoriais usadas no estudo e controlo de microrganismos. As discussões nos tempos T, de
problemas propostos pelos
docentes permitirão a integração dos conhecimentos adquiridos nas aulas laboratoriais com os que são apresentados
nas exposições teóricas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
To provide the essential theoretical concepts and laboratory experience, time is equivalently divided into T and PL type
of classes. In PL typology the students contact with the methodologies associated with macroscopic and microscopic
observation of microorganisms, their isolation, cultivation and study of metabolism which provides the knowledge on
the conditions of growth, fermentative performance and control of microorganisms during the process of winemaking.
The strong practical component of this course provides skills to the students also on the methodologies used
laboratory on the study and control of microorganisms. The discussion of problems proposed gives a better
integration of knowledge acquired in laboratory works with the ones given in theoretical explanations.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BOULTON RB et al Principles and Practice of Winemaking., Chapman & Hall, NY, 1996.
RIBEREAU-GAYON, P et al. Handbook of Enology Volume 1. The Microbiology of Wine and
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Vinifications 2nd Edition. John Wiley & Sons, Ltd 2006
FLEET, G.H., Wine microbiology and biotechnology, Harwood academic publishers,
Switzerland, 1993
FUGELSANG, K. C. & EDWARDS, C G. Wine microbiology. Practical applications and procedures,
2nd ed., Springer Science+Buseness Media, LLC 2007, 393 p. ISBN 978-0-387-33341-0. 2007

Mapa IV - Química enológica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Química enológica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Oenological chemistry

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Q

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, PL-30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Ramos Novo Amorim de Barros: T-30, PL-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Unidade curricular de Química Enológica pretende dar a conhecer e familiarizar os alunos com a composição
química da uva e do vinho, desde compostos fenólicos, terpenos, substâncias azotadas ou substâncias pécticas,
açúcares, ésteres e álcoois superiores. Reações /modificações físico-químicas e bioquímicas que estes compostos
sofrem na uva e no vinho, como degradações oxidativas, reações de copigmentação, reações de oxidação e de
polimerização, etc.
Pretende-se suscitar o desenvolvimento da curiosidade científica, bem como de um pensamento crítico por parte dos
estudantes relativamente à ligação das temáticas lecionadas nesta unidade curricular e o mundo real da Enologia.
A Química Enológica apresenta como unidade curricular uma componente laboratorial bastante forte, que permitirá
precisamente o desenvolvimento de aptidão de práticas laboratoriais corretas em Enologia.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The curricular unit of Oenological Chemistry aims to make students familiarized with the chemical composition of
grapes and wine, from phenolic compounds, terpenes, nitrogenous or pectic substances, sugars, esters and higher
alcohols. Physicochemical and biochemical reactions / modifications that these compounds undergo in grapes and
wine, such as oxidative degradations, copigmentation reactions, oxidation and polymerization reactions, etc.
The aim is to stimulate the development of scientific curiosity, as well as critical thinking by students regarding the
connection between the themes taught in this course and the real world of oenology.
The Oenological Chemistry presents as a curricular unit a very strong laboratory component, which will allow precisely
the development of aptitude of correct laboratory practices in Oenology.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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Compostos fenólicos. Ácidos fenólicos e derivados. Estilbenos. Reações de escurecimento enzimático dos vinhos
brancos. Mecanismo de formação de etil e vinil fenóis. Flavonoides. Atividade antioxidante. Mecanismos.
Antocianinas. Taninos. Propriedades químicas das antocianinas e taninos. Adstringência. Fatores que influenciam a
adstringência. Reacções de condensação de antocianinas e taninos. Compostos de aroma. Conceitos gerais.
Aroma varietal. Aroma pré-fermentativo. Aroma fermentativo. Aroma pós-fermentativo. Terpenóides Terpenos com
aroma. Biossíntese dos terpenos. Norisoprenóides. Esqueleto megastigmano e não megastigmano.
Açucares. Identificação química. Reações de metilação e de acetilação. Produção de derivados voláteis. Produtos de
oxidação. Açucares redutores. Propriedades químicas dos açucares. Escurecimento químico dos vinhos. Reação de
Maillard. Osazonas. Mecanismo de formação.

4.4.5. Syllabus:
Phenolic compounds. Phenolic acids and derivatives. Stilbenes. Enzymatic browning reactions of white wines.
Mechanism of formation of ethyl and vinyl phenols. Flavonoids. Antioxidant activity. Mechanisms. Anthocyanins.
Tannins. Chemical properties of anthocyanins and tannins. Astringency. Factors that influence astringency.
Condensation reactions of anthocyanins and tannins. Aroma compounds. General concepts
Varietal aroma. Pre-fermentative aroma. Fermentative aroma. Post fermentative aroma. Terpenoids Terpenos with
aroma. Terpenes biosynthesis. Norisoprenoids. Megastigman and not megastigman skeleton.
Sugars. Chemical identification. Methylation and acetylation reactions. Production of volatile derivatives. Oxidation
products. Reducing sugars. Chemical properties of sugars. Chemical blackening of wines. Maillard reaction. Osazones
Training mechanism
Pectic substances. Alcohols. Higher alcohols. Mechanisms of formation. Erlich Mechanism.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A UC é desenvolvida de modo a cobrir os tópicos essenciais para os conhecimentos de Química Enológica aplicada.
A lecionação dos conteúdos das aulas teóricas através de uma metodologia interativa, em que os conceitos e
exemplos de concretização dos mesmos, seguidos ou intercalados com aplicações práticas, permite manter a atenção
dos alunos e proporciona-lhes a tomada de consciência pessoal sobre os conceitos e a oportunidade para o
desenvolvimento de uma perceção mais correta dos mesmos. Além disso, possibilita a reflexão e o desenvolvimento
dos conhecimentos transmitidos nas aulas ou adquiridos anteriormente. Adicionalmente, o conjunto de problemas
para auto-estudo e a orientação tutorial possibilitam a consolidação dos conhecimentos e um ensino personalizado e
de proximidade, o que permite um conhecimento mais profundo dos alunos e das suas dificuldades, ajudando a
adaptar a metodologia de ensino e a atingir a consecução dos objetivos de aprendizagem propostos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit is developed to cover the essential topics for the knowledge of applied oenological chemistry.
Teaching the contents of lectures through an interactive methodology, where the concepts and examples of their
realization, followed or interspersed with practical applications, allows students to keep their attention and provide
them with a personal awareness of the concepts and the opportunity for developing a more accurate perception of
them. In addition, it enables reflection and development of knowledge transmitted in the classroom or previously
acquired. In addition, the self-study set of problems and tutorial guidance make it possible to consolidate knowledge
and a personalized and close-knit teaching, allowing for a deeper understanding of students and their difficulties,
helping to adapt the teaching methodology and achieve the proposed learning objectives.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é presencial para as horas de contacto teóricas e práticas. As aulas teóricas são levadas a cabo através de
exposições orais e projeções de transparências. É fornecido previamente o protocolo correspondente a cada aula
prática. Para a avaliação da componente prática, cada grupo faz a apresentação oral de um trabalho. A componente
prática é sujeita a avaliação por teste. Os critérios mínimos de admissibilidade a exame são: Presença a 70% das
horas de contacto práticas e obtenção de classificação mínima de 8,5 valores na média ponderada dos elementos de
avaliação prática (P) P=0,1minitestes+0,4Trabalho+0,5Teste prático. A aprovação pressupõe que os estudantes
preencham os seguintes requisitos: obtenham uma nota relativa à componente prática, NP, igual ou superior a 8,5
valores; obtenham uma nota teórica, NT, igual ou superior a 9,0 valores; obtenham uma nota final, NF, igual ou
superior a 9,5 valores. A nota final da UC é calculada pela seguinte fórmula: NF=0,4NP+0,6NT.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching is in-person for theoretical contact hours and laboratory practices. Theoretical classes are carried out
through oral presentations and transparency projections. The protocol corresponding to each practical class is
provided in advance. For the evaluation of the practical component, each group is subject to an oral presentation of a
paper. The practical component is subject to a test evaluation. The criteria for admissibility to the exam are: Presence
at 70% of the contact hours laboratory and obtaining a minimum of 8.5 points in the weighted average of the evaluation
practical elements (P) P = 0.1minitest + 0 , 4Work + 0.5Practical test. Approval in the course presupposes that students
meet the following requirements: obtain a grade for the practical component, NP, equal to or higher than 8.5; obtain a
theoretical grade, NT, equal to or greater than 9.0; obtain a final grade, NF, equal to or greater than 9.5. The final grade
is calculated by the formula: NF = 0.4NP + 0.6NT.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O ensino desta unidade curricular está estruturado em componente teórica e componente prática, de forma a seja
privilegiada a aplicação dos conhecimentos.
Os conteúdos programáticos serão de caráter expositivo, com o auxílio de meios audiovisuais, de forma a que os
alunos sejam capazes de aplicar os conceitos apreendidos de forma autónoma, e simultaneamente, que sejam
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capazes de estabelecer a ligação com o mundo rela da prática Enológica,
Uma vez que o principal objetivo da unidade curricular é o conhecimento da composição quer em metabolitos
primários quer em metabolitos secundários presentes nas uvas, e as reações química que estes sofrem até à
transformação em vinho, e a composição química do vinho, tal como as reações químicas e bioquímicas
desenvolvidas, o ensino prático laboratorial acompanhará sempre a componente teórica nesse sentido, de forma a que
o estudante crie autonomia para resolver problemas relacionados a curto prazo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching of this course is structured in theoretical and practical component, so that the application of knowledge
is privileged.
The syllabus will be expository, with the aid of audiovisual means, so that students are able to apply the concepts
learned autonomously, and at the same time, that are able to establish the connection with the world of oenological
practice,
Since the main objective of the course is the knowledge of the composition of both primary and secondary metabolites
present in grapes, the chemical reactions that they undergo until the transformation into wine, and the chemical
composition of wine, as well as the reactions chemical and biochemical studies, practical laboratory teaching will
always accompany the theoretical component in this sense, so that the student creates autonomy to solve short-term
related problems.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Apak, R., Güçlü, K., Demirata, B., Özyürek, M., Çelik, S., Bektaşoğlu, K., Özyurt, D. (2007).Comparative evaluation of
various total antioxidant capacity assay applied to phenolic compounds with the CUPRAC assay. Molecules, 12, 1496-
1547.
Huang, D., Ou, B., Prior, R. (2005). The Chemistry behind Antioxidant Capacity Assays. Journal of Agricultural and
Food Chemistry, 53, 1841-1856.
Prior, R., Wu, X., Schaich, K. (2005).Standardized Methods for the determination of Antioxidant Capacity and Phenolics
in Food and Dietary Supplements. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, 4290-4306.
Lee J., Durst R., Wrolstad E. (2005). Determination of Total Monomeric Anthocyanin Pigment Content of Fruit Juices,
Beverages, Natural Colorants, and Wines by the pH Differential Method: Collaborative Study. Journal of AOAC
International, 88:5, 1269-1278.
Tomasset, L. U. (1998), Química Enológica, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid 

Mapa IV - Vinificação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Vinificação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Winemaking

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, PL-30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Virgílio Alexandre Cardoso e Falco da Costa: T-30, PL-30
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Saber avaliar o grau de maturação e o potencial qualitativo de uma parcela de vinha e preparar a adega e o
equipamento para a campanha de vindima. Compreender os fenómenos físicos, químicos e enzimáticos mais
importantes nos mostos e vinhos, e saber planificar, acompanhar e executar as operações unitárias associadas à
vinificação de vinhos de mesa, desde o esmagamento das uvas até ao engarrafamento dos vinhos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Know how to evaluate the degree of maturation and the qualitative potential of a vineyard and prepare the winery and
the equipment for the harvesting campaign. Understand the most important physical, chemical and enzymatic
phenomena in musts and wines, and know how to plan, follow and execute the unitary operations associated with the
production of table wines, from the crushing of the grapes to the bottling of wines.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Estudo detalhado dos princípios e técnicas usadas na produção de vinhos, com ênfase na
qualidade do vinho resultante, incluindo:
1 - Controlo da maturação das uvas e avaliação do potencial qualitativo
2 - Preparação da adega e do equipamento para a campanha de vindima
3 - Colheita, transporte e recepção das uvas
4 – Utilização do dióxido de enxofre na vinificação
5 – Produção de vinhos brancos, tintos e rosados
5.1 – Operações pré-fermentativas
5.2 - Controlo da fermentação
5.3 - Operações pós-fermentativas
5.4. - Engarrafamento

4.4.5. Syllabus:
Detailed study of the principles and techniques used in winemaking, with emphasis on the
quality of the resulting wine, including:
1 - Control of grape maturity and evaluation of grape qualitative potential
2 - Preparation of the winery for the reception of the grapes
3 - Harvesting, transportation and reception of grapes
4 – The use of sulfur dioxide (SO2) in winemaking
5 - Production of white, red and rosé wines
5.1 - Pre-fermentation operations
5.2 - Control of fermentation
5.3 - Post-fermentation operations
5.4 - Bottling

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A atitude pedagógica e programática no ensino desta UC parte do pressuposto de que a compreensão dos sistemas
de produção de vinhos de qualidade necessita de uma familiarização com os princípios teóricos das diversas técnicas
de vinificação utilizadas e com os princípios gerais do controlo de qualidade na adega. Há uma interligação entre os
objectivos
definidos, aquilo que é apresentado em termos dos conteúdos programáticos e a bibliografia de base considerada
para a UC.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All programmatic and pedagogical approach in teaching this UC assumes that the understanding of the production
systems of quality wines requires a familiarity with the theoretical principles of the various winemaking techniques,
and the general principles of quality control in the cellar. There is a connection between the stated objectives, what is
presented in terms of the syllabus and the basic bibliography considered for UC.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas e resolução de exercícios práticos com a participação dos alunos.
Aulas práticas com acesso ao equipamento disponível nos nossas instalações e visitas de estudo a unidades de
vinificação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures, including problem solving in the classroom with student participation.
Practical classes with access to the equipment available in our facilities and field trips to wineries.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino incluem aulas teóricas expositivas onde se introduzem as noções teóricas necessárias
para uma compreensão integral das técnicas de vinificação e de controlo da qualidade utilizadas na produção de
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vinhos. Estas noções teóricas são complementadas com a realização de trabalhos práticos e visitas de estudo a
unidades de vinificação. O
conjunto de conhecimentos teóricos fornecidos sobre os métodos de vinificação e sobre o controlo da qualidade,
somados à experiência prática adquirida durante as aulas de práticas e as visitas de estudo, conferem ao aluno uma
sólida formação sobre a produção de vinhos de qualidade.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methods include lectures where we introduce the theoretical concepts necessary for a full understanding
of the winemaking techniques and quality control used in the production of quality wines. These theoretical notions
are supplemented with practical work in UTAD facilities and field trips to wineries. The set of theoretical knowledge
provided on the wine production and quality control, coupled with the practical experience gained during the practical
classes and field trips, give the student a solid background on the production of quality wines.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Blouin J., E. Peynaud, 2012. Connaissance et travail du vin - 5e édition. Dunod. ISBN: 9782100573523.
Cardoso A.D., 2007. O vinho – da uva à garrafa. Âncora Editora. ISBN: 9789727802081.
Boulton R.B., V.L. Singleton, L.F. Bisson, R.E. Kunkee, 1996. Principles and practices of winemaking. Chapman & Hall,
New York.
Jackson R.S., 2014. Wine science: principles and applications. 4th Edition (Food Science and Technology). Academic
Press – Elsevier.
Ribéreau-Gayon P., D. Dubourdieu, B. Donèche, A. Lonvaud, 2017. Traité d'oenologie - Tome 1 - 7e éd. - Microbiologie
du vin. Vinifications. Dunod, Paris.
Ribéreau-Gayon P., Y. Glories, A. Maujean, D. Dubourdieu, 2017. Traité d'oenologie - Tome 2 - 7e éd. - Chimie du vin.
Stabilisation et traitements. Dunod, Paris.

Mapa IV - Introdução à análise sensorial

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Introdução à análise sensorial

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Introduction to sensory analysis

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-10, PL-20

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Alice Maria Correia Vilela: T-10, PL-20

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sensibilização dos estudantes para a importância da análise sensorial no controlo de qualidade de vinhos e sua
matéria prima. Desenvolver nos alunos a capacidade de reconhecer os vários sabores e aromas associados aos
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vinhos e outros produtos enológicos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students' awareness of the importance of sensory analysis in the quality control of wines and their raw material
(grapes). Develop in students the ability to recognize the various flavors and aromas associated with wines and other
oenological products.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Importância da análise sensorial na indústria do vinho. Problemas e erros de perceção.
Anatomia e fisiologia dos sentidos; Mecanismos neurofisiológicos; Transdução de sinal; Limiar de sensação e de
percepção; O gosto; Papilas gustativas; Os sabores elementares: doce, ácido, amargo, salgado Umami e o 'fat taste'.
Evolução dos sabores. A composição sápida do vinho. Conjugação e equilíbrio de sabores. A influência da
temperatura na perceção dos sabores.
O sentido do tato e a textura; Textura oral e manual. Importância da textura na aceitação dos alimentos e numa
perspetiva tecnológica.
O olfato; Anatomia e fisiologia; A via nasal direta e a via retro-nasal.
Definição e classificação dos constituintes aromáticos do vinho: Aromas primários (de casta), aromas pré
fermentativos e de fermentação e aromas de envelhecimento)
Constituintes aromáticos. Reconhecimento de aromas. Equilíbrio dos aromas.
A visão; Mecanismo da visão e sua importância na análise sensorial.

4.4.5. Syllabus:
Importance of sensory analysis in wine industry.
Problems and errors of perception. Anatomy and physiology of the senses; Neurophysiological mechanisms; Signal
transduction; Threshold of sensation and of perception;
The taste; Taste buds; The primary tastes: sweet, sour, bitter, salty, Umami and 'fat taste'. Evolution of flavors.
Perception thresholds of various flavors. The wine flavor composition; The sweet, acid, salty, bitter, Umami and 'fat
taste' compounds. Conjugation and balance of flavors. The influence of temperature on taste perception.
The sense of touch and texture. Oral texture and manual texture. Importance of texture on food acceptance.
The Smell. Anatomy and physiology. Definition and classification of aromatic components of wine. Primary aromas;
Secondary aromas and tertiary aromas (aging).
Aromatic components of wine. Recognition of flavorings. Balance of flavors.
The vision. Mechanism of vision and its importance in sensory analysis.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nesta UC os alunos adquirem o conhecimento necessário que lhes permita lidar com a análise sensorial de vinhos e
outros produtos derivados. Como em todo o tipo de análise, também nesta UC, os alunos deverão adquirir sentido
crítico, tanto na fase de planeamento dos ensaios como na da recolha dos dados. O treino sensorial, do olfato e do
gosto, é favorecido pela apresentação de soluções modelo simples antes da análise de vinhos e outros produtos mais
complexos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this CU students acquire the necessary knowledge to enable them to cope with the sensory analysis of wines and
other wine- products. As in any type of analysis, in this CU students should acquire critical sense, both in the planning
phase of trials as in the data collection. Sensory training of smell and taste, is favoured by the presentation of simple
model solutions prior to analysis of wines and other more complex products.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O curso consiste numa introdução teórica a todos os temas propostos no programa, seguida da exposição do trabalho
laboratorial que se vai executar e da metodologia a utilizar, para uma melhor interação entre a parte teórica e prática da
aula, seguindo-se o trabalho laboratorial propriamente dito.
Na parte teórica da aula a docente recorre a vários métodos audiovisuais (projetor multimédia, filmes, quadro) para
exposição do tema. Na parte prática é utilizado diverso material necessário para prova de soluções padrão e vinhos,
dentro das normas ISO estabelecidas (ISO 20613:2019) e dentro das normas da OIV (Review document on sensory
analysis of wine, 2015)
A avaliação será constituída por uma prova escrita de carácter obrigatório e pela realização de trabalhos práticos, com
entrega de relatórios.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course consists of a theoretical introduction to all the proposed themes in the program, followed by exposure of
laboratory work and the methodology to be used in the lab work, for a better interaction between theory and practice,
followed by laboratory work properly said.
In the theoretical part of the lesson several audiovisual methods are used (multimedia projector, movies, class board)
for exposure of the lesson subject. In the practical part of the lesson, several materials are available to the students,
required for tasting of standard solutions and wines, within the established ISO standards (ISO 20613:2019) and OIV
standards (Review document on sensory analysis of wine, 2015).
The evaluation will consist of one written test and the mandatory completion of a practical work, and delivering
reports.



10/16/2019 NCE/19/1900082 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6f2915bd-f913-db87-61cf-5d76549bd65b&formId=971bf423-403c-7ed5-8ca8-… 48/98

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas desta unidade curricular têm um carácter teórico e prático onde se irá fazer a apresentação dos conceitos, a
sua discussão e a sua aplicação prática imediata. Privilegia-se assim a aprendizagem pelo exercício, através da
organização de trabalhos práticos, em que os alunos integram os conceitos teóricos subjacentes.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The lessons of this course have a theoretical and practical character, where it will be made the presentation of
concepts, its discussion and its immediate practical application. The focus is just learning the exercise, by organizing
practical work, in which students integrate theoretical underlying concepts.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gail Vance Civille, B. Thomas Carr (2015). Sensory Evaluation Techniques. 5th Edition. CRC Press (ISBN
9781482216905 - CAT# K22081)
Emile Peynaud (2005). O Gosto do Vinho. Litexa Editora (ISBN: 9789725781357)

Mapa IV - Mundo vitivinícola

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Mundo vitivinícola

4.4.1.1. Title of curricular unit:
World of wine

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PAA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-10, S-20

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro: TP-10 S-20

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir a informação essencial da organização da produção e mercado da vinha e do vinho.
Conhecer o enquadramento económico e social do mercado nacional e internacional dos produtos vinícolas.
Percecionar a fileira com atores do setor e adquirir uma visão da geografia e diversidade das regiões.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The student must acquire the essential information on how the wine production and its market is organized.
The student must learn the economic and social frameworks of the national and international market of wine products.
The student must perceive the chain with actors in the sector and acquire a view of the geography and diversity of the
regions.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
A produção nacional: oportunidades, condicionalismos e perspetivas. Mercados, da origem à internacionalização
A produção internacional: regras de mercado e de concorrência
A regulação nacional de produção e qualidade: IVV, IVDP, Comissões Regionais, Empresas
Enquadramento internacional: UE, OIV, Regulamentações específicas de cada país

4.4.5. Syllabus:
The national production: opportunities, constraints and perspectives. Markets, from the origin to internationalization.
The international production: market rules and competing stakeholders
Regulations of production and its quality: IVV, IVDP, Regional Regulators, Enterprises
International framework: EU, OIV, Particular regulations in each country

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A informação adquirida na unidade curricular é a essencial para consciencializar os estudantes da complexidade do
mercado dos vinhos, das suas regulações específicas em cada país e da realidade concorrencial do mercado.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The information acquired in this unit is the essential one to the student become aware of the complexity of wine
market, its regulations in place in diverse countries and the completive nature of the market.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada tema será objecto de uma aula, ou conjunto de aulas, a ser exposta pelo docente ou por um convidado
especialista nesse tema.
Durante a exposição os estudantes serão encorajados a expor as suas dúvidas e opiniões sobre os temas tratados.
A avaliação é feita por teste ou exame final e trabalhos.
Um dos trabalhos consistirá na apresentação de uma pequena monografia escrita (max. 2000 palavras) sobre um tema
à sua escolha mas enquadrada no programa da Unidade Curricular.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Each subject is lectured during one class, or set of classes, by the professor or by one invited expert.
During each class, the students are encouraged to express the doubts and opinions about the subjects.
The students are assessed by test or examinations and other works.
One of the works is based in a presentation of a small written monograph (max. 2000 words) about one subject of
his/her choice but included in the syllabus.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os temas tratados nesta unidade curricular são muito diversos e de alguma complexidade pelo que a contribuição de
vários especialistas é desejável. A participação dos alunos permitirá o esclarecimento mais profundo dos temas em
apresentação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Given the diversity and complexity of the subjects of this unit, the contribution of a number of experts is highly
desirable. The participation of the students in the discussion will allow the increase in depth and scope of the subject

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
The world atlas of wine 8th edition, H. Johnson & J. Robinson, Octopus Publishing Group, 2019
OZ Clarke's world of wine. Agrand tour of the great wine regions. Vineyards, grapes, wines. OZ Clarke, Sterling
Publishing, 2017
A informação desta unidade curricular está amplamente dispersa pelo que os alunos são encorajados a procurar
seletivamente os documentos disponíveis nos diversos meios físicos e virtuais.
A utilização de informação dos sites de diferentes instituições, organismos e entidades será privilegiada.

The information of this unit is largely dispersed and the students are encouraged to search selectively the documents
available in the physical and virtual worlds.
The use of information from the sites of different institutions, agencies and entities will be privileged.

Mapa IV - Estabilização de vinhos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Estabilização de vinhos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Wine stabilization
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, PL-30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Fernanda Gil Cosme Martins: T-30 PL-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos se familiarizem com os conhecimentos teóricos e práticos sobre os diferentes processos
de clarificação e de estabilização de vinho, a fim de desenvolver competências nas áreas da produção e controlo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that students familiarized their theoretical and practical knowledge of wine clarification and stabilization
processes, to develop skills in the areas of production and control.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Programa teórico:
CAPÍTULO I - Considerações gerais sobre clarificação e estabilização de vinhos
CAPÍTULO II - Clarificação e estabilização por colagem
CAPÍTULO III - Centrifugação
CAPÍTULO IV - Filtração
CAPÍTULO V - O calor na estabilização dos vinhos
CAPÍTULO VI - O frio na estabilização dos vinhos
CAPÍTULO VII - Alterações da limpidez dos vinhos
CAPÍTULO VIII - Engarrafamento
Programa prático:
I - Análise de rotina de um vinho e parecer técnico
II - Ensaio de colagem
III - Ensaio de estabilidade proteica
IV - Determinação da filtrabilidade e da limpidez do vinho
V - Ensaio de estabilidade do bitartarato de potássio
VI - Teste de estabilidade da casse proteica, oxidásica, férrica, cúprica, matéria corante e das precipitações tartáricas
VII – Avaliação do potencial de acastanhamento e de arrosamento de vinhos brancos

4.4.5. Syllabus:
Theoretical program
CHAPTER I - General considerations on wine clarification and stabilization
CHAPTER II – Wines fining
CHAPTER III - Centrifugation
CHAPTER IV - Filtration
CHAPTER V – Heat stabilization treatment
CAPÍTULO VI – Cold-stabilization treatment
CAPÍTULO VII – Wine limpidity alteration
CAPÍTULO VIII- Wine bottling
Practical program:
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I – Conventional wine analyses and technical advice
II – Wine fining experiments
III – Wine protein stability experiments
IV – Wine filterability and limpidity tests
V – Tartaric stability experiments
VI – Protein, metal, color and tartaric stability testes
VII –Browning potential and pinking test

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos fornecem a base técnica e científica conducente ao desenvolvimento do trabalho de
aprendizagem do estudante. Assim, a lecionação desta unidade curricular visa o desenvolvimento de competências no
aluno para a área da produção e controlo. Pretende dar a conhecer os processos envolvidos na clarificação e
estabilização dos vinhos. As metodologias de ensino pretendem que os alunos alcancem os objetivos e as
competências da UC, deste modo todos os trabalhos práticos tiveram complementaridade com as aulas teóricas, e
foram sempre direcionados para uma aplicabilidade no mundo real.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus provides the technical and scientific basis to the development of the work and students learning. Thus,
the teaching of this course aims to develop skills in students to production and control. It is Intend to show the
processes involved in the clarification and stabilization of the wine. The teaching methodologies intend that students
achieve the goals and
skills of the course, thus all practical work is complementarity with the theoretical classes, and have always been
targeted for applicability in the real world.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A apresentação da matéria teórica é feita, fundamentalmente, com recurso à exposição oral, baseado na apresentação
de projeções (diapositivos), acompanhada pela escrita no quadro. Esta informação é posta à disposição dos alunos no
início do semestre em que a disciplina é lecionada, de maneira a assegurar o bom acompanhamento das aulas. Para
as aulas de caracter mais prático é fornecido previamente um protocolo correspondente a cada aula.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The oral presentation of theoretical classes is due primarily using the exposure, based on the presentation of
projections (Power-points), and followed by writing on the board. This information is available to the students at the
beginning of the semester in which the course is taught to ensure the proper monitoring of the lessons. For practical
classes protocols are provided previously to each class.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A lecionação dos conteúdos das aulas teórico-prática através de uma metodologia interativa, em que os conceitos e
exemplos de concretização dos mesmos, seguidos ou intercalados com aplicações práticas, permitem manter a
atenção dos alunos e proporciona-lhes a tomada de consciência pessoal sobre os conceitos e a oportunidade para o
desenvolvimento de uma perceção mais correta dos mesmos. Adicionalmente, o auto-estudo e a orientação tutorial
possibilitam a consolidação dos conhecimentos e um ensino personalizado e de proximidade, o que permite um
conhecimento mais profundo dos alunos e das suas dificuldades, ajudando a adaptar a metodologia de ensino e a
atingir a consecução dos objetivos de aprendizagem propostos. A coerência das metodologias de ensino com os
objetivos de aprendizagem da unidade curricular é ainda consolidada pelas aulas de laboratório onde se realizam
trabalhos práticos diretamente relacionados com a matéria lecionada na componente teórica, alcançando-se assim os
objetivos pretendidos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching of the contents of the theoretical-practical lessons through an interactive methodology, consecutive or
interspersed with practical applications, allows to keep the attention of students and provides them taking personal
awareness of the concepts and opportunity for the development of a more accurate perception of the same.
Additionally, the self-study and tutorials allowed the consolidation of knowledge and personalized teaching, allowing a
deeper understanding of the students and their difficulties, helping to adapt our
teaching methodology and achieve the learning objectives proposed. The consistency of teaching methodologies with
the learning objectives of the course is further consolidated by laboratory classes where they perform practical work
directly related to the theoretical component, thus achieving the desired objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Boulton et al. (1996). Principles and Practices of Winemaking. Chapman and Hall, New York.
Ribereau-Gayon et al.(eds.). (2006). Handbook of Enology Vol.2: The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments.
John Wiley&Sons, New York.
Jordão A. M., Cosme, F. (eds.). (2016). Recent Advances in Wine Stabilization and Conservation Technologies Nova
Science Publishers. Inc., New York.
Jordão A. M., Cosme, F. (eds.). (2018) Grapes and Wines - Advances in Production, Processing, Analysis and
Valorization. INTECH.
Other Bibliography
Milheiro, J et al. 2019. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 59, 1367–1391
Filipe-Ribeiro,F. et al. 2018. Food Chem. 242, 591–600



10/16/2019 NCE/19/1900082 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6f2915bd-f913-db87-61cf-5d76549bd65b&formId=971bf423-403c-7ed5-8ca8-… 52/98

Filipe-Ribeiro, F. et al. 2017. Food Chem. 229:242-251
Ribeiro, T. et al. 2014. Food Chem. 159:47-54
Guise, R. et al. 2014. Food Chem. 156:250-257
Andrea-Silva, J., 2014. J. Agric. Food Chem. 62, 5651−5659
Cosme, F. et al. 2012. LWT - Food Sci Technol, 46:382-387
Cosme F.,et al. 2009. Am. J. Enol Vit., 112:197-204.

Mapa IV - Genética molecular e biotecnologia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Genética molecular e biotecnologia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Molecular genetics and biotechnology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
BB

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, PL-30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Gilberto Paulo Peixoto Igrejas T-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Ana Lucia Rebocho Lopes Pinto e Sintra PL-10
Fernanda Maria Madaleno Rei Tomás Leal Santos PL-10
Isaura Alberta Oliveira de Castro PL-10

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender as novas tecnologias da Genética Molecular e Biotecnologia na sua interface com a microbiologia,
bioquímica, genética, engenharia, química, informática numa perspectiva de aplicação a várias áreas de actividade
económica e industrial.
Relacionar as novas abordagens da genética molecular ao nível da avaliação da biodiversidade e caracterização de
recursos genéticos.
Integrar as ferramentas da biotecnologia na caracterização, melhoramento e preservação da videira.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To understand the new technologies of Molecular Genetics and Biotechnology and its interface with the microbiology,
biochemistry, genetics, engineering, chemistry and bioinformatics perspective of application to various areas of
industrial and economic activity.
To relate the new approaches of molecular genetics at the level of biodiversity assessment and genetic resources
characterization.
To integrate biotechnology tools in the characterization, improvement and preservation of the vine.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. AULAS TEÓRICAS
INTRODUÇÃO À DISCIPLINA
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1. ESTUDO DOS ÁCIDOS NUCLEICOS
1.1. Ácidos nucleicos – localização e definição
1.2. Análise dos ácidos nucleicos
2. MUTAÇÕES
3. REPLICAÇÃO DO DNA
4. EXPRESSÃO GÉNICA
4.1. Transcrição do DNA
4.2. Tradução do DNA
4.3 Regulação génica em procariotas
5. GENÉTICA DE MICRORGANISMOS
6. TECNOLOGIA DO DNA RECOMBINANTE
6.1. Uso da tecnologia de DNA recombinante no melhoramento genético vegetal
6.2. Técnicas e metas para o melhoramento genético da videira
7. BIOTECNOLOGIA VEGETAL E ENGENHARIA GENÉTICA
7.1. Aspetos biotecnológicos do contexto planta stress biótico e abiótico
7.2. Aspectos genético-moleculares das interações planta-patógeno, planta-solo, planta-ambiente
8. MARCADORES GENÉTICOS
9. PROJECTO DE GENOTIPAGEM DA VIDEIRA

II. AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS
1. TRABALHOS PRÁTICOS
1.1. Micropropagação de Videira
1.2. Extracção e Quantificação de DNA
1.3. RAPD'S
1.4. SSR’s
2. EXERCÍCIOS REFERENTES ÀS AULAS TEÓRICAS

4.4.5. Syllabus:
THEORETICAL CLASSES
INTRODUCTION TO DISCIPLINE
1. NUCLEIC ACIDS STUDY
1.1. Nucleic acids - location and concept
1.2. Nucleic acids analysis
2. MUTATIONS
3. DNA REPLICATION
4. GENE EXPRESSION
4.1. Transcription
4.2. Translation
4.3 Regulation gene in prokaryotes
5. GENETICS OF MICROORGANISMS
6. RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY
6.1. Use of recombinant DNA technology in plant genetic improvement
6.2. Techniques and goals for the genetic improvement of the grapevine
7. PLANT BIOTECHNOLOGY AND GENETIC ENGINEERING
7.1. Biotechnological aspects of the biotic and abiotic stress plant context
7.2. Genetic-molecular aspects of plant-pathogen interactions, plant-soil and plant-environment
8. GENETIC MARKERS
9. GRAPEVINE GENTOTYPING PROJECT

II. THEORETICAL-PRATICAL CLASSES
1. PRACTICAL WORK
1.1. Micropropagation of Grapevine
1.2. DNA Extraction and Quantification
1.3. RAPD'S
1.4. SSR's
2. EXERCISES

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa desta UC permite aos alunos adquirir conhecimentos na área da Genética Molecular e Biotecnologia e
compreender a sua aplicação ao nível da resolução de problemas. O reforço de competências técnicas e tecnológicas,
com recurso a ferramentas informáticas, deve ser perspectivado como um auxílio na procura das explicações que
estão na base do conhecimento e da informação científica actualizada. Esta deve permitir ao aluno interpretar, criticar,
decidir e intervir com sentido de ponderação e desenvolvimento de competências de trabalho individual e de auto-
avaliação. Por outro lado deve introduzir e desenvolver as competências teórico-práticas inerentes à investigação
científica nos domínios da Genética Molecular e Biotecnologia, através do estudo das estratégias de (i) concepção e
planeamento de uma experiência; (ii) implementação das metodologias a usar; (iii) obtenção, análise e interpretação
de dados e (iv) divulgação dos resultados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program of this UC allows the students the acquisition of knowledge in the Molecular Genetics and Biotechnology
areas and in understanding its application on problems resolution. The reinforcement of technological and technical
competences with resource to informatics tools should be perspective as a help in the search of the explanations
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which are in the basis of knowledge and scientific actualized information. This experience would allow interpreting,
criticizing, deciding and interfering with sense of reflection and individual competences and auto-evaluation
development. On the other hand to introduce and develop the theoretical and practical skills involved in scientific
research in the field of Molecular Genetics and Biotechnology , by studying the strategies of (i) design and planning of
an experiment, (ii) implementation of the methodologies (iii) obtaining , analysis and interpretation of data and (iv)
dissemination of results.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Desenvolvimento de actividades que impliquem os alunos na planificação de percursos experimentais, execução de
relatórios e actividades práticas, pesquisa autónoma de informações em diferentes suportes e recurso às novas
tecnologias de informação. Estas abordagens exigem a integração das dimensões teórica e prática da unidade
curricular, assim como o trabalho cooperativo entre os alunos. Ao docente caberá decidir o grau de abertura das
tarefas ponderando as competências que os alunos já possuem, o tempo e os recursos disponíveis, no sentido da
promoção do ensino tutorial. A avaliação de conhecimentos dos alunos é feita, sempre que possível, de uma forma
periódica. A avaliação decorre da realização de relatórios, trabalhos em grupo e de projecto e testes escritos na forma
de perguntas de desenvolvimento e de escolha múltipla.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Development of activities that involve the students in the planning of experimental design, execution of reports and
practical activities, autonomic research of information in different supports and resource to the new technologies of
information. These approaches require the integration of the theoretical and practical dimensions of the curricular unit,
as well as the cooperative work between the students. The lecturer will decide the rank of opening of the task
considering the competences that the students already acquired, the time and the available resources, in the sense of
the promotion of the tutorial education. The evaluation of student’s knowledge will be, whenever possible, of a periodic
form. The evaluation elapse of the achievement of reports, group works and project and, finally, written exams with
development questions and multiple choice forms.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A optimização do processo de ensino é assente em princípios e métodos, que se baseiam na integração orgânica de
actividades fundamentais como a aprendizagem-investigação-participação, adaptados à natureza teórico-prática da
Unidade Curricular. A realização de actividades práticas como parte integrante e fundamental dos processos de ensino
e aprendizagem dos conteúdos será valorizada e estimulada.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The optimization of education process is founded in principles and approaches, which are based in the organic
integration of fundamental activities as knowledge-research-participation, adapted to the theoretic-practical nature of
the Curricular Unit. The achievement of practical activities as integral and fundamental assessment of education and
learning of the contents will be valorised and stimulated.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Genetics, Genomics, and Breeding of Grapes (Genetics, Genomics and Breeding of Crop Plants). Adam-Blondon, A-F.;
Martinez-Zapater, J.-M.; Kole, C. (Editors)
Genetics. A conceptual approach. Pierce, B.A.
Genetics: Analysis of Genes and Genomes. Hartl, D.L.; Jones, E.W.

Mapa IV - Proteção da vinha em produção integrada e biológica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Proteção da vinha em produção integrada e biológica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Vineyard protection under integrated and organic production

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PAA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, PL-20, TC-10
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4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Araújo de Beja Neves Nazaré Pereira: T-7,5, PL-5, TC-2,5

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Laura Monteiro Torres: T-15, PL-10, TC-5
Maria Isabel Mendes Guerra Marques Cortez: T-7,5, PL-5, TC-2,5

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer a problemática referente às principais doenças e pragas da vinha e o delineamento das estratégias de
proteção a utilizar em sistema de produção integrada da vinha ou em viticultura segundo o modo de produção
biológico.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know the problems related to diseases and pests of grapevine and the integrated pest and disease management in
grapevine integrated pest management systems or in grapevine organic systems.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
O ecossistema vinha, a produção integrada e o modo de produção biológico.
Fitopatologia geral: conceitos e quadros sintomatológicos; doenças provocadas por fungos, chromistas, bactérias,
fitoplasmas, vírus, viróides e nemátodes; métodos de diagnóstico, estimativa do risco, tomada de decisão e
estratégias de protecção; estações de avisos.
Entomologia geral: insectos e ácaros, suas características e meios de protecção; possibilidades de utilização da
biometria, estimativa do risco e determinação do nível económico de ataque para a tomada de decisão; principais
pragas da vinha.
Principais doenças abióticas na vinha.
Fitofarmacologia: conceitos e critérios na utilização de fitofármacos; riscos da utilização e meios de protecção
humana e ambiental.

4.4.5. Syllabus:
Grapevine ecosystem, integrated pest management and organic farming.
Plant pathology: basic concepts, symptoms; diseases induced by fungi, chromyts, bacteria, phytoplasma, virus,
viroids and nematodes; diagnosis, management strategies, alert systems.
Entomology: insects and mites, main characteristcs, management strategies, biometric, quantitative estimation of
harmful pests, economic treshold , main grapevine pests.
Abiotic diseaes of grapevine.
Phytofarmacology principles: basic concepts in pesticide science; fundamental aspects on application methods for
human and environmenatl protection.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A obrigatoriedade de elaboração de exercícios sobre doenças e pragas da vinha e sua discussão nas aulas PL, está de
acordo com os objectivos definidos para a UC.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is mandatory the elaboration of practical exercises concerning diseases and pests of grapevine in the PL classes, in
agreement with the outcomes of the curricular unit.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de exposição oral teórica (T), com apoio audiovisual, para exposição dos conceitos base de proteção da vinha.
Aulas de execução individual de exercícios práticos (PL) com utilização de revistas da especialidade e analise de
estudos de caso com utilização de material doente para os alunos aplicarem o conhecimento adquirido nas teóricas.
Algumas aulas na vinha (TC) para colocação de armadilhas para monitorização de pragas e/ou vectores de doenças
parasitárias e observação de material doente para diagnóstico e definição das estratégias de proteção.
A avaliação consiste na realização de dois testes escritos por Frequência sobre a parte de Fitopatologia (50% da
classificação final) e Frequência sobre a parte de Entomologia (50% da classificação final) ou Exame final sobre a
parte de Fitopatologia (50%) e a parte de Entomologia (50%).
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoric oral exposition classes (T), with slide support, to expose the basic concepts of grapevine protection. Individual
laboratory classes (PL) of pratical exercises using specialized journals and analysis of case studies using disease
material for students to apply the knowledge acquired in the theoric classes. Some field classes in the vineyard (TC) to
set traps for monitorization of pests and/or vectors of parasitic diseases and observation of disease material for
diagnosis and definition of protection strategies
The evaluation consists of two written tests by Frequency on the Phytopathology part (50% of the final grade) and
Frequency on the Entomology part (50% of the final grade) or Final Exam on the Phytopathology part (50%) and the
Entomology part (50%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas aulas teóricas o aluno aprende os conceitos básicos para proteção da vinha em modo de produção integrada e em
modo de produção biológica (identificação do problema fitossanitário e modo de proteção da cultura) . Nas aulas
praticas laboratoriais e nas aulas de campo o aluno tem de fazer exercícios para a aplicação dos conceitos teóricos e
faz o estudo de caso das principais doenças e pragas da videira.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
At the theoric classes the student will learn the basic concepts for grapevine protection in integrated management
agriculture or in organic systems (identification of the sanitary problem and its possible management practices). At the
lab and field classes the student has to do several exercises in order to apply the knowledge with practical case
studies for the primordial disease and pests of grapevine.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Agrios, G. 2005. Plant pathology. 5ªed. Elsevier, Academic Press, Londres
Amaro, P. 2003. A protecção integrada. ISA/Press. Lisboa.
Baur, R., Wijnands, F. and Malavolta, C. (Eds.). 2011. Integrated production – Objectives, Principles and Technical
Guidelines. IOBC/WPRS Bulletin, Special Issue. 
Ferreira J (Coord). 2012. As bases da agricultura biológica. Tomo I – Produção vegetal. 2ª Ed. Edibio Edições.
Gonçalves, F, Carlos C, Crespo L & Torres, L. 2014. Inimigos naturais das pragas da vinha: insectos e aracnídeos.
Quem são e onde estão? ADVID/Projecto EcoVitis. 
MAPA (ed). 1998. Los parasitos de la vid. Estrategias de proteccion razonada. 4ª edição, Ed. Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentacion e Ed. Mundi-Prensa, Madrid.
Martelli, G.P. (Ed). 1993. Graft-transmissible diseases of grapevine. Handbook for detection and diagnosis. ICVG and
FAO, Rome.
Pearson, R. & Goheen, A. 2001. Plagas y Enfermedades de la vid. APS, Ed. Mundi-Prensa, Madrid.

Mapa IV - Viticultura II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Viticultura II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Viticulture II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PAA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-30, TC-30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
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<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ana Alexandra Ribeiro Coutinho de Oliveira: T-15, TC-15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Fernando Augusto dos Santos: T-15, TC-15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os principais objetivos residem na transmissão de conhecimentos relacionados com a instalação de uma vinha e
otimização das diferentes práticas culturais, em função do material vegetativo presente, visando a maximização da
produtividade/qualidade e minimização dos custos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objectives reside in the transmission of knowledge related to the installation of a vineyard and optimization
of different cultural practices, depending on the vegetative material present, aiming at maximizing productivity/quality
and minimisation of costs.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Aulas Teóricas
1) Poda em verde e o sistema de condução
2) Métodos de caracterização ampelográfica
3) Seleção clonal
4) Potencial qualitativo das castas. Maturação
5) Boas práticas vitícolas visando o equilíbrio vegetativo/produtivo/qualitativo
6) Instalação de vinha 
7) Tratores e equipamentos agrícolas aplicados à viticultura
Aulas Práticas
Serão efetuadas, durante o semestre, diferentes operações na vinha da Quinta N. Sra. de Lurdes, nomeadamente:
enxertias, observação e identificação de doenças/pragas/acidentes/carências e toxicidades que surjam na vinha,
intervenções em verde (poda em verde) e observação de diferentes materiais inerentes à instalação e manutenção de
uma vinha.

4.4.5. Syllabus:
Theory Classes:
1) Spring pruning and management conduit system 
2) Ampelography characterization methods
3) Clonal selection 
4) Qualitative potential varieties. Maturation
5) Good viticulture practices directing at the vegetative / productive / qualitative balance
6) Vineyard Installation 
7) Tractors and agricultural equipment applied to viticulture
Practical Classes:
Will be made during the semester, different operations in the vineyard Lady of Lourdes farm: Grafting, observation and
identification of diseases/pests/accidents/deficiencies and toxicities, interventions green (green pruning) and
observation of different materials inherent to the installation and maintenance of a vineyard.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O Programa foi definido por forma a haver concordância com os objetivos propostos para esta Unidade Curricular.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The Program was be defined to have a consistent with the objectives proposed for this course.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na Unidade Curricular, à medida que vão sendo lecionados os diferentes capítulos, com auxílio de apresentações
power point, filmes, artigos e exercícios, são observados no campo (vinha) diferentes
materiais/equipamentos/carências/doenças/pragas etc, bem como a execução pelos alunos das diferentes
intervenções necessárias à vinha durante o período letivo.
A avaliação de conhecimentos será efetuada ao longo do semestre, com a realização de 2 frequências teórico-práticas:
Avaliação contínua: 
Nota final para aprovação = Média (1ª Frequência teórico-prática + 2ª Frequência teórico-prática) superior ou igual a 9,5
valores e presença em 70% das horas de contato sumariadas, independente da sua tipologia.
Avaliação em exame:
Serão admitidos a exame os alunos que não obtiveram na avaliação contínua classificação superior ou igual a 9,5
valores, mas que tenham tido presença em 70% das horas de contato sumariadas, independente da sua tipologia.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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In this course, as they are taught the different chapters, with the help of power point presentations, films, articles and
exercises, are observed in the field (vineyard) different materials/equipment/deficiencies/diseases/pests etc., as well as
implementation by students of different interventions required during the semester.
The assessment will be performed throughout the semester, with the completion of 2 Frequencies theoretical-practical:
Continuous assessment: 
Final note for approval = Average (Frequency theoretical-practical 1st + 2nd Frequency theoretical-practical) greater
than or equal to 9.5 and a presence in 70% of the contact hours summarized, regardless of their type.
Assessment exam: 
Admission to the exam students who did not obtain the continuous assessment greater than or equal to 9.5 values but
they have had a presence in 70% of the contact hours summarized, regardless of their type.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Por tudo o que foi descrito anteriormente, as metodologias de ensino aplicadas estão em concordância com os
objetivos propostos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
For all that has been previously described, the teaching methodologies applied are consistent with those objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MAGALHÃES, N. 2015. Tratado de Viticultura: A Videira, A Vinha, O Terroir. Edições Esfera Poética, Lisboa.
IVV. 2014. Catálogo das castas. Volume I e II
TODA, F. M., 2011. Claves de la Viticultura de Calidad. Edicione Mundi-prensa, Madrid.
TOGORES, J.H. 2006. La calidad del vino desde el viñedo. Edicione Mundi-prensa, Madrid.
FREGONI, M., 1998. Viticoltura di qualitá. Edizione d'Informatore Agrario, Verona.
SANTOS, F., 1997. A mecanização da vinha na RDD, UTAD, Vila Real.
SANTOS, F., 1997. Contribuição para a mecanização das vinhas tradicionais da RDD, UTAD, Vila Real.
SANTOS, F., 2002. Unidades de tração para a cultura da vinha, UTAD, Vila Real.

Mapa IV - Estágio em empresa vitivinícola

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Estágio em empresa vitivinícola

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Training in a winemaking company

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA/PAA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
243

4.4.1.5. Horas de contacto:
OT-36

4.4.1.6. ECTS:
9

4.4.1.7. Observações:
Esta unidade curricular funciona em contexto de empresa com uma duração de cerca de 4 a 5 semanas, seguidas ou
interpoladas, para contacto direto com processos de vinificação, estudo prévio de maturação e/ou acompanhamento
de operações culturais na vinha. Esta unidade curricular deve ter a supervisão da Direção de curso.

4.4.1.7. Observations:
This curricular unit works in context of company with a duration of about 4 to 5 weeks, followed or interpolated, for
direct contact with winemaking processes, previous study of maturation and/or cultural operations tracking in the
vineyard. This curricular unit must have the supervision of the course direction.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro: OT-18h
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Paulo Fernando da Conceição Santos: OT-18h

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprendizagem em contexto real.
Pretende-se que o estudante adquira conhecimento prático de processos de vinificação, incluindo vindima, receção de
uvas, preparação de materiais e equipamentos, análises de uvas, mostos e vinhos, tratamentos de correção.
Cumulativamente e em datas anteriores a este período, o estudante pode proceder ao acompanhamento de operações
culturais na vinha, particularmente para aumentar o seu nível de conhecimento entre o vingamento do cacho e a
maturação, fases em que o estudante está normalmente de férias.
Aplicar, praticar e testar a aprendizagem académica recebida no 1º e no 2º ano do curso. Aprender, vendo. Aprender,
fazendo. Confrontar e aprender práticas e técnicas diferentes ou complementares.
Redigir um relatório crítico das observações e das tarefas realizadas, com apresentação e discussão pública.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Learning in real context.
It is intended that the student acquire practical knowledge of winemaking processes, including vintage, grape
reception, preparation of materials and equipment, analysis of grapes, musts and wines, correction treatments.
Cumulatively and in earlier dates to this period, the student may proceed to the monitoring of cultural operations in the
vineyard, particularly to increase the level of knowledge among the bunch ripening and maturing, phases in which the
student is usually on vacation.
Apply, practice and test academic learning received on the 1st and the 2nd year of high school. Learn by seeing. Learn
by doing. Confront and learn different or complementary practices and techniques.
Write a critical report of the remarks and the tasks performed, with presentation and public discussion.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular não tem conteúdos programáticos específicos.
Observar, registar, praticar, aprender são a base para que cada estudante elabore os seus próprios conteúdos em
contexto de empresa.

4.4.5. Syllabus:
This course has no specific syllabus. Observe, record, practice, learn are the basis for every student to develop their
own content in context.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Sendo uma unidade curricular que funciona fora do ambiente da universidade, os objetivos concretizam-se através da
aprendizagem, observação e consulta feita junto de um técnico da empresa que será responsável pelas tarefas
executadas pelo estudante.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Being a curricular unit that works out of the University environment, goals come true through learning, observation
and consultation made with a company technician who will be responsible for the tasks performed by the student.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes adquirem conhecimento teórico e aplicação prática, em laboratório e adega experimental da
universidade, no 1º e no 2 º ano, que devem aplicar e comparar em contexto real.
Os estudantes são acompanhados na empresa por um licenciado em enologia ou em engenharia.
A UTAD estabelece, para cada empresa/estudante um protocolo de natureza pedagógica.
Como data máxima para conclusão da componente prática na empresa deve ser estipulada a 2ª semana de outubro,
ainda que possa haver ajustamentos anuais.
A avaliação consiste na elaboração de um relatório escrito sobre o conjunto de atividades realizadas, com
apresentação oral e discussão pública, em datas a publicar anualmente. Layout, tipo e tamanho de letra, margens,
espaçamento entre linhas e conteúdos obrigatórios constarão da ficha de unidade curricular a disponibilizar no início
do semestre letivo. Também o tempo de duração da apresentação e discussão serão comunicados aos estudantes.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Students acquire theoretical knowledge and practical application in laboratory and experimental wine cellar at the
University, on the 1st and 2 year, and students must apply and compare them in real context.
Students are accompanied in the company for a degree in Oenology or in Engineering. The UTAD establishes, for each
company/student a protocol from pedagogical nature.
Maximum date for completion of the practical component in the enterprise should be stipulated till the second week of
October, although there may be annual adjustments.
The assessment consists of the preparation of a written report on the activities carried out, with oral presentation and
public discussion, on dates to be published annually. Layout, font type and size, margins, line spacing and mandatory
content will be presented to the students at the beginning of the academic semester. Also the time of the presentation
and discussion will be communicated to students.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A cooperação com as empresas do setor e a importância do contacto com essa empresas, bem como a constante
requisição de “mão de obra” sobretudo para acompanhamento de controlo de maturação, receção de uvas e
operações associadas à vinificação, tornarão facilmente exequível esta unidade curricular.
O acompanhamento na empresa por técnicos experientes permite transmitir conhecimento, know-how e experiência
intergeracional.
A existência de muitos ex-alunos da UTAD em muitas destas empresas facilita o contacto e a operacionalização.
A necessidade de apresentar um relatório, obriga à recolha, tratamento e sistematização da informação recolhida
diariamente e algum sentido crítico para comentar as opções de trabalho.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Cooperation with companies in the wine sector and the importance of contact with these companies, as well as the
constant solicitation of "workmanship" for tracking control of maturation, receiving grapes and wine-related
operations, will easily feasible this curricular unit.
Monitoring in the company by experienced technicians allows to transmit knowledge, know-how and experience
between generations. The existence of many alumni of UTAD in many of these companies facilitates contact and
operationalization.
The need to write a report, requires the collection, processing and systematization of the information collected daily
and some sense of criticism for comment the work options.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Red wine technology,edited by Antonio Morata, Academic Press, 2019
Wine science. Principles and applications, R. S. Jackson, 3rd edition, Elsevier, 2008
A complete guide to quality in small-scale wine making, E. Frankish & J. Considine, Academic Press, Elsevier, 2014
Scientific and technical reports. How to write and illustrate, B.C. Sharma, Alpha Science, 2014

Mapa IV - Métodos instrumentais em análise de vinhos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Métodos instrumentais em análise de vinhos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Instrumental methods of wine analysis

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Guiomar Antunes TP-20

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Virgílio Alexandre Cardoso e Falco da Costa TP-10

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Esta Unidade Curricular procura dotar o estudante com conhecimentos e competências que lhe permitam:
i) Aplicar algumas técnicas instrumentais relevantes na análise de vinhos (Espectroscopia de absorção/ emissão
atómica, Espectroscopia de infravermelhos, Cromatografia gasosa e cromatografia líquida);
ii) Reconhecer a importância da seleção das metodologias em relação ao problema analítico;
iii) Preparar amostras para posterior análise instrumental, realizar a calibração analítica e tratamento dos dados.
iv) Aquisição de conhecimentos sobre a qualidade dos resultados das medições químicas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit seeks to provide students with knowledge and instrumental skills that allow them to:
i) Apply some instrumental techniques relevant in wine analysis (Atomic absorption/emission spectroscopy, infrared
spectroscopy, gas chromatography and liquid chromatography)
ii) Discern the importance of the selection of the methodologies in relation to the analytical problem.
iii) Prepare samples for further instrumental analysis, perform analytical calibration and data processing.
iv) Acquisition of skills for the perception of the needs of quality control according to the required quality of analytical
results

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Componente teórica
Espectroscopia atómica. Fundamentos. Absorção atómica e emissão atómica. Aparelhagem: fontes de radiação,
atomizadores e detetores. Técnicas hifenadas (ICP-MS). Espectroscopia de infravermelhos. Fundamentos. Aplicações.
Cromatografia. Teoria da cromatografia. Mecanismos de separação. Cromatografia gasosa. Aparelhagem. Técnicas
hifenadas (GC-MS). Cromatografia líquida. Aparelhagem. Técnicas hifenadas (LC-MS). Aplicações.
Componente laboratorial
Aplicação prática de técnicas instrumentais à determinação de alguns analitos em amostras de vinhos. Aplicação de
ferramentas de controlo interno de qualidade. Tratamento dos resultados e elaboração de relatórios.

4.4.5. Syllabus:
Theoretical component
Atomic spectroscopy. Principles . Atomic absorption and atomic emission. Instrumentation: radiation sources,
atomizers and detectors. Hyphenated Techniques (ICP-MS). Infrared spectroscopy. Fundamentals. Applications.
Chromatography. Chromatography theory. Separation mechanisms. Gas chromatography. Apparatus. Hyphenated
techniques (GC-MS). Liquid chromatography. Instrumentation. Hyphenated techniques (LC-MS). Applications
Laboratory component
Practical application of instrumentals techniques for determination of some analytes in wine. Implementation of
internal quality control tools. Results discussion and writing report.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC visa dar a conhecer técnicas instrumentais utilizadas na análise de vinhos. São apresentados os
fundamentos, aplicabilidade, os objetivos, as vantagens e as limitações de cada instrumento e técnica.
Nas aulas PL os alunos realizam trabalho laboratorial, preparam amostras, manipulam o equipamento e interpretam
resultados, sendo sensibilizados para a garantia de qualidade dos resultados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This Curricular Unit aims to present instrumental techniques used in wine analysis. The fundamentals, applicability,
objectives, advantages and limitations of each instrument and technique are presented.
In the laboratory class, the students perform laboratory work, prepare samples, manipulate the equipment and
interpret results, being sensitized to the quality of the results.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino:
Exposição teórica dos conceitos e prática das técnicas.
Realização pelos alunos das técnicas aprendidas.
Elaboração de relatórios de resultados e apresentação crítica de artigos científicos.
Avaliação:
1) Trabalho prático – obrigatório.
Objetivos: aplicação dos conhecimentos adquiridos
Realização: 2 alunos por grupo efetuam relatório
Material de análise: resultados obtidos no laboratório.
2) Avaliação contínua ou Exame final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching:
Theoretical exposition of the concepts and practice of the techniques.
Realization by students of the techniques learned.
Elaboration of results reports and critical presentation of scientific articles.
Evaluation:
1) Practical work - mandatory.
Objectives: application of acquired knowledge
Achievement: 2 students per group report
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Analysis material: results obtained in the laboratory.
2) Continuous evaluation or Final exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As exposições realizadas pelos docentes permitem a aquisição de informação atualizada acerca das temáticas
abordadas. As aulas laboratoriais dão a oportunidade de conhecer os vários equipamentos e adquirir competências
sobre a preparação das amostras e a sua análise, pondo em prática as técnicas aprendidas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The presentations made by the teachers allow the acquisition of up-to-date information about the topics addressed.
The laboratory classes give the opportunity to know the equipment and acquire skills on sample preparation and their
analysis, putting into practice the techniques learned.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Quantitative Chemical Analysis, D.C. Harris, 8th Ed., W. H. Freeman, Nova York.
Fundamentals of Analytical Chemistry, D. Skoog, D. West and F. Holler, 7th Ed., Saunders College Publishing, New
York.

Mapa IV - Terroirs vitícolas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Terroirs vitícolas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Wine terroirs

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PAA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Vicente de Seixas e Sousa TP-10

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Ana Alexandra Ribeiro Coutinho de Oliveira TP-10
Aureliano Natálio Coelho Malheiro TP-10

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver competências sobre os conceitos de terroir e a influência que os seus componentes têm na produção e
qualidade do vinho, bem como no potencial valor económico, social e ambiental para o vitivinicultor e para a região
vinícola. É dado ênfase à dinâmica e interacção entre os componentes do terroir, pretendendo que o estudante
apreenda os conceitos e metodologias aplicadas e familiarizando-o com exemplos de principais regiões vinícolas
nacionais e internacionais

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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To develop skills on the concepts of terroir and the influence that its components have on vine production and wine
quality, as well as on the potential economic, social and environmental value for the vinegrower/winemaker and for the
wine region. Emphasis is given to the dynamics and interaction between the components of the terroir, aiming at the
student to grasp the concepts and methodologies applied and familiarizing him/her with examples of the main national
and international wine regions.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Terroir: definições, diversidade de sentidos e usos; Componentes que explicam o ‘efeito terroir’; Conceitos
relacionados: qualidade e tipicidade; Denominações de origem; Gestão da denominação de origem.

4.4.5. Syllabus:
Terroir: definitions, diversity of meanings and uses; Components that explain the 'terroir effect'; Related concepts:
quality and typicality; Designations of origin; MAnagement of Designation of Origin.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A “gestão do terroir” procura optimizar a qualidade do vinho proveniente de determinada parcela pelo que os
componentes do terroir são estudados de forma integrada por forma a se atingir esse objectivo, sempre enquadro pela
regulamentação aplicada pela gestão da denominação de origem.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
"Terroir management" seeks to optimize the quality of the wine coming from a certain vineyard, so that the
components of the terroir are studied in an integrated way in order to achieve this objective, always in line with the
regulations applied by the management of the appellation of origin.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino combina aulas expositivas com a elaboração de trabalhos de grupo sobre as temáticas da
UC. No decorrer das aulas incentiva-se fortemente a intervenção dos alunos na interpretação e comentário aos
assuntos abordados. O estudante tem igualmente de realizar teste escrito, abrangendo os diferentes conteúdos da UC.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology combines expository classes with the elaboration of group work on the topics of the CU. In
the course of the classes, the intervention of the students is strongly encouraged in the interpretation and commentary
on the subjects covered. The student must also carry out written tests, covering the different contents of the curricular
unit.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas aulas expositivas far-se-á a apresentação de temas relacionados com a gestão do terroir e o enquadramento dos
trabalhos de grupo.
Os trabalhos de grupo são o melhor meio de proporcionar aos estudantes a oportunidade de integrar conhecimentos
já adquiridos nas propostas de gestão do terroir.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In the lectures will be presented topics related to the management of the terroir and the framework of group work.
Team work is the best way to provide students with the opportunity to integrate knowledge already acquired in the
terroir management proposals.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Magalhães, N., 2015. Tratado de Viticultura:A videira, a vinha, o Terroir. Ed. Esfera Poética, Lisboa.
Fregoni, M., 1998. Viticoltura di qualitá. Edizione d'Informatore Agrario, Verona.
Johnson, H. e Robinson, J. 2009. El Vino, Atlas Mundial. Blume, Barcelona.
Toda, F. M., 2008. Claves de la Viticultura de Calidad. Edicione Mundi-prensa, Madrid.
Togores, J.H. 2006. La calidad del vino desde el viñedo. Edicione Mundi-prensa, Madrid.
Vaudour E. (2010). Los terroirs vitícolas: definiciones, caracterización y protección. Acribia Editorial. 

Mapa IV - Vinificações especiais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Vinificações especiais

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Special winemaking

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA
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4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-15, PL-15

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Virgílio Alexandre Cardoso e Falco da Costa: T-15, PL-15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Saber planificar, acompanhar e executar as operações unitárias associadas à vinificação de vinhos especiais, desde o
esmagamento das uvas até ao engarrafamento dos vinhos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Know how to plan, follow and execute the unitary operations associated with the production of special wines, from the
crushing of the grapes to the bottling of wines.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Planeamento, acompanhamento e execução das operações tecnológicas associadas à vinificação de vinhos especiais.
Processos/fluxogramas de produção de:
1 - vinhos de flor,
2 - vinhos licorosos,
3 - vinhos espumantes,
4 - vinhos gaseificados,
5 - vinhos doces com açúcar residual derivado de uvas,
6 - icewine - eiswein.

4.4.5. Syllabus:
Planning, monitoring and technological operations associated with the production of special wines. Production of:
1 - flor or film wines,
2 - liqueur wines,
3 - sparkling wines,
4 - carbonated wines,
5 - sweet wines with residual sugar derived from grapes,
6 - icewine – eiswein.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A atitude pedagógica e programática no ensino desta UC parte do pressuposto de que a compreensão dos sistemas
de produção de vinhos de especiais necessita de uma familiarização com os princípios teóricos das diversas técnicas
de vinificação utilizadas e com os princípios gerais do controlo de qualidade na adega. Há uma interligação entre os
objetivos definidos, aquilo que é apresentado em termos dos conteúdos programáticos e a bibliografia de base
considerada para a UC.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
All programmatic and pedagogical approach in teaching this UC assumes that the understanding of the production
systems of special wines requires a familiarity with the theoretical principles of the various winemaking techniques,
and the general principles of quality control in the cellar. There is a connection between the stated objectives, what is
presented in terms of the syllabus and the basic bibliography considered for UC.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas e resolução de exercícios práticos com a participação dos alunos. Aulas práticas com
acesso ao equipamento disponível nos nossas instalações e visitas de estudo a unidades de vinificação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures, including problem solving in the classroom with student participation. Practical classes with access to the
equipment available in our facilities and field trips to wineries.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino incluem aulas teóricas expositivas onde se introduzem as noções teóricas necessárias
para uma compreensão integral das técnicas de vinificação e de controlo da qualidade utilizadas na produção de
vinhos especiais. Estas noções teóricas são complementadas com a realização de trabalhos práticos e visitas de
estudo a unidades de vinificação. O conjunto de conhecimentos teóricos fornecidos sobre os métodos de vinificação e
sobre o controlo da qualidade, somados à experiência prática adquirida durante as aulas de práticas e as visitas de
estudo, conferem ao aluno uma sólida formação sobre a produção de vinhos de qualidade.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methods include lectures where we introduce the theoretical concepts necessary for a full understanding
of the winemaking techniques and quality control used in the production of special wines. These theoretical notions
are supplemented with practical work in UTAD facilities and field trips to wineries. The set of theoretical knowledge
provided on the wine production and quality control, coupled with the practical experience gained during the practical
classes and field trips, give the student a solid background on the production of quality wines.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dias Cardoso A., 2005. Tecnologia de vinhos espumantes. Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral.
Jackson R.S. (ed.), 2011. Speciality Wines. Elsevier, Amsterdam.
Mencarelli F., P. Tonutti (ed.), 2013. Sweet, Reinforced and Fortified Wines: Grape Biochemistry, Technology and
Vinification. Wiley-Blackwell, Oxford.
Moreira da Fonseca A., A. Galhano, E. Serpa Pimentel, J.R.-P. Rosas, 1998. O vinho do Porto – Notas sobre a sua
história, produção e tecnologia. Instituto do Vinho Porto, Porto.

Mapa IV - Análise sensorial de vinhos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise sensorial de vinhos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Wine sensory analysis

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-20, PL-40

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Alice Maria Correia Vilela:TP-20, PL-20
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Invited teacher (industry professional) to hire PL-20

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Capacitar os alunos das ferramentas necessárias para avaliar sensorialmente vinhos de forma objetiva, descriminando
defeitos e virtudes. Desenvolver a capacidade de delineamento de provas e fazer o tratamento de dados obtidos
através de testes estatísticos adequados.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Empower students with the tools needed to sensorially evaluate wines objectively, discriminating defects and virtues.
Develop the ability to design evidence and process data obtained through appropriate statistical tests.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Avaliação sensorial de vinhos de forma objetiva através de testes sensoriais, descritivos (Perfil sensorial, QDA) e
discriminativos (duo, duo-trio, triangular, dois em cinco e ordenação). Tratamento de dados (paramétricos e não
paramétricos). A importância dos testes hedónicos e o perfil do consumidor. Avaliação e discriminação de
características sensoriais positivas e negativas (defeitos sensoriais). Seleção, formação e treino de um painel de
provadores. Prova de vinhos com defeitos. Prova de vinhos de mesa, espumantes, licorosos, Portugueses e
estrangeiros.

4.4.5. Syllabus:
Sensory evaluation of wines, objectively, through sensory descriptive (Sensory Profile, QDA) and discriminative (duo,
duo-trio, triangular, two-in-five and ranking-order) tests. Data processing (parametric and nonparametric). The
importance of hedonic tasting and the consumer profile. Evaluation and discrimination of positive and negative
sensory characteristics (sensory defects). Selection and training of a tasting panel. Sensory wine defects. Tasting of
table wines, sparkling wines, liqueur, Portuguese and foreign wines.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Numa primeira fase é feita uma descrição detalhada dos aspetos a ter em conta na análise sensorial do ponto vista
mais teórico. Seguidamente, há consolidação dos aspetos teóricos através de prova sensorial de vinhos e, quando
necessário, kits de aromas e defeitos (Le nez du vin). É também efetuado o tratamento estatístico dos dados das
provas obtidos a partir da
aplicação de testes descritivos, discriminativos e hedónicos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In a first phase a detailed description is made of the aspects to be taken into account in the sensory analysis. Then
there is a consolidation of the theoretical aspects through sensory wine tasting and, when necessary, the training with
aromas and defects kits (Le nez du vin). Statistical treatment of data obtained from the application of descriptive,
discriminative and
hedonic tests is also performed.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O curso consiste numa introdução teórica a todos os temas propostos no programa, seguida da exposição do trabalho
laboratorial que se vai executar e da metodologia a utilizar, para uma melhor interação entre a parte teórica e prática da
aula, seguindo-se o trabalho laboratorial propriamente dito.
Na parte teórica da aula a docente recorre a vários métodos audiovisuais (projetor multimédia, filmes, quadro) para
exposição do tema. Na parte prática é utilizado diverso material necessário para prova de vinhos, dentro das normas
ISO estabelecidas (ISO/TC 34/SC 12, Sensory analysis).
A avaliação será constituída por uma prova escrita de carácter obrigatório e pela realização de trabalhos práticos, com
entrega de relatórios.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course consists of a theoretical introduction to all the proposed themes in the program, followed by exposure of
laboratory work and the methodology to be used in the lab work, for a better interaction between theory and practice,
followed by laboratory work properly said.
In the theoretical part of the lesson several audio-visual methods are used (multimedia projector, movies, class board)
for exposure of the lesson subject. In the practical part of the lesson, several materials are available to the students,
required for tasting of wines, within the established ISO standards (ISO/TC 34/SC 12, Sensory analysis).
The evaluation will consist of one written test and the mandatory completion of a practical work, and delivering
reports.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas desta unidade curricular têm um carácter teórico e prático onde se irá fazer a apresentação dos conceitos, a
sua discussão e a sua aplicação prática imediata. Privilegia-se assim a aprendizagem pelo exercício, através da
organização de trabalhos práticos, em que os alunos integram os conceitos teóricos subjacentes.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The lessons of this course have a theoretical and practical character, where it will be made the presentation of
concepts, its discussion and its immediate practical application. The focus is just learning the exercise, by organizing
practical work, in which students integrate theoretical underlying concepts.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Gail Vance Civille, B. Thomas Carr (2015). Sensory Evaluation Techniques. 5th Edition. CRC Press (ISBN
9781482216905 - CAT# K22081)
• Emile Peynaud (2005). O Gosto do Vinho. Litexa Editora (ISBN: 9789725781357)
• Ronald S. Jackson (2017) Wine Tasting: A Professional Handbook (Food Science and Technology). 3rd Edition (ISBN-
13: 978-0128018132)
• P. Ribéreau-Gayon, Y. Gloires, A. Maujean and D. Dubourdieu. (2006). Handbook of Enology, Volume 2: The Chemistry
of Wine and Stabilization and Treatments. Chapter 7: Varietal Aroma. Pp. 187-201.
• P. Ribéreau-Gayon, Y. Gloires, A. Maujean and D. Dubourdieu (2006). Handbook of Enology, Volume 2: The Chemistry
of Wine and Stabilization and Treatments. Chapter
8: Chemical Nature, Origins and Consequences of the Main Organoleptic Defects. Pp. 209-249.

Mapa IV - Mercados e marketing de vinhos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Mercados e marketing de vinhos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Wine markets and marketing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Mark

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Manuel Luís Tibério: TP - 30h

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Sofia Helena Gouveia: TP - 30h

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objetivo aprofundar e desenvolver as competências necessárias para a compreensão do
funcionamento do mercado internacional de vinhos e do marketing de vinhos, num contexto de crescente
globalização, integração e internacionalização das economias. Em particular, pretende-se:
- Desenvolver competências analíticas em torno dos principais elementos, factos e teorias relacionados com os
processos de globalização, de integração económica, e internacionalização empresarial;
- Fornecer ferramentas que permitam um debate fundamentado em torno dos grandes desafios globais do setor, bem
como o tratamento de informação sobre os atuais e potenciais mercados de destino para as exportações de vinho
português
- Conhecer as especificidades do marketing-mix do sector.
- Compreender os fatores-chave do marketing de vinhos e impacto nos mercados.
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- Identificar os fatores críticos de sucesso no mercado do vinho.
- Elaborar estratégia e plano de marketing para empresas e produtos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This CU aims to deepen and develop the skills necessary to understand the functioning of the international wine
market and wine marketing in contexts of increasing globalization, integration and internationalization of the
economies. In particular, it is intended:
- Develop analytical skills around key elements, facts and theories related to the processes of, globalization, economic
integration and business internationalization;
B. Provide tools which may allow a reasoned debate around the global challenges of the sector, as well as the
treatment of information on current and potential destination markets for Portuguese wine exports;
- Know the specifics of the marketing mix sector;
- Understand the key factors in wine marketing and its impact on markets;
- Identify the critical success factors in the wine market;
- Develop a marketing strategy and plan for companies and products.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I. Globalização e dinâmicas na indústria do vinho
1. Globalização, internacionalização e integração: teoria e factos
- Globalização: conceito e principais dimensões
- Integração global e organizações multilaterais
- Integração económica regional: conceito, níveis e motivações
2. Mercado Internacional de Vinhos
- Determinantes da procura de vinho e tendências de consumo mundial
- Evolução da produção mundial de vinho 
- Comércio mundial de vinho: exportações, importações e preços
- Os vinhos portugueses no contexto internacional 
Módulo II. Comercialização e Marketing de Vinhos
3. Estratégia de Marketing e Plano de Marketing 
- O processo de planeamento de marketing
- O plano estratégico de marketing 
- O marketing-mix no plano anual de marketing
- Estratégia de Marketing para vinhos portugueses em mercados específicos
4. Comercialização de vinhos
- Inovação, diferenciação, qualidade e valorização dos produtos na fileira vinícola 
- Turismo, Gastronomia e Vinhos

4.4.5. Syllabus:
Module I. Globalization and the wine industry dynamics 
1. Globalization, internationalization and economic integration: theory and facts
- Globalization: concept and main dimensions
- Global integration and multilateral organizations
- Regional economic integration: concept, levels and motivations
2. International Wines Markets
- Determinants of wine demand and world consumption trends
- Evolution of world wine production 
- World wine trade: exports, imports and prices
- Portuguese wines in the international context and market perspectives
Module II. Commercialization and Wine Marketing 
3. Marketing Strategy and Marketing Plan
- The marketing planning process
- The strategic plan of marketing 
- The marketing mix in the annual marketing plan
- Marketing Strategy for Portuguese wines in specific markets
4. Commercialization of Wine 
- Innovation, differentiation, quality and value of products in the wine supply chain
- Tourism, Food and Wine

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão definidos para responder aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. 
Os conteúdos a abordar no módulo I - Globalização e dinâmicas na indústria do vinho - estão em coerência com os
objetivos de identificar e compreender os modelos e as ferramentas analíticas da teoria económica da integração
regional e das relações internacionais de comércio. Estes objetivos são explorados no contexto da análise das
dinâmicas dos mercados internacionais de vinhos, em termos de produção, consumo, comércio internacional e
competitividade preço e não-preço. 
Os conteúdos do Módulo II Marketing e Comercialização de vinhos destinam-se a compreender as especificidades do
marketing-mix no sector dos vinhos e a fornecer competências para elaborar estratégias e planos de marketing para
empresas do sector.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The syllabus of CU are consistent with the aims above presented.
The contents of module I - Globalization and dynamics in the wine industry - are coherent with the objectives of
identify and understand the models and analytical tools of economic theory of regional integration and trade
international relations. These objectives are applied in the context of the analysis of international wine markets in
terms of production, consumption, international trade and price and non-price competitiveness. 
The contents of Wine Marketing and Commercialization Section is designed to understand the specifics of the
marketing mix in the wine sector and to provide skills to develop strategies and marketing plans for the wine industry.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino inclui:
1. Sessões expositivas orientadas para a apresentação de conceitos e princípios fundamentais dos conteúdos do
programa;
2. Trabalho com bases de dados estatísticas do comércio internacional;
3. Conferências por especialistas;
4. Leitura de textos temáticos e discussão em sala de aula;
5. Apresentação, por parte dos alunos, de casos de estudo focados nas tendências do mercado, fatores de inovação e
diferenciação no sector dos vinhos e elaboração de planos de marketing.
A avaliação compreende:
1. Presença e participação dos estudantes nas sessões teórico-práticas (10%);
2. Leitura e apresentação individual de artigo técnico-científico (30%);
3. Elaboração escrita de Estudo de Caso centrado em temática do programa (30%); 
4. Exame escrito individual (30%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology includes:
1. Sessions oriented for the presentation of fundamental concepts and principles of program content;
2. Work with international trade databases
3. Conferences by experts;
4. Reading of thematic texts and discussion in the classroom;
5. Presentation by students of case studies focused on market trends, innovation and differentiation factors in the wine
sector and developing marketing plan.
The assessment includes:
1. Attendance and participation of students in the sessions (10%);
2. Reading and individual presentation of technical-scientific paper (30%);
3. Preparation of written case study focused on the thematic program (30%);
4. Individual written examination (30%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino baseiam-se no paradigma de aprendizagem “aprender a aprender” e “aprender fazendo”.
Esta abordagem do processo de ensino-aprendizagem facilita a concretização dos objetivos definidos para a unidade
curricular, os quais estão orientados para fornecer aos alunos conhecimentos e instrumentos que os habilitem a tomar
decisões na área da gestão e organização de empresas vitivinícolas, análise de mercados e elaboração de estratégias
e planos de marketing. As metodologias participativas utilizadas são orientadas para a aquisição de conhecimentos,
mas também para promover mudanças nos estudantes ao nível das atitudes e habilidades no que respeita à tomada de
decisão nas empresas e nos negócios, em particular na área da economia, gestão e marketing da indústria do vinho.
As metodologias utilizadas são coerentes com as palavras-chave utilizadas para definir os objetivos específicos da
unidade curricular: Conhecer, Usar, Compreender, Identificar, Discutir, Elaborar, Utilizar, Analisar.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methods are based on the learning paradigm "learning to learn" and "learning by doing". This approach
to teaching-learning process facilitates the achievement of the aims of the course, which are geared to provide
students with knowledge and tools to enable them to make decisions in the management and organization, market
analysis and developing strategies and marketing plans for wine companies. Participatory methodologies are oriented
towards the acquisition of knowledge, but also to promote changes in students in attitudes and skills with regard to
decision-making in business, particularly in economics, management and wine industry marketing. The methodologies
used are consistent with the key words used to define the specific objectives of the course: Know, use, understand,
identify, discuss, prepare, use, analyze.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Anderson, K.; Nelgen, S. (2011). Wine’s globalization: new opportunities, new challenges. Wine Economics Research
Centre Working Paper No 111.
Castillo, J., Villanueva, E.; García-Cortijo, M. (2016). The international wine trade and its new export dynamics (1988-
2012): a gravity model approach. Agribusiness, 32(4), 466-481.
European Commission (2014). Study on the Competitiveness of European wines. Written by COGEA.
IVDP/UTAD (2017). Rumo Estratégico para o setor dos vinhos do Porto e Douro
Lendrevie, J. et al (2011). Mercator XXI: Teoria e Prática do Marketing. Publicações D. Quixote, Lisboa. 
Ferreira, B. et al. (2011). Fundamentos de Marketing. Edições Sílabo. Lisboa.
ferreira, M. et al (2009). Marketing para Empreendedores e Pequenas Empresas. Edições LIDEL. Lisboa.
SOUSA, P. M. (2004). Estudo sobre vinhos de Portugal, Departamento de Engenharia Informática, Universidade de
Coimbra.
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Mapa IV - Empreendedorismo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Empreendedorismo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Entrepreneurship

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
G

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Mário Sérgio Teixeira: TP-10h

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Ana Paula Rodrigues: TP-10h
Carlos Jorge Fonseca Costa: TP-10h

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Sensibilizar os alunos para o empreendedorismo e para que possam vir a ser empreendedores.
2. Fornecer um quadro conceptual que permita compreender um novo negócio de forma integrada.
3. Desenvolver as competências necessárias para que os alunos elaborem um plano de negócio.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Motivate the students for entrepreneurship and to become entrepreneurs.
2. Provide students with a conceptual framework that allows them to understand a new business in an integrated way.
3. Develop in students the necessary skills to prepare a business plan.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao empreendedorismo
1.1. Natureza e importância do empreendedorismo
1.2. Benefícios e desvantagens associados ao empreendedorismo
1.3. Erros mortais do empreendedorismo
1.4. Atitude empreendedora
1.5. Perfil dos empreendedores
1.6. O processo de empreendedorismo
1.7. Criatividade, inovação e empreendedorismo
1.8. Desenvolvimento de ideias e oportunidades de negócio
2. Plano de negócio
2.1. Definição, vantagens e estrutura do plano de negócio
2.2. Descrição estratégica do negócio 
2.3. Gestão operacional
2.4. Enquadramento jurídico do negócio
2.5. Análise de mercado (clientes e concorrentes)
2.6. Plano de marketing
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2.7. Recursos humanos
2.8. Riscos críticos
2.9. Projeções financeiras
3. Apresentação do plano de negócio

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Entrepreneurship
1.1. Concepts and importance of entrepreneurship
1.2. Entrepreneurship benefits and disadvantages
1.3. Deadly mistakes of entrepreneurship
1.4. Entrepreneurial attitude
1.5. Profile of entrepreneurs
1.6. The process of entrepreneurship
1.7. Creativity, innovation and entrepreneurship
1.8. Development of ideas and business opportunities evaluation
2. Business Plan
2.1. Definition, advantages and structure of the business plan
2.2. Strategic management
2.3. Operational management
2.4. Legal environment of business
2.5. Market analysis (customers and competitors)
2.6. Marketing plan
2.7. Human resources
2.8. Critical risks
2.9. Financial projections
3. Presentation of the business plan

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As referências iniciais à natureza do empreendedorismo, à atitude empreendedora, ao perfil dos empreendedores e
aos processos de empreendedorismo visam sensibilizar os estudantes para a sua importância atual e para a
possibilidade de, alguns deles, se poderem vir a tornar empreendedores e a desenvolver as suas próprias ideias de
negócios.
Os conceitos base de gestão que são apresentados (relativos à gestão estratégica, ao marketing, à gestão de
operações, à gestão de recursos humanos e à gestão financeira) servem para fornecer um quadro conceptual genérico
e alargado que permita que os estudantes consigam compreender os fatores decisivos para o sucesso das ideias de
negócios, ajudando-os a pensá-las de forma integrada e dotando-os das competências e das ferramentas necessárias
para elaborar planos de negócios.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of introduction to entrepreneurship will sensitize the students to be entrepreneurs, because it will enable
them to understand the basic concepts involved in this topic and the skills they need to develop in order to take the
lead on new and successfully business projects.
Moreover, the content associated with the business plan will provide students with a conceptual framework that allows
them to understand a new business in an integrated manner and ensure the basis for developing their skills in
preparing a business plan for a new firm. These contents include all the essential components that must be considered
in the creation and subsequent management of new business: strategy, financial management, operations
management, human resources management, marketing and market analysis as well as legal aspects associated with
the creation of new enterprises.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Recurso à metodologia pedagógica de aprendizagem por projeto. Os estudantes elaboram um plano de negócios
assente em ideia inovadora, proposta e selecionada pelos estudantes com o apoio crítico dos docentes.
As aulas têm uma fase expositiva para apresentação de conceitos teóricos e exemplos de concretização dos mesmos
e uma fase prática onde os alunos aplicam esses conceitos ao desenvolvimento dos seus planos de negócio, com o
apoio personalizado dos docentes que assumirão a função de tutores/consultores do projeto. No final do curso, os
alunos apresentarão os seus planos de negócio.
As competências desenvolvidas pelos alunos são avaliadas pela elaboração do plano de negócios em grupo (50%),
pela sua apresentação e discussão (20%) e pela realização de três trabalhos parciais de grupo (30%).
São dispensados do exame final os alunos que obtenham admissão a exame e média ponderada superior a 9,5 valores
e não tenham tido nota inferior a 8,5 valores em nenhuma destas avaliações.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course will be taught using the methodology of learning by project. Students will prepare a business plan based
on an innovative business idea, proposed and selected by students with the critical support of teachers.
Classes will use the lecture method for presentation of theoretical concepts and specific application examples.
Students will be encouraged to apply these concepts to develop their business plans, with the personalized support of
teachers who will take the role of tutors/consultants on the project. At the end of the course, students will present
publicly their business plans.
The skills developed by the students will be evaluated by the elaboration of the group Business Plan (50%), by their
presentation and discussion (20%) and by the accomplishment of three partial group work (30%).
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Will be dispensed from the final exam the students who obtaining exam admission, have a weighted average higher
than 9.5 and have not taken less than 8.5 in any of the evaluations.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias expositivas permitem a transmissão de conhecimentos sobre temáticas de empreendedorismo e
gestão. Mas o estudante deve aplicar esses conhecimentos, de forma integrada, a uma situação concreta de criação
de uma nova empresa, pelo que a metodologia de ensino de aprendizagem por projeto também será usada de modo a
incentivá-los a desenvolver competências empreendedoras e de gestão de negócios. Com a elaboração de projeto
empresarial assente em ideia de negócio inovadora, os estudantes poderão aplicar esses conhecimentos e
desenvolver as suas competências para a elaboração do plano de negócio.
O trabalho e a aprendizagem em grupo serão também valorizados, permitindo a construção coletiva e a troca de
conhecimentos e de perceções e promovendo diversos atributos essenciais para a vida profissional e empresarial,
como a capacidade de ouvir e respeitar os outros, distribuir e planear tarefas, aprender a argumentar e a incorporar no
pensamento comum as opiniões de pessoas com ideias diferentes.
As competências desenvolvidas serão avaliadas pela elaboração de trabalho escrito de grupo (Plano de Negócios),
pela sua apresentação e pela realização de três trabalhos parciais, ou através de um exame final.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The lecture methodologies allow the transmission of knowledge on issues of entrepreneurship and management. But
because it is intended that students should be able to apply this knowledge, in an integrated way, to a concrete
situation of creating a new business, the teaching methodology of learning by project will also be used to encourage
them to develop their entrepreneurial and business management skills. So with the development of an entrepreneurial
project based on an innovative business idea, students can apply this knowledge and develop their skills for creating a
business plan.
The workgroup learning are instrumental in allowing the joint construction and sharing of knowledge and perceptions
and promoting several important attributes for professionals and business students, as the ability to listen and respect
others, plan and distribute tasks, learning to argue and to incorporate in the common mind the opinions of people with
different ideas.
The skills developed by students will be evaluated for the preparation of written work group (Business Plan), for its
presentation and discussion in class and by the realization of three partials works group, or through a final exam.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cebola, António (2011). Projetos de Investimento de PME. Elaboração e Análise. Edições Silabo.
Ferreira, Manuel P., Santos, João C. & Serra, Fernando R. (2010). Empreendedorismo. 2ª edição, Edições Sílabo.
Hisrich R. D. & Peters M. P. (2004). Empreendedorismo. 5ª Edição, Bookman.
Kaplan, Jack M.(2003). Patterns of Entrepreneurship. 1st edition, John Wiley & Sons.
Lindon, D. et al (2000). Mercator 2000 - Teoria e prática do marketing. 9ª Edição, Publicações Dom Quixote.
Nunes, J.C. e Cavique, L. (2001). Plano de Marketing – Estratégia em Acção. Publicações Dom Quixote.
Soares, Isabel et al (2007). Decisões de Investimento – Análise Financeira de Projetos. Edições Sílabo.
Sousa, M. J. et al. (2006). Gestão de Recursos Humanos – Métodos e Práticas. Edições Lidel.
Zimmerer, Thomas W. and Scarborough, Norman M. (2002). Essentials of Entrepreneurship and Small Business
Management. 3rd edition, Prentice Hall.
Artigos de revistas científicas – in http://www.b-on.pt

Mapa IV - Segurança, qualidade e certificação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Segurança, qualidade e certificação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Safety, quality and certification

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-30

4.4.1.6. ECTS:
3
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4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro: TP-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno apreenda e aplique conceitos de qualidade e segurança na fileira dos vinhos. Associa-se a
cada produto os perigos e riscos e os principais atributos de qualidade, inerentes à matéria-prima e associados ao
modo de produção, adquirindo o aluno conhecimento para verificar, melhorar e gerir sistemas de gestão de qualidade
e segurança alimentar.
Pretende-se também que o aluno conheça e seja capaz de organizar e manter um sistema de qualidade na produção de
produtos certificados. Deve conhecer a principal legislação aplicável.
A Unidade Curricular confere ao aluno capacidade para delinear, acompanhar e gerir tecnicamente processos de
instalação e gestão de sistemas de qualidade e de segurança alimentar, os quais contribuem para o aumento da
competitividade empresarial, a fidelização de fornecedores e clientes, e a salvaguarda da saúde dos consumidores e
trabalhadores.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The student should seize and apply concepts of quality and safety in the agri-food sector, with an emphasis on wine.
Each product is associated with risks and the main quality attributes, inherent in the raw material and associated with
the mode of production, acquiring the student knowledge to check, improve and manage quality management systems
and food security. 
The Course gives the student the ability to delineate, monitor and manage processes technically installation and
management of quality systems and food safety, which contribute to increasing business competitiveness, the loyalty
of customers and suppliers, and safeguarding the health of consumers and workers.
It is also intended that the student knows and is able to organize and maintain a quality system in the production of
certified products. The student must know the main applicable legislation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Segurança alimentar. O caso dos vinhos e derivados. Conceitos. A evolução em Portugal, no espaço europeu e no
mundo. Substâncias químicas. Agentes biológicos de infeção e infestação. Agentes físicos. Higiene alimentar e agro-
industrial. Códigos de boas práticas. Embalagem e rotulagem. Sistema HACCP em vinhos e derivados.
Regulamentação e padrões internacionais de segurança alimentar em vinhos e derivados.
Qualidade. Conceitos de qualidade. O caso dos vinhos e derivados. Controlo, padrões de qualidade e análises de
controlo de qualidade. Fatores que contribuem para a perda de qualidade. Sistemas de gestão de qualidade (ISO 9000)
e de gestão de segurança alimentar (ISO 22000). Qualidade e denominações de origem.
Certificação de vinhos. Princípios. Legislação.

4.4.5. Syllabus:
Food safety. Wines and derivatives. Concepts. The evolution in Portugal, in Europe and in the world. Chemical
substances. Biological agents of infection and infestation. Physical agents. Agro-industrial food hygiene. Standards of
good practice. Packaging and labelling. HACCP system in wines and derivatives. International food safety standards
and regulations in wines and derivatives.
Quality. Concepts of quality. The wines and derivatives. Control, quality standards and quality control analysis. Factors
that contribute to the loss of quality. Standards for quality management (ISO 9000) and food safey management (ISO
22000). Quality and protected designations of origin.
Certification of wines. Principles. Legislation.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O sucesso do sector agro-alimentar depende da perceção de segurança e qualidade que é transmitida ao consumidor.
A UC pretende preparar o estudante para estar apto a conhecer as preocupações do setor com segurança e qualidade
e a conceber e apresentar métodos de assegurar elevados níveis de proteção.
O programa apresenta os conceitos de segurança e qualidade no setor, continua através do estudo sumário dos
principais perigos e riscos de natureza química, biológica, física e nutricional resultantes da ingestão de vinho e
derivados, aborda a legislação mais pertinente no setor e concluí com uma apresentação das estratégias para oferecer
ao consumidor produtos diferenciados capazes de dar resposta às preocupações de proveniência, tipicidade e
segurança.
Dá-se particular atenção aos aspetos de segurança, exigindo ao aluno o estudo/elaboração detalhado do processo de
controlo preventivo HACCP e a sua aplicação na indústria.
Uma atenção final especial é dada à segurança dos trabalhadores.
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The success of the agri-food sector depends on the perception of product safety and quality which is transmitted to
the consumer. The CU aims to prepare the student to understand the concerns of the sector with safety and quality and
to design and present methods to ensure high levels of consumer protection.
The program presents the concepts of safety and quality in the sector, continues through the study of the main risks of
chemical, biological, physical and nutritional nature, resulting from the ingestion of wine and other wine derived
products, discusses the relevant legislation in the sector and concludes with the approach strategies for differentiation
of products offered to consumers in order to respond to the concerns of provenance, uniqueness and safety.
Special attention is given to safety aspects, requiring the student to the detail study/elaboration of preventive
supervision process HACCP and its application in the industry.
Special attention is given to worker’s safety.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas tutoriais de exposição com recurso a métodos audio-visuais.
Aulas tutoriais de elaboração e discussão de trabalho de grupo.
Apresentação e discussão de trabalho.
Visitas de estudo a adegas.
Trabalho de grupo (HACCP para uma adega) (máximo de 2 alunos por grupo); apresentação oral.
Avaliação individual: realização de 1 teste escrito final.
Participação nas horas de contacto (mínimo de 75% de presenças).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Display tutorials lessons with audio-visual methods.
Tutorial classes and discussion of group work.
Presentation and discussion of work.
Study visits to wine processing units.
HACCP plan for a winery. Working group (maximum of 2 students per group); oral presentation.
Individual evaluation: 1 written individual tests.
Participation in contact hours (minimum of 75% of presence)
8,5 out of 20 in the test and in the HACCP plan (including presentation).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Unidade Curricular assenta no estudo de casos, para o que é fundamental a capacidade individual de pesquisa,
síntese, análise e sistematização de informação científica e tecnológica (biblioteca on-line e motores de busca), e a
presença interventiva nas horas de contacto.
As horas de trabalho independente são direcionadas para estudo e para o desenvolvimento do trabalho de elaboração,
apresentação e discussão da implementação ou melhoria de um sistema de gestão de qualidade e segurança.
As horas de contacto em Orientação Tutorial (OT) visam o acompanhamento e resolução de dificuldades concretas e
específicas inerentes aos conteúdos da Unidade Curricular e ao desenvolvimento do trabalho preconizado por cada
aluno ou grupo de alunos.
As aulas de exposição visam a apresentação de conceitos transversais aos dois temas base da Unidade Curricular: a
segurança e a qualidade e constituem-se como âncora teórica à elaboração do trabalho de grupo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The Syllabus is based on case studies, for which is fundamental the individual capacity of research, synthesis,
analysis and systematization of scientific and technological information (online library and search engines), and the
presence on the contact hours.
The working hours are geared towards independent study and for the development of the work of preparation,
presentation and discussion of the implementation or improvement of a safety management system.
Contact hours in tutorial orientation (OT) aimed at the monitoring and resolution of concrete and specific difficulties
inherent to the contents of the curricular unit and the development of the work advocated by each student or group of
students.
The exposure classes aimed at presentation of concepts both Cross Curricular unit base themes: safety and quality
and constitute itself as anchor the theoretical group.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Moreno-Arribas, M. V. and B. B. Suáldea (Eds.) - Wine safety, consumer preference, and human health. 2016. Springer.
ISBN 9783319245126.
REGULAMENTO (CE) N.o 178/2002 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 28 de janeiro de 2002 que
determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios.
RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE
CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-20031.
https://ec.europa.eu/info/publications/regulations-wine_en
https://www.food.gov.uk/business-guidance/wine-law

Mapa IV - Efluentes e resíduos vitivinícolas
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Efluentes e resíduos vitivinícolas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Winemaking effluents and by-products

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA/TPA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
António José Duque Pirra: TP-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Alcides Silvestre Peres: TP-30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
a) Fornecer conhecimentos básicos sobre o efeito da atividade agroindustrial no ambiente numa base ecológica,
socioeconómica e política. b) Identificar as características físicas, químicas e biológicas dos efluentes vinícolas. c)
Compreender a configuração de unidades de tratamento de águas e águas residuais (layout, manutenção, operação e
controlo). d) Compreender e aplicar técnicas/estratégias que permitam minimizar o impacte ambiental da atividade
agroindustrial. e) Conhecer as operações unitárias envolvidas no tratamento de águas residuais; relacionar os
processos envolvidos de natureza física, química e biológica. f) Analisar de forma integrada os problemas ambientais
derivados da gestão de resíduos, resultantes da atividade industrial, e respetivas soluções necessárias ao
desenvolvimento sustentável.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course comes in the syllabus of the degree course in oenology seeking that the students develop skills that will
contribute to management of water and wastewater, in order to prepare him for taking responsibility and cooperating
waste management and effluent of a winery. a) Provide basic knowledge about the effect of agro -industrial activity on
the environment in ecological, socio-economic and political framework. b) Identify the physical, chemical and
biological characteristics of winery wastewater. c) Understand the configuration of water and wastewater treatment
units (layout, maintenance, operation and control). d) Know the unitary operations involved in water and wastewater
treatment. e) Understand and apply techniques/strategies to minimize the environmental impact of agro-industrial
activity.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I. A indústria vitivinícola, a água e o ambiente
1. A importância da água na atividade enológica.
2. Caracterização de efluentes vinícolas.
2.1. Parâmetros químicos orgânicos: CBO5, CQO, oxidabilidade, COT.
2.2. Parâmetros químicos inorgânicos.
2.3. Pesticidas.
3. Processos de tratamento de água para atividades enológicas. Operações unitárias: coagulação/floculação química,
sedimentação, filtração, adsorção.
4. Desinfeção. Cloro e química dos compostos de cloro. Cloração ao “break-point”. Dióxido de cloro. Ácido peracético.
Ozono. Radiação UV. Comparação das características de desinfetantes.
II- Gestão e Tratamento de efluentes e resíduos vitivinícolas.
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1. Importância e impacto.
2. Redução do volume e da carga poluente. Gestão e planeamento. Recuperação e valorização de subprodutos e
resíduos. 3. Caracterização e tratamento. Alternativas e Fileiras de tratamento.
4. Processos de tratamento físico-químicos e biológicos.
5. Gestão de resíduos sólidos. Compostagem e digestão anaeróbia.

4.4.5. Syllabus:
I. The wine industry, water and the environment.
1. The importance of water in wine-making activity.
2.1. Characterization of winery wastewater:organic chemical parameters BOD5, COD, oxidability, TOC.
2.2. Inorganic chemical parameters.
2.3. Pesticides
3. Water treatment processes for oenological activities; Unit operations: chemical coagulation /flocculation,
sedimentation, filtration, adsorption.
4. Disinfection. Chlorine and chemistry of chlorine compounds. Break-point chlorination. Chlorine dioxide. Peracetic
acid. Ozone. UV radiation. Comparison of disinfectant characteristics.
II. Management and Treatment of effluents and waste Winemaking.
1. The importance and impact.
2. Reducing the volume and pollutant load. Management and planning. Return and recovery of by-products and waste.
3 Characterization and treatment. Rows and alternative treatment.
4. Processes of physical, chemical and biological treatment. 
5. Solid waste management. Composting and anaerobic digestion.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos fornecem a base técnica e científica e o aprofundamento adequado em tópicos
específicos conducentes ao desenvolvimento do trabalho de aprendizagem do estudante. Esta unidade curricular
fornece um conjunto de conhecimentos novos, não adquiridos em outras UCs, capacitando os alunos para o
desenvolvimento de estratégias que permitam minimizar o impacte ambiental dos efluentes e resíduos no ambiente.
Pretende-se que os alunos no final desta UC tenham competências para serem capazes de conhecer as principais
estratégias e medidas que permitam minimizar os efeitos dos efluentes e resíduos no ambiente e planear a gestão dos
resíduos e efluentes gerados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus provides the technical and scientific basis and appropriate depth on specific topics leading to the
development of learning work student. The course provides a set of new knowledge, not acquired in other courses,
enabling students to develop strategies that minimize the environmental impact of effluents and wastes into the
environment. It is intended that students at the end of this course and have the skills to be able to understand the key
strategies and measures to minimize the effects of waste and residues in the environment and planning the
management of wastes and effluents produced.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino passa por estratégias em que os conteúdos programáticos são apresentados ao estudante, complementadas
com momentos de discussão, integrando esse conhecimento com a cultura técnico-científica que o estudante detém e
com a sua experiência pessoal, e integrando a temática na aplicação prática na vida ativa profissional. O estudante é
desafiado a participar em situações simuladas de rotinas e/ou problemas que poderá encontrar no tecido empresarial.
Será utilizado o método expositivo e demonstrativo, a realização de experiências e observação e ensaios em
laboratório.
A avaliação será efetuada através da realização de 2 testes parciais e/ou de uma das duas chamadas de exame de
avaliação complementar ou de recurso. Caso isto aconteça o aluno terá de se submeter a avaliação em
exame às duas componentes. A nota final obtida por frequência resulta da aplicação a seguinte fórmula: NF=(T1+T2)/2.
A aprovação resulta da obtenção de uma média ponderada igual ou superior a 9,5 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology goes through masterful strategies, in which the syllabus is presented to the student,
complemented with moments of discussion, and integrating this knowledge with the technical-scientific culture that
the student has and with his personal experience, and integrating the issue in practical application in the professional
working life. The student is challenged to participate in simulated routines and/or problems he may find in
entrepreneurial
situations. Classes will be expository and demonstrative, conducting experiments and observing and testing in lab.
The assessment will be performed by performing two partial tests (T1 and T2), and/or one of the two calls take
additional review or appeal (E1 or E2). If this happens the student will have to undergo examination to the two
components. The final grade is obtained by applying the following formula: NF = (T1 + T2)/2. The approval results from
obtaining a weighted average equal or higher than 9.5.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino é baseada na aquisição de conhecimento pelo aluno adquirido em momentos de aula-
magistral e participação/discussão, o uso de situações reais simuladas permite ao aluno entender a utilidade deste
conhecimento e aplicá-lo. A relação entre a componente teórica e teórico-prática contribui para a consolidação das
competências adquiridas, sendo sempre incentivada a análise e crítica, para estimular o aluno e prepará-lo para a
realidade profissional. A implementação do programa exige que as dimensões teórica e prática do ensino e da
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aprendizagem (aprendizagem em sala de aula) sejam feitas de forma integrada. As aulas começam com a
apresentação aos alunos de um plano de aula e objetivos. Durante as aulas, os alunos são incentivados a interagir
com o professor ou com colegas e a participar em situações ou práticas de interpretação relacionadas com conteúdos
de outras UC cursos e situações resultantes de
sua própria experiência. A organização de atividades de ensino e aprendizagem que se concentram em contextos reais
com significado para os alunos, facilitam o desenvolvimento integrado de habilidades aplicadas e de natureza
conceitual. A mobilização de questões de âmbito local, nacional ou internacional, e outras envolvendo diferentes
pontos de vista
sobre aplicações científicas ou tecnológicas, possibilita a organização de processos de ensino e aprendizagem
interessantes e válidos para o alcance dos objetivos do contexto do programa. Neste tipo de abordagens, o
conhecimento e a compreensão dos conceitos e processos científicos não se toma como engajamento no ensino e
aprendizagem, os alunos são apresentados como meios indispensáveis para o entendimento efetivo das questões em
análise.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology is based on the acquisition of knowledge by the student acquired in moments of class -
masterful and participation / discussion, the use of simulated real situations allows the student to understand the
usefulness of this knowledge and apply it. The relationship between the theoretical and practical theoretical
contributes to the consolidation of acquired skills, always being encouraged to analysis and criticism, to stimulate the
student and prepare you for the professional reality. The student and prepare you for the professional reality. The
implementation of the program requires the theoretical and practical dimensions of teaching and learning (classroom
learning) are done in an integrated manner. The lessons begin with the presentation to students of a lesson plan and
objectives. During classes, students are encouraged to interact with the teacher or with peers and participate in
interpreting situations or practices relate to matters with content from other courses and situations resulting from its
own experience. The organization of teaching and learning activities that focus on real contexts with meaning for
students, facilitate the integrated development of skills applied and
conceptual nature. The mobilization of issues of local, national or international, and others involving different points of
view about scientific or technological applications, enables the organization of processes of interesting and valid
teaching and learning to achieve the goals of the program context . In this kind of approaches, knowledge and
understanding of scientific concepts and processes does not take itself as engage in teaching and learning, the
students are presented rather as indispensable means for effective understanding of the issues under review.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Pirra, A. (2007). Boas práticas ambientais na adega. Série didática, Ciências aplicadas, Vila Real, UTAD, Nº 318.
- Peres, J.A. (2009). Trabalhos Práticos em Química Ambiental, Série didática, Ciências aplicadas, Vila Real, UTAD, Nº
368.
- Peres, J.A.; Lucas, M.S. (2011). Processos de Oxidação Avançados: fundamentos teóricos e aplicações no tratamento
de águas e efluentes, Série didática, Ciências aplicadas, Vila Real, UTAD, Nº 425.
- Oliveira, L.C. (2007). Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. Manual de Apoio. 2.ª Edição. Vida Económica, Porto.
- Davis, M.L.; Cornwell, D.A. (1998). Introduction to Environmental Engineering, 3rd. Ed., McGraw-Hill.
- Eckenfelder W. W. (1989). Industrial Water Pollution Control, McGraw- Hill.
- Merrington, G. (2002). Agricultural Pollution. Routledgemot E.F. & N. Spon, 256 pp.
- Metcalf & Eddy (2003). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th Ed., McGraw-Hill.
- Moreno Grau, M.D. (2003). Toxicología Ambiental. McGraw Hill, Madrid, 370 pp.

Mapa IV - Gestão da empresa vitivinícola

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gestão da empresa vitivinícola

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Managemant of a winemaking company

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
G

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60

4.4.1.6. ECTS:
6
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4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ana Alexandra Vilela Marta Rio Costa: TP-48h

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Carlos Rui Taveira Madeira: TP-12h

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A. Facultar aos estudantes uma iniciação na área da gestão, enunciando os seus princípios fundamentais e fornecer
exemplos de aplicação das suas principais teorias e técnicas;
B. Fornecer uma panorâmica global da empresa, das suas áreas funcionais e do seu funcionamento;
C. Fornecer conhecimentos que facilitem a tomada de decisões na esfera da gestão dos recursos humanos;
D. Fornecer conhecimentos sobre contabilidade, importante instrumento de apoio à gestão interna da empresa;
E. Fornecer informação e desenvolver conhecimentos que permitam avaliar a situação económico-financeira da
empresa.
F. Fornecer conhecimentos de técnicas de apoio às decisões de investimento e financiamento de projetos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
A. To provide students with an introduction to management, stating their fundamental principles and providing
examples of application of their main theories and techniques;
B. To provide an overview of the company, its functional areas and its operation;
C. To provide knowledge to facilitate decision making in the sphere of management of human resources;
D. Provide knowledge about accounting, an important tool to support the internal management of the company;
E. Provide information and develop knowledge to assess the economic and financial situation of the company.
F. To provide knowledge on techniques to support investment and financing on the project decision making.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. INTRODUÇÃO
- Organizações, gestão e gestores: considerações preliminares
- O meio ambiente das organizações

2. PLANEAMENTO E TOMADA DE DECISÃO
- A função de planeamento
- Planeamento estratégico
- Gestão da tomada de decisão

3. ORGANIZAÇÃO, PROCESSO E ESTRUTURAS
- Conceitos introdutórios
- Tipos de estruturas organizacionais
- Coordenação, poder e autoridade

4. DIREÇÃO
- Motivação
- Liderança
- Comunicação e Negociação
- Grupos e equipas

5. CONTROLO
- Processos de controlo
- Técnicas de controlo

6. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
- Importância do fator humano nas empresas
- Práticas da Gestão dos Recursos Humanos

7. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA
- Noções de contabilidade
- Estudo da estrutura financeira da empresa

8. DECISÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS
- Conceitos introdutórios
- Estudos de viabilidade de um projeto
- Noções de cálculo financeiro
- Análise da rendibilidade de um projeto de investimento
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4.4.5. Syllabus:
1. INTRODUCTION
- Organizations, management and managers: preliminary considerations 
- The environment of organizations

2. PLANNING AND DECISION-MAKING
- The planning function
- Strategic planning
- Management of decision making

3. ORGANIZATION, PROCESS AND STRUCTURES
- Introductory Concepts
- Types of organizational structures
- Coordination, power and authority

4. DIRECTION
- Motivation
- Leadership
- Communication and Negotiation
- Groups and teams

5. CONTROL
- Control processes
- Control Techniques

6. MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES
- Importance of the human factor in companies
- Practices of Human Resource Management 

7. ECONOMIC-FINANCIAL ANALYSIS OF THE COMPANY
- Notions of accounting
- Study of financial structure of the company

8. PROJECT INVESTMENT AND FINANCING DECISIONS
- Introductory concepts
- Viability studies of a project
- Financial calculation notions
- Profitability analysis of a project investment

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A transmissão e aprendizagem dos conteúdos programáticos permitem atingir os objetivos estabelecidos, aplicando
conhecimentos teóricos a situações concretas.
A unidade curricular inicia-se com uma Introdução (Capítulo 1), que permite o cumprimento do objetivo A. O objetivo B
é atingido através dos conteúdos dos Capítulos 2 a 9.
As temáticas relacionadas com Gestão dos Recursos Humanos (Objetivo C) são atingidas pelos conteúdos dos
Capítulo 2 a 6.
A Contabilidade como instrumento de apoio à gestão interna da empresa (Objetivo D) é abordada no ponto 7.1,
avaliando a estrutura económico-financeira da empresa (ponto 7.2), atingindo-se o Objetivo E.
O planeamento da empresa através da análise de projetos de investimento (Objetivo F) é atingido com os conteúdos
do Capítulo 6, ao desenvolvimento de um negócio de sucesso e à sua sustentabilidade.
Os conteúdos programáticos contribuem para a compreensão da importância da gestão e do papel dos gestores nas
organizações.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The transmission and learning of programmatic contents allow achieving the established objectives, applying
theoretical knowledge to real situations.
The Curricular Unit begins with an Introduction (Chapter 1), which will allow the achievement of Objective A. Objective
B will be reached through the contents of Chapters 2 to 9.
The thematic of management of human resources (Objective C) will be achieved through the contents of Chapters 2 to
6.
Accounting as a tool to support the internal management of the company (Objective D) is addressed in section 7.1,
evaluating the economic and financial structure of the company (point 7.2), achieving the Objective E.
The company's planning through the analysis of investment projects (objective F) is achieved with the contents of
Chapter 6, leading to the development of a successful business and its sustainability.
The contents contribute to the understanding of the importance of management and the role of managers in
organizations.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O funcionamento da Unidade Curricular é baseado em sessões expositivas e de discussão em sala de aula, seguidas
pela resolução de exercícios ou questões-problema. Sempre que possível serão propostos exemplos, partindo de
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situações reais do setor vitivinícola, visando estimular o interesse e a pesquisa por parte dos estudantes. Tentar-se-á
promover um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber.
Este método será complementado com a realização de um trabalho prático em grupo proposto pelo docente, onde os
alunos aplicarão os conhecimentos e instrumentos adquiridos na Unidade Curricular.
A avaliação consistirá na realização de um teste de avaliação escrito (60%) e do trabalho prático em grupo (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The Curricular Unit will be based on expository and discussion sessions in the classroom, followed by resolution of
exercises or problem issues. Whenever possible examples will be proposed, based on real surveys of the wine
industry in order to stimulate interest and research by students. It will try to promote a dialogue in which everyone
participates, through its own experience and knowledge. 
This method will be complemented with the realization of a practical work in group, proposed by the teacher, where the
students will apply the knowledge and tools acquired in the Curricular Unit.
The evaluation will consist of one written evaluation test (60%) and the practical group work (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos fundamentais da
UC. Esta será uma UC de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas também como executar.
O fornecimento de informação e de conhecimentos científicos e técnicos previstos nos objetivos será conseguido
através da participação dos alunos nas horas de contacto. Nestas sessões pretender-se-á desenvolver as
competências dos alunos e sensibilizá-los para a importância dos temas abordados no contexto real atual,
contribuindo-se para um melhor enquadramento e também maior facilidade na perceção dos objetivos que se
pretendem alcançar com a própria aula.
Dado o carácter eminentemente prático das matérias a versar, serão apresentados e propostos, vários exercícios e
casos práticos obtidos de inquéritos reais e em relatórios de contas de empresas ou organizações do setor
vitivinícola. Nestas sessões, os alunos aprenderão fazendo, refletindo e tomando decisões sobre os problemas e
alternativas propostas, melhorando as suas competências nos temas em análise.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber.
Assim, partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem dos alunos e a
provocar maior motivação dos mesmos. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o desenvolvimento das capacidades
de “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos, sob influência de diferentes fatores e variáveis, e
de “definir estratégias de gestão”.
O trabalho prático de grupo exigido aos alunos terá um importante contributo para a realização dos objetivos
definidos para a UC. Este permitirá identificar os diferentes recursos e componentes da empresa e suas relações
internas e externas, bem como utilizar de forma geral e integrada os conceitos e metodologias da gestão abordados ao
longo de toda a UC. A realização do trabalho prático tem ainda as vantagens de partilha de conhecimentos entre os
elementos do grupo, procura de informação externa e, portanto, contacto com a realidade. A sua elaboração
contribuirá de modo decisivo para o reforço da capacidade de análise que se considera essencial para a consecução
dos objetivos desta UC. 
A avaliação dos alunos servirá para a aferição da eficácia das metodologias de ensino desenvolvidas na observância
dos objetivos da UC e, se necessário, no futuro poder-se-á realizar algumas correções nas metodologias de ensino.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of classes will be held by harmonizing the teaching methodologies with the basic objectives of the
CU. This will be a practical CU, where students will learn not only why but also how to execute.
The provision of information and scientific and technical knowledge foreseen on objectives will be achieved through
the student participation in contact hours. In these sessions it will be developed the students' skills and to sensitise
themselves to the importance of the issues addressed in the real current context, contributing to a better environment
and also to facilitate the perception of the objectives that wants to achieve with the class.
Given the eminently practical character of the subjects, there will be presented and proposed, in the practical classes,
various exercises and case studies taken from real surveys and reports made to companies or organizations of the
wine industry. In these sessions, students will learn by doing, reflecting and making decisions on the issues and
proposed alternatives, improving their skills in the topics under analysis.
It will be tried to stimulate a dialogue in which everyone participates, through its own experience and knowledge. So,
there will be shared knowledge, doubts and questions, in order to benefit the students learning and to lead greater
motivation of them. The demand is to, essentially, ensure the development of capabilities "to apply in different
contexts" the knowledge acquired, under the influence of different factors and variables, and "to define management
strategies".
The practical work required to students will have an important contribution to achieving the objectives for the CU. This
will allow identifying the different resources and components of the company and its internal and external relations as
well as using in general and in integrated way the management concepts and methodologies discussed throughout the
CU. The realization of the practical work has the added benefits of knowledge sharing between the group members,
looking for external information and therefore contact with reality. Its elaboration will contribute decisively to
strengthening the capacity of analysis that is considered essential for achieving the objectives of this CU. 
The student’s evaluation will serve to measure the effectiveness of teaching methods developed in compliance with
the objectives of the CU and, if necessary in the future will be able to make some adjustments in teaching methods.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BORGES, A.; RODRIGUES, R.; RODRIGUES, J. (2014). Elementos de Contabilidade Geral - De acordo com o SNC (26ª
Edição). Áreas Editora. 
DRUCKER, P. (2000). Desafios da Gestão para o Séc. XXI. Livraria Civilização Editora.
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GIBSON, J.; IVANCEVICH, J.; DONNELLY, J.; KONOPASKE, R. (2006). Organizações - Comportamento, Estrutura e
Processos. Editora McGraw-Hill.
DONNELLY, J.; GIBSON, J.; IVANCEVICH, J. (2000). Administração: Princípios de Gestão Empresarial. 10.ª edição,
Editora McGraw-Hill.
MATIAS, R. (2009). Cálculo Financeiro: Teoria e Prática. Lisboa: Escolar Editora.
NEVES, J.C. (2004). Análise Financeira. Técnicas Fundamentais. Texto Editora.
RODRIGUES, J. (2016). SNC - Sistema de Normalização Contabilística (6ª Edição). Porto Editora. 
SOARES, I.; MOREIRA, J.; PINHO, C. e COUTO, J. (2015). Decisões de Investimento – Análise Financeira de Projectos.
4ª Edição Revista e corrigida. Lisboa: Edições Sílabo.
TEIXEIRA, S. (2013). Gestão das Organizações. Escolar Editora.

Mapa IV - Indústrias complementares vitivinícolas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Indústrias complementares vitivinícolas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Complementary wine industries

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-60

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Alice Maria Correia Vilela: TP-40

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
António da Silva Pinto Nazaré Pereira TP-20

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer aos alunos indústrias ligadas ao sector vitivinícola (tanoaria, cortiça, vinagres, aguardentes,
biotecnologia, cosmética e saúde,…) que podem ser saídas profissionais interessantes para os alunos da área da
Enologia.
Integrar as diversas atividades económicas complementares da fileira da vinha e do vinho
Informar os estudantes para a diversidade de indústrias que concorrem para a eficiência do produto final vinho e das
suas caraterísticas fundamentais e aplicação.
Informar os estudantes para outras industrias alimentares e não alimentares associadas ao sector (sumos,
concentrados, vinagre, destilados, suplementos nutricionais, produtos cosméticos e farmacêuticos, etc.).

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Make known to the student’s industries related to the wine sector (cooperage, cork, vinegars, spirits, biotechnology,
cosmetic and health…) that can be interesting professional opportunities for students in the field of oenology.
It is intended to: 
- to integrate different complementary economic activities from the vine and wine cluster.
- inform students for the diversity of industries contributing to the efficiency of the final product wine and its
fundamental characteristics and application; 
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- inform students for other food and non-food industries (juices, juice concentrates, wine vinegar, spirits, nutritional
supplements, cosmetic and pharmaceutical products, etc.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Mostos/Sumos de uva. Características dos sumos. Técnicas de concentração.
Vinagres de vinho. Fermentação acética. Métodos de fermentação. Métodos de Orleans; Alemão; Acetificador Frings.
Aguardentes e Álcoois vínicos. Composição físico-química. Processos de destilação.
Rolhas de cortiça e rolhas sintéticas. Fabrico de rolhas e tratamentos. Controlo de qualidade. Influência da rolha no
vinho. Contaminações químicas. Contaminações microbianas.
Tanoaria. Origem das madeiras. Controlo de qualidade e tratamentos. A queima e a sua importância na qualidade do
vinho.
Biotecnologia. Produção de microrganismos e de enzimas. Outros produtos. Controlo de qualidade.
Embalagens. Evolução ao longo do tempo. Tipos de embalagem para vinhos e subprodutos.
Cosmética e saúde. As propriedades antioxidantes de subprodutos vitivinícolas, radicais livres. Subprodutos na
preparação de cosméticos. Vinoterapia. Estudo de uma empresa de sucesso.
A utilização de vinho e seus subprodutos na gastronomia.

4.4.5. Syllabus:
Musts/grape juice. Characteristics of grape juice production. Methods of preparation.
Grape must concentrate and concentration techniques.
Wine vinegar. Acetic acid fermentation. Production of vinegar in small-scale and industrial scale (Orleans method;
German method)
Spirits and alcohols. Physical and chemical composition. Distillation and rectification processes.
Natural/synthetic corks. Manufacture of cork stoppers and associated treatments. Quality control. Influence of the cork
in the wine. Chemical and microbial contaminations.
Wood in Oenology. Quality control and treatments. The burning and influence on wine quality.
Biotechnology in Oenology. Production of microorganisms and enzymes. Storage in the cellar.
Types of packaging. Packaging for wines and byproducts.
Cosmetics and health. The anti-oxidant properties of grape and wine Free radicals and aging. Byproducts in the
preparation of cosmetics.
The wine and its by-products in gastronomy.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nesta UC os alunos adquirem conhecimentos necessários que lhes permitem lidar com várias indústrias e
metodologias ligadas ao sector da Enologia. O processo de fabrico de produtos relacionados com o vinho (vinagres,
aguardentes, tanoaria, rolhas…) é estudado numa perspetiva tecnológica e científica.
Pretende-se apresentar os conceitos básicos de materiais e indústrias que complementam a atividade vitivinícola, pelo
que os conteúdos respondem aos objetivos e competências a alcançar pelos estudantes. 
A apresentação sistemática e a discussão de estudos de caso e de informação científica e técnica relevante farão a
ponte para concretizar os conteúdos e os objetivos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this CU students acquire knowledge necessary to enable them to deal with various industries and methodologies
related to the Enology sector. The manufacturing process of wine-related (vinegars, spirits, stoppers…) products is
studied in a scientific and technological perspective.
The aim is to introduce the basic concepts of materials and industries that complement the wine activity, so the
content respond to goals and competencies to achieve by students. 
The systematic presentation and discussion of case studies and relevant scientific and technical information will make
the bridge to bring the contents and objectives.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O curso consiste numa introdução teórica a todos os temas propostos no programa, seguida da pesquisa sobre os
temas propostos para o trabalho de grupo. As aulas visam apresentar aspetos gerais dos diferentes materiais e
indústrias e promover a discussão e o aprofundamento através de estudos de caso e situações concretas. 
A avaliação baseia-se na resposta a dois testes e na elaboração de trabalho crítico sobre a aplicação e interesse de
atividade empresarial ou científica.
Além da avaliação contínua, os estudantes podem recorrer à avaliação por exame, de acordo com o regulamento
pedagógico em vigor.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course consists of a theoretical introduction to all the proposed themes in the program, followed by research on
the topics proposed for group work.
The classes aim to present general aspects of different materials and industries and promote discussion and
deepening through case studies and specific situations. 
The assessment is based on the answer to two tests and critical work on the application and interest of business or
scientific activity. 
In addition to ongoing assessment, students may appeal the assessment by examination, on the basis of the
pedagogical regulation in force.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas desta unidade curricular têm um carácter teórico-prático onde se irá fazer a apresentação dos conceitos e a
sua discussão. Privilegia-se assim a aprendizagem pelo exercício, através da organização de trabalhos práticos
individuais e de grupo, em que os alunos integram os conceitos teóricos subjacentes.
Pretende-se incutir nos estudantes o sentido crítico e a capacidade de interpretação e resolução de situações
concretas. Neste sentido, as aulas terão pequena incidência expositiva seguida de discussão de situações concretas
de aplicação, tanto de natureza técnica como económica para aferir da viabilidade das propostas e dos conteúdos em
discussão. É também importante ter em atenção a perspetiva e atitude dos consumidores. 
O processo de avaliação visa incutir a capacidade de resposta perante situações desafiantes e não o recurso
sistemático a processo de memorização. 
Os estudos de caso e o trabalho permitem ainda fazer uma boa interface com conteúdos de outras unidades
curriculares e obter uma visão integral da atividade vitivinícola.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The classes of this course have a theoretical and practical character where will be the presentation of concepts and
their discussion. This gives priority to learning through exercise, through the organization of individual and group
practical work, in which students integrate the underlying theoretical concepts.
The aim is to instill in students the critical sense and the ability of interpretation and resolution of specific situations.
In this sense, the school will have small exhibition followed by discussion of incidence of specific situations, both of a
technical nature as to gauge the economic feasibility of the proposals and of the content under discussion. Also, it is
important to take in account the perspective and attitude of the consumers. 
The evaluation process aims to instill the ability to reply before challenging situations and not the systematic feature
the memorization process. The case studies and the work permit still make a good interface with content from other
disciplines and obtain an integral vision of the viticulture and oenological activity.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• J. Fernando Ayala-Zavala, Gustavo González-Aguilar, Mohammed Wasim Siddiqui (2018). Winery and Grape Juice
Extraction By-Products. In book: Plant Food By-Products: Industrial Relevance for Food Additives and Nutraceuticals
Chapter: 6Publisher: CRC Press Editors
• Alfredo Cassano, Enrico Drioli (2014). Integrated membrane processes in winemaking. In book: Integrated membrane
operations in the food production Chapter: 7. Publisher: De GRUYTER Editors: DOI: 10.1515/9783110285666.147
• Laura Solieri, Paolo Giudici (2009) Vinegars of the World. Springer.
• Alan J. Buglass (2010) Handbook of Alcoholic Beverages: Technical, Analytical and Nutritional Aspects. Wile
• Jancis Robinson (2015) The Oxford Companion to Wine. Oxford University press.
• António Manuel Jordão, Fernanda Cosme (2016) Recent Advances in Wine Stabilization and Conservation
Technologies. Nova Science Publishers, Incorporated.
• B.J. Wood (1998) Microbiology of Fermented Foods. Blackie Academic and professional.

Mapa IV - Viticultura e enologia de precisão

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Viticultura e enologia de precisão

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Precision viticulture and oenology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PAA/EA

4.4.1.3. Duração:
1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-45, TC-15

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Fernando Augusto dos Santos TP-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Raul Manuel Pereira Morais dos Santos TP-15 TC-15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Módulo I- Aplicar conceitos de viticultura de precisão e novas tecnologias à cultura da vinha.
Adquirir conhecimentos no âmbito das tecnologias utilizadas na viticultura de precisão, nomeadamente no que se
refere aos sistemas de posicionamento global (GPS), sensores, sistemas de informação geográfica (SIGs) e sistemas
de aplicação modulada dos fatores de produção (equipamentos VRT).
Módulo II – Sistemas de monitorização, com e sem fios, para a medida de parâmetros físicos e químicos dos vinhos
em barrica. Os vários tipos de sensores e sistemas de integração de dados. Monitorização em tempo real e sistemas
de apoio à decisão. A influência das condições climáticas da adega no envelhecimento do vinho.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Módule I- Utilize precision viticulture concepts and new technologies to vineyards. Get knowledge in precision
viticulture technologies applied to vineyards, namely, GPS (Global positioning systems), sensors, GIS (Geographical
information systems) and VRT equipment (Equipment for modulated application).
Module II Monitoring system, wired and wireless, to measure the physical and chemical parameters of barrel wines.
The various types of sensors and data integration systems. Realtime monitoring and decision support systems. The
influence of winery climate conditions on wine aging.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I- A viticultura vs a viticultura de precisão. Aplicação dos conceitos da agricultura de precisão à cultura da
vinha. As diferentes fases da viticultura de precisão. Tecnologias utilizadas na viticultura de precisão (sistemas GPS,
sensores, SIGs e equipamentos VRT). Modulação das operações culturais na vinha. Aplicação das novas tecnologias
nos
equipamentos agrícolas.
Módulo II – Sistemas de monitorização, com e sem fios, disponíveis para a medida de parâmetros físicos e químicos
dos vinhos em barrica. Os vários tipos de sensores (ph, potencial redox, oxigénio dissolvido, cor, entre outros) e
sistemas de integração de dados. Sistemas de apoio à decisão. Plataformas de integração de dados e soluções
tecnológicas baseadas na Internet das Coisas.

4.4.5. Syllabus:
Module I- Precision viticulture. Traditional agriculture vs Precision agriculture. Application of new technologies in
agricultural equipment. Different phases of precision agriculture. Technologies used in the precision agriculture (GPS,
sensor, SIGs, VRT). Application of general precision agriculture methodology to the vineyard. Modulation of vineyards
cultural operations.
Módulo II – Wired and wireless monitoring systems available for measuring the physical and chemical parameters of
barrel wines. The various types of sensors (ph, redox potential, dissolved oxygen, color, among others) and data
integration systems. Decision support systems. Data integration platforms and IoT-based technology solutions.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Módulo I- A viticultura de precisão baseia-se na interpretação da variabilidade espacial intra e entre parcelas pelo que
as tecnologias necessárias à sua definição são a base do programa da UC. Em função da variabilidade encontrada são
definidas as tecnologias e as quantidades de fatores a aplicar, sendo é fundamental a utilização de
equipamentos de aplicação variada (VRT).
Módulo II – Os sistemas de monitorização em tempo real de todos os parâmetros que afetam a qualidade dos produtos
são essenciais numa perspetiva de apoio à decisão no que diz respeito à deteção de anomalias e da determinação das
necessárias correções que possam ser feitas no devido tempo. O histórico de evolução do vinho em adega é também,
é essencial para a avaliação da qualidade e do controlo do processo de produção de vinho em tempo real. As
previsões analíticas baseadas no histórico, podem determinar alarmes em situações críticas, auxiliares importantes
para controlar a qualidade e quantidade de vinho.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Modulo I- The precision viticulture is supported, basically, by the interpretation of the space variability intra and among
vineyards parcels for which are necessary technologies whose study are the base of the CU program. According the
variability the technologies and the amounts of factors to apply are defined, and the variable rate equipment (VRT) are
chosen.
Module II – Real-time monitoring systems of all parameters that affect product quality are essential from a decision
support perspective with regard to anomaly detection and the determination of the necessary corrections that can be
made in due time. The history of wine cellar evolution is also, from a traceability point of view, essential for the quality
assessment and control of the wine production process in real time. History-based analytical forecasts can determine
alarms in critical situations that are important for controlling the quality and quantity of wine produced.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico - práticas com uma carga horária semanal presencial de 4 horas. A avaliação de conhecimentos consta
da realização de protocolos sobre cada um dos assuntos lecionados e apresentação de um trabalho final que integre
uma revisão bibliográfica de todos os temas apresentados. Os protocolos serão cotados para 10 valores e o trabalho
final para 10 valores. A informação está disponível nos sites www.utad.pt/~fsantos e http://side.utad.pt/

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical – practical classes during 4 hours / week. The evaluation consists of protocols accomplishment about the
main subjects and a final work that integrate all subjects and a bibliographical revision. The protocols will be quoted
for 10
values and the final work for 10 values. The information is available in site www.utad.pt/~fsantos and http://side.utad.pt

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Módulo I- Os temas abordados têm uma componente fundamentalmente prática pelo que a realização de protocolos e
um trabalho final onde seja analisada a variabilidade espacial e se definam as tecnologias e quantidades de fatores a
utilizar é a metodologia que melhor se ajusta aos objetivos definidos.
Módulo II – Sao abordadas as soluções tecnológicas atuais de monitorização em tempo real de vários parâmetros de
interesse, baseadas em sensors e plataformas de integração e visualização de dados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Módule I- The topics covered in module have a fundamentally practical component so that the realization of protocols
and a final work that analyzes spatial variability and defines the technologies and quantities the factors to use is the
methodology that best fits the defined objectives.
Module II – Current technological solutions for real-time monitoring of various parameters of interest, based on
sensors and data integration and visualization platforms are addressed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Agricultura de precisão. Santos, F
Agricultura de precisão. Coelho, J
Agricultura de precisão. Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola. Coelho, J
Agricultura de precisión: Integrando conocimentos para una agricultura moderna y sustentable. Procisur
Winery Utilities: planning, design & operation. STORM, D. R.

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:

As diferentes tipologias de aulas utilizadas em função da unidade curricular (UC) e dos objetivos definidos para cada
UC visam assegurar o melhor procedimento em contexto.
A existência de aulas teórico-práticas em que se pretende motivar a reflexão sobre estudos de caso e de aplicação, a
realização de aulas práticas laboratoriais e de trabalhos de campo para que haja verificação e concretização
experimental são fatores decisivos para o melhor entendimento dos conceitos, a sua aplicação e a aquisição de
competências.
A existência de unidades curriculares que colocam o estudante perante a realidade em contexto de empresa (UC
estágio em empresa vitivinícola) ou através de seminários (UC mundo vitivinícola) com empresários, entidades
reguladoras, empresas exportadoras, etc., traz um cunho prático e profissionalizante que aumenta a capacidade de
atuação consciente, eficiente e competente por um licenciado em Enologia.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

The different types of classes used in function of the curricular unit (CU) and of the objectives defined for each CU are
designed to ensure the best procedure in context.
The existence of theoretical-practical lessons which intend to motivate the reflection of case studies and application,
laboratory practical classes and field work for experimental verification and implementation, are decisive factors for a
better understanding of the concepts, its application and acquisition of skills.
The existence of curricular units that put the student in the face of reality in the context of enterprise (CU training in
wine company) or through seminars (UC world of wine) with business leaders, regulators, exporting companies, etc.,
brings a practical and vocational training which increases the ability to act consciously, efficiently and competently by
a degree holder in Oenology.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS:

A correspondência entre a carga média de trabalho do estudante e ECTS encontra-se definida em despacho reitoral da
UTAD (despacho RT-1/2018 e, anteriormente, RT-100/2013). 1 ECTS corresponde a 27 horas de trabalho total do
estudante.
No final de cada semestre, os estudantes respondem a um questionário pedagógico em que se afere o nível de
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desempenho da unidade curricular (UC), dos docentes da UC e o ajustamento de conteúdos e tempos de lecionação.
Ao nível da Comissão de Curso e do Conselho Pedagógico é também feita a análise e reflexão sobre o tempo de
trabalho requerido aos estudantes.
Os elementos de trabalho e de avaliação constam da Ficha de UC que é disponibilizada online no início do semestre. É
feita uma amostragem aleatória para identificar problemas ou irregularidades. Além da amostragem, os estudantes
podem recorrer de atropelos à legalidade ou funcionalidade de cada UC, nomeadamente no que diz respeito à
organização e aos elementos de avaliação exigidos.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
The correspondence between the average workload of the student and ECTS is defined in a rector’s order of UTAD
(order RT-1/2018 and, previously, RT-100/2013). 1 ECTS corresponds to 27 hours of total student work.
At the end of each semester, students respond to a pedagogical questionnaire in which is measured the performance
level of the curricular unit (CU), of the teachers of the CU and the adjustment of contents and teaching times.
AT the level of the Commission of Course and the Pedagogical Council, is also preformed the analysis and reflection
on the working time required to students.
The elements of work and evaluation are set out in the Syllabus of the UC which is available online at the beginning of
the semester. A random sampling to identify problems or irregularities is done. In addition to sampling, students may
appeal from tramples to the legality or functionality of each UC, particularly in what regards the organization and
required assessment elements.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:

Os elementos de avaliação e o peso relativo de cada elemento de avaliação são disponibilizados aos estudantes no
início do semestre.
Se os estudantes não concordarem com os elementos de avaliação ou com a forma de avaliação podem recorrer ao
Diretor de Curso ou ao Conselho Pedagógico ou ainda ao Provedor do Estudante.
A UTAD tem publicados em Diário da República os grandes grupos de áreas científicas-pedagógicas. Ao nível dos
departamentos existem subgrupos de unidades curriculares em que se pretende melhorar o nível de monitorização de
objetivos, conteúdos sumariados e eficiência do processo de avaliação.
O sistema de apoio ao ensino permite alocar elementos de avaliação de cada unidade curricular, facilitando a
verificação de concordância entre objetivos de aprendizagem e tipo e forma de avaliação.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The elements of assessment and the relative weight of each evaluation element are made available to students at the
beginning of the semester.
If students do not agree with the assessment elements or with the form of assessment can appeal to the Course
Director or to the Pedagogical Council or even to the Student’ Ombudsman.
UTAD has published in Republic Diary the large groups of scientific-pedagogical areas. At the level of the departments,
there are subgroups of curricular units which intend to improve the monitoring level of the objectives, summarized
contents and efficiency of the evaluation process.
The education support system enables to allocate the assessment elements of each course, facilitating the verification
of the consistency between learning objectives and type and form of assessment.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):

A realização e a participação em jornadas, workshops, seminários, conferências ou congressos, com organização
pelos estudantes, com os estudantes ou por outras entidades, é incentivada.
Atualmente, a ANEEV (Associação Nacional dos Estudantes de Enologia e Viticultura) está sediada na UTAD, bem
como o Nenol (Núcleo de Estudantes de Enologia), sendo organizadores ou co-organizadores de diferentes atividades
técnicas e científicas.
O programa de voluntariado científico está implementado na UTAD. Os estudantes podem voluntariar-se para
atividades de cariz científico, no apoio a tarefas de projetos de investigação, no acompanhamento e apoio de trabalhos
de doutorandos ou de mestrandos.
As aulas práticas laboratoriais também têm por objetivo incrementar a atividade científica através da análise crítica de
resultados, para além de alguns estudantes acompanharem trabalhos de desenvolvimento experimental que os
docentes têm em curso.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
The realization and participation in conferences, workshops, seminars, conferences or congresses, organized by
students, with students or others, is encouraged.
Currently, the ANEEV (National Association of Oenology and Viticulture Students) is headquartered in UTAD, as well as
the Nenol (Nucleous of Oenology Students), and these entities are organizers or co-organizers of different technical
and scientific activities.
The scientific volunteering program is implemented in UTAD. Students can volunteer for activities of scientific nature,
in support of research projects, tasks in the monitoring and support of the work of PdD and MsSc students.
The laboratory classes also aim at increasing scientific activity through the critical analysis of results, and some
students follow the experimental development work that teachers have in progress.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos
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4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março,com
a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto:

A generalidade dos cursos de 1º ciclo em Portugal, e na UTAD, tem a duração de 6 semestres e um número total de
180 ECTS. O número total de ECTS (180) e a duração de 3 anos são suportados pela distribuição maioritária pela
formação em viticultura e suporte à produção de uva, bem como na componente de indústrias alimentares. Segue-se a
componente de ciências da vida, particularmente com formação em biologia e bioquímica e em química, não
descurando as ciências empresariais, também motivada pela procura deste tipo de formação pelos empregadores.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of
August 16th:

The majority of 1st cycle courses in Portugal, and in UTAD, has a duration of 6 semesters and a total number of 180
ECTS. The total number of ECTS (180) and the duration of 3 years are supported by the majority distribution by training
in viticulture and support for grape production, as well as in the food industries component.
It follows the component in life sciences, particularly with a background in biology and biochemistry and chemistry, as
well as the business sciences component, also motivated by the quest for this type of training by employers.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

A distribuição de ECTS teve por base a atribuição de número de créditos em função dos conteúdos, da dificuldade e
grau de profundidade de ensino-aprendizagem dos conteúdos, do trabalho autónomo necessário para os estudantes,
do enquadramento da unidade curricular (UC) no contexto de cada área científica e na tipologia de aulas e conteúdos
relacionados. Os docentes responsáveis das várias UCs foram consultados neste processo.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

The distribution of ECTS was based on the attribution of number of credits according to the content, the difficulty and
depth of the teaching-learning content, the autonomous work required for students, the framework of the curricular
unit (CU) in the context of each scientific area and in the typology of classes and related content. The teachers
responsible for the various CUs were consulted in this process.

4.7. Observações

4.7. Observações:
A proposta apresentada visa disponibilizar formação em língua portuguesa e em língua inglesa, pretendendo-se,
assim, aumentar a captação de estudantes internacionais.
O curso apresenta uma estrutura curricular de 6 semestres letivos, funcionando com turma com aulas em português e
turma com aulas em língua inglesa.

4.7. Observations:
This proposal aims to provide training in Portuguese and English language, thus intending to increase the uptake of
international students.
The course presents a curricular structure of 6 academic semesters, working with class in Portuguese language and
other class in English language.

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
A implementação do ciclo de estudos será da responsabilidade da Direção de Curso. A duração do mandato da
Direção de Curso é de 2 anos.
Presentemente é constituída pelos Professores Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro e Paulo Fernando da Conceição
Santos, que terão a seu cargo a implementação do novo plano de estudos, após aprovação e registo.
The implementation of the study cycle will be the responsibility of the course direction. The duration of the course
management mandate is 2 years.
Currently it consists of professors Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro and Paulo Fernando da Conceição Santos, who will
be responsible for the implementation of the new study plan, after approval and registration.

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff
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Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

Regime de tempo /
Employment
regime

Informação/
Information

Carlos Jorge de Oliveira
Ribeiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias - ramo

Ciência Alimentar 100 Ficha
submetida

Paulo Fernando da
Conceição Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química - Especialidade em

Química Orgânica 100 Ficha
submetida

Teresa Maria dos
Santos Pinto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
Berta Maria de
Carvalho Gonçalves
Macedo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida

Carlos Augusto
Barbosa de Barros e
Castro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida

Alice Maria Correia
Vilela

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Microbiologia / Microbiology 100 Ficha

submetida
Maria do Rosário Alves
Ferreira dos Anjos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha

submetida
Fernando Pedro Falcão
Raimundo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha

submetida

Maria Fernanda Gil
Cosme Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Ciências Agrárias
especialidade Ciência
Alimentar

100 Ficha
submetida

António Francisco
Henrique Inês

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Microbiologia 100 Ficha

submetida

Ana Alexandra Mendes
Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Microbiologia 100 Ficha
submetida

Ana Cristina Ramos
Sampaio

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas -

Microbiologia 100 Ficha
submetida

Carla Maria Alves
Quintelas do Amaral
Marinho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CIÊNCIAS DO AMBIENTE 100 Ficha

submetida

José Manuel Moutinho
Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
João Filipe Coutinho
Mendes

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia

Agrícola/Fertilidade do Solo 100 Ficha
submetida

João Ricardo Pinto de
Magalhães de Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha
submetida

Maria do Rosário Melo
da Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Luís Filipe Sanches
Fernandes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Exact Sciences, Natural and

Technology - Civil Engineering 100 Ficha
submetida

Mário Jorge Modesto
Gonzalez Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
João Luís Honório
Matias

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida

Elisete Maria Rodrigues
Correia Mourão

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Probabilidades e Estatística 100 Ficha
submetida

Gilberto Paulo Peixoto
Igrejas

Professor Associado
convidado ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Genética e Biotecnologia 25 Ficha
submetida

Ana Lúcia Rebocho
Lopes Pinto e Sintra

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Fernanda Maria
Madaleno Rei Tomás
Leal Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida

Isaura Alberta Oliveira
de Castro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Genética 100 Ficha

submetida
Fernando Glenadel
Braga

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Química 100 Ficha

submetida
Fernando Hermínio
Ferreira Milheiro Nunes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida

João Carlos Ribeiro
Claro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Química 100 Ficha
submetida

Ana Isabel Ramos Novo
Amorim de Barros

Professor Associado
ou equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida

Manuel Luís Tibério Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Ciências Humanas e
Sociais_Ciências Agro Sociais 100 Ficha

submetida

Sofia Helena Cerqueira
de Gouveia

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha

submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/e099ca37-e198-aa8a-ca37-5d77c1b97e1a
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/996df273-5303-d86e-665f-5d95ab488637
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/f81d0d18-5b09-2cf6-c904-5d95abea8693
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/a2bcb6c2-36ad-ce25-9fe1-5d95acbb2f4b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/794a345b-9f28-f06d-b10a-5d95acc15683
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/81eabc6b-06b3-a2b4-6858-5d95acf236a8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/e60c0c72-5a73-1cf2-b210-5d95ac9a9fa6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/8fcd2634-1e02-536e-b70b-5d95adbef385
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/4b56d6e0-7cd2-a107-6aa5-5d95addf09cc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/205cbf28-4b5c-01a8-c0d3-5d95ad3801f2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/f3baef63-fe97-4882-3157-5d95ae4e8aa2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/49bdb005-427a-6acc-8085-5d95ae2870d4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/27d08c97-42b3-6da7-4280-5d95aef81a14
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/3f0279b2-2806-8d98-39be-5d95afab2bed
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/b0c8b2cf-d1e0-0a9f-cb5d-5d95af6ae876
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/65d15822-050f-37b8-c99d-5d95af497e77
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/e86204ee-d3b7-2ae2-5d90-5d95b02dfd18
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/a1b2480b-aebb-7b73-9b79-5d95b0b446b0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/e0e7bfe9-3424-7bfc-cc06-5d95b1c47bbb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/55aab088-a395-fd3c-da4a-5d95b1dfce73
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/d0dcc096-34e5-e06d-7c34-5d95b10f92aa
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/b07c1b3f-164c-c866-d56c-5d95b304fee9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/f9d00809-07ae-5480-c01e-5d95b466cbe1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/e7c7700c-a65d-f142-c1c2-5d95b471db01
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/bfa06ff3-5762-dded-520c-5d95b4d89ff4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/28feb9b9-cfe9-cb25-2c4f-5d96b1c704d4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/annexId/c08e0648-5998-a61e-3ca3-5d96b21c9a08
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Ana Alexandra Vilela
Marta Rio Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Agro-Sociais 100 Ficha
submetida

Carlos Rui Taveira
Madeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida

Mário Sérgio Teixeira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida

Ana Paula Rodrigues Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida
Carlos Jorge Fonseca
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economai Agrária 100 Ficha

submetida
Virgílio Alexandre
Cardoso e Falco da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Alimentar 100 Ficha

submetida

Aureliano Natálio
Coelho Malheiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida
João Carlos Andrade
dos Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Geofísicas,

Meteorologia/Climatologia 100 Ficha
submetida

António José Duque
Pirra

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Área científica de Ciências
Agrárias /tratamento de
efluentes

100 Ficha
submetida

José Alcides Silvestre
Peres

Professor Associado
ou equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida
Ana Alexandra Ribeiro
Coutinho de Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias-Viticultura 100 Ficha

submetida
Fernando Augusto dos
Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Mecanização agrícola 100 Ficha

submetida

António da Silva Pinto
de Nazaré Pereira

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor

Engenharia Agrícola (Equiv.
PhD Food Science and
Technology)

100 Ficha
submetida

Ana Maria Araújo de
Beja Neves Nazaré
Pereira

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias - Virologia

vegetal 100 Ficha
submetida

Laura Monteiro Torres Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Engenharia Agrícola -

Entomologia Agrícola 100 Ficha
submetida

Maria Isabel Mendes
Guerra Marques Cortez

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida
Vicente de Seixas e
Sousa

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenaria Agricola 100 Ficha

submetida

Maria Cristina Guiomar
Antunes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Quìmica Analítica 100 Ficha
submetida

Raul Manuel Pereira
Morais dos Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

     4925  

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.
50

5.4.1.2. Número total de ETI.
49.25

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff” – number of
teaching staff with a full time link to the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº /
No.

Percentagem /
Percentage

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link
to the institution: 49 99.492385786802
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5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* /
"Academically qualified teaching staff” – staff holding a PhD*

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem / Percentage
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 49.25 100

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / “Specialised teaching staff” of the study programme.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI /
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos
(ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 49.25 100 49.25

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais
do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional
capacity in the fundamental areas of the study programme

0 0 49.25

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the
teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years 49.25 100 49.25

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 49.25

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.

O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 85 de 3/5/2016)
e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes das Escolas da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº
94 de 16/5/2017) dão indicações precisas sobre avaliação a cada triénio a que o corpo docente é sujeito nas suas
diferentes vertentes de atividade.
Paralelamente, o corpo docente é avaliado anualmente pelos estudantes do ciclo de estudo, através de inquéritos
relativos à qualidade do ensino das Unidades Curriculares e ao desempenho pedagógico dos docentes. Estes são
elaborados pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), e têm carácter obrigatório para o estudante, embora seja
dada oportunidade de não responder mediante justificação. Os resultados são comunicados aos docentes, para que
possam auto aferir o seu desempenho e propor alterações à estratégia, conteúdos, objetivos, ou outros parâmetros do
processo ensino-aprendizagem, de modo a melhorar o desempenho.

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

The UTAD Teachers' Performance Evaluation Regulation (Diário da República, 2nd series, nº 85 of 3/5/2016) and the
UTAD School Teachers' Performance Evaluation Regulation (Diário da República, 2nd series, nº 94 of 16/5/2017) give
precise indications of the evaluation each triennium on the different aspects of the assessment of teachers' activities.
At the same time, the teachers are evaluated annually by the students of the study cycle, through surveys about the
quality of teaching of the Curricular Units and the pedagogical performance of the teachers. These are elaborated by
the Quality Management Office (GESQUA), and are compulsory for the student, although it is given an opportunity to
not respond with a justification. The results are communicated to teachers so that they can self-assess their
performance and propose changes to the strategy, contents, objectives, or other parameters of the teaching learning
process, in order to improve performance.

5.6. Observações:
<sem resposta>

5.6. Observations:
<no answer>
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6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

O pessoal não docente com funções específicas de apoio administrativo, técnico e laboratorial ao funcionamento das
atividades letivas totaliza 12 funcionários que prestam serviço em tempo integral, isto é, 35 horas por semana.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The non-teaching staff with specific functions in administrative, technical and laboratory support of the
teaching/learning activities totals 12 employees who provide full-time service, i.e. 35 hours by week.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Há pessoas com curso superior, uma das quais com o curso de Enologia, e todas possuem experiência em atividade
laboratorial e de campo superior a 15 anos.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
There are people with higher education, one of which with the course of Oenology, and all have experience in
laboratory and field activities for more than 15 years.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

A avaliação dos trabalhadores não docentes é realizada através da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e
Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), sendo de caráter bienal. No início de cada ciclo
avaliativo são acordados os objetivos operacionais. São determinadas as competências que os mesmos devem
demonstrar possuir atendendo ao grupo profissional a que pertencem. Os parâmetros resultados e competências
estão ajustados/alinhados com os objetivos estratégicos e da própria missão da Instituição. A classificação de
inadequado em duas avaliações consecutivas requer medidas de acompanhamento e formação específicas. A
atualização e melhoramento do desempenho profissional são concretizados através da realização de ações de
formação profissional em áreas relevantes para os postos de trabalho, as quais decorrem na própria Universidade,
sendo alguns cursos frequentados no exterior. São efetuadas mobilidades entre serviços para melhor adequação das
aptidões às funções.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal
development 

The evaluation of non-teaching staff is carried out through the application of the Integrated Management and
Performance Evaluation System in Public Administration (SIADAP), being biennial. The operational objectives are
agreed upon at the beginning of each evaluative cycle. It is determined the skills that they must demonstrate in the
professional group where they belong. The results and competencies parameters are adjusted/aligned with the
Institution's own strategic goals and mission. The classification of inadequate in two consecutive evaluations requires
specific accompanying measures and training for the worker. The updating and improvement of professional
performance are accomplished through the realization of professional training actions in relevant areas to the jobs,
which take place in the University, with some training courses being frequented abroad. Mobility between services is
carried out to better adaption of the workers' skills to the different functions.

7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):

A UTAD dispõe de salas de aulas com diferente lotação, laboratórios específicos para atividade laboratorial de
incidência na química, biologia, genética, métodos instrumentais de análise, análises de vinhos, análise sensorial, e
espaço para proceder a microvinificações experimentais, além de cerca de 7 ha de vinha.
A UTAD dispõe de biblioteca com publicações periódicas e não periódicas, com computadores para que os estudantes
possam efetuar pesquisas bibliográficas e realizar trabalhos porque também dispõe de salas de trabalho com
diferentes dimensões.
Todos os estudantes têm acesso à b-on.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
UTAD provides classrooms with different capacity, specific laboratories for laboratory activity on chemistry, biology,
genetics, instrumental methods of analysis, wine analyses, sensory analysis, and space for experimental micro-
winemaking, plus about 7 ha of vineyards.
UTAD offers library of periodicals and non-periodicals, with computers. So, students can perform bibliographic
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searches and perform individual or group jobs because work rooms are also available with different dimensions.
All students have access to b-on.

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TIC):

Balanças, refratómetros, densímetros, alcoómetros, turbidímetros, potenciómetros, termómetros, agitadores,
centrífugas, câmaras de crescimento, Câmaras de refrigeração, frigoríficos, congeladores, tituladores automáticos,
ebuliómetro, cromatografia gasosa, gromatografia líquida de elevada performance, desengaçador, prensa, cubas para
microvinificação, material de vidro e reagentes, micropipetas, equipamentos e acessórios agrícolas.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
Scales, refractometers, densimeters, alcoholometers, turbidimeters, pH-meters, thermometers, agitators, centrifuges,
growth chambers, cooling chambers, refrigerators, freezers, automatic titrators, gas chromatography, high
performance liquid chromatography, stemmer, pressers, vats for micro-winemaker, glassware and reagents,
micropipettes, agricultural equipment and accessories.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
atividade científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade
científica / Research centre(s) in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT) /
Classification FCT IES / HEI N.º de docentes do CE integrados / Number of study

programme teaching staff integrated
Observações /
Observations

CITAB Muito Bom/Very Good UTAD 19
CQ-VR Muito Bom/Very Good UTAD 13
CETRAD Bom/Good UTAD 7
BioISI Bom/Good UL 2
CEMat Muito Bom/Very Good UTAD 2
GeoBioTec Muito Bom /Very Good UA 1
Inesc Tec Muito Bom/Very Good UP,UTAD 1
LAQV-REQUIMTE Excelente/Excelent UNL,UP 1

Pergunta 8.2. a 8.4.

8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação
internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f
8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento
tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f
8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,
tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 

A UTAD integra o laboratório colaborativo para a área da vinha e do vinho, juntamente com outras entidades (ADVID,
UP, ISA-UL, ESB-UCP e INESC-TEC).
A UTAD participa no Regia Douro Park, onde se insere o Centro de Excelência do vinho e da vinha.
Alguns exemplos de projetos em curso:
Clim4Vitis - Climate change impact mitigation for European viticulture: knowledge transfer for an integrated approach
(H2020)
Sexual Confusion (CS) against grape moth, Lobesia botrana (Denn. & Schiff.) in mountain viticulture: the particular
case of the Douro Demarcated Region (RDD) (Norte2020)
TERR@ENO – Terroir and agro-ecological zoning as a critical factor for the competitiveness and innovation of Vinhos
Verdes (Norte2020)
GO VITISHIDRI – Strategies for the management of water stress of the Douro Superior vineyards (PDR2020)
INTERACT - Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology – several lines (Norte2020)
INNOVINE&WINE – Vineyard and Wine Innovation Platform
Projetos recentemente concluídos:
INNPORT - Otimização do processo de envelhecimento do vinho do Porto Tawny (ProDeR)
Innovfood - Innovation in the food sector through the valorization of food and agro-food by-products (PAFE)
Molecular biology of grape berry phenolic maturation (FCT)

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f
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8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme. 

UTAD integrates the collaborative laboratory for the area of vine and wine, along with other entities (ADVID, UP, ISA-UL,
ESB-UCP and INESC-TEC).
UTAD participates in Regia Douro Park, where the centre of excellence in wine and viticulture is installed.
Some examples of ongoing projects:
Clim4Vitis - Climate change impact mitigation for European viticulture: knowledge transfer for an integrated approach
(H2020)
Sexual Confusion (CS) against grape moth, Lobesia botrana (Denn. & Schiff.) in mountain viticulture: the particular
case of the Douro Demarcated Region (RDD) (Norte2020)
TERR@ENO – Terroir and agro-ecological zoning as a critical factor for the competitiveness and innovation of Vinhos
Verdes (Norte2020)
GO VITISHIDRI – Strategies for the management of water stress of the Douro Superior vineyards (PDR2020)
INTERACT - Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology – several lines (Norte2020)
INNOVINE&WINE – Vineyard and Wine Innovation Platform
Recently completed projects:
INNPORT - Aging process optimization of port wine Tawny (ProDeR)
Innovfood - Innovation in the food sector through the valorization of food and agro-food by-products (PAFE)
Molecular biology of grape berry phenolic maturation (FCT)

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

A percentagem de recém-licenciados do curso de Enologia registada no IEFP era de 8,3%, em 2018 (dados da DGES).
É um valor superior ao da média nacional de ensino público e ligeiramente superior ao da área de formação.
No entanto, não é frequente encontrar um enólogo em desemprego de longa duração.
O setor é extremamente competitivo e requer a atualização de conhecimentos e aprendizagens para o tornar mais
apelativos para a contratação de enólogos por empregadores, pelo que o plano proposto vem ao encontro de
exigências do mercado de trabalho.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
The percentage of recent graduates of the Oenology course recorded in IEFP was 8,3%, in 2018 (data from DGES). It is
a value higher than the national average of public education and slightly superior to this area of higher education.
However, it is not often find a winemaker in long-term unemployment.
The oenology sector is extremely competitive and requires updating of knowledge and learnings to make it more
appealing to hiring winemakers by employers, with the result that the proposed plan comes to meet labour market
requirements.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Os dados estatísticos disponíveis na DGES (18 de julho de 2019) referem que 74,5% dos candidatos ao curso de
Enologia eram de primeira opção.
As vagas existentes para modalidades de ingresso diferentes do Concurso Nacional de Acesso, são preenchidas,
anualmente. Isto significa que há elevado interesse pelo curso para além dos estudantes de percurso convencional no
ensino secundário.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
The statistical data available on DGES (18 July 2019) reported that 74,5% of candidates for the Oenology course were
first option.
Vacancies exist for different modes than National contest of access, are filled each year. This means that there is high
interest in the course in addition to the conventional pathway students in secondary education.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
A licenciatura em Enologia na UTAD era única no ensino superior em Portugal até 2019/2020.
A recente oferta de TESP em Viticultura e Enologia por diferentes instituições de ensino politécnico (Bragança, Viseu,
Santarém, Portalegre, Beja) e em Fruticultura, Viticultura e Enologia (Instituto Politécnico de Viana do Castelo)
constitui oportunidade para a prossecução de estudos por estudantes que optem, após o ensino secundário, por um
curso técnico superior profissional.
Do mesmo modo, a possibilidade de atração de potenciais candidatos de países cuja oferta em Enologia assenta em
cursos profissionalizantes de 2 anos(algumas situações em França).
Pretende-se atrair o interesse de estudantes da América Latina e outros países do mundo.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
A degree in Oenology at the UTAD was unique in higher education in Portugal till 2019/2020.
The recent offer of TESP in “Viticulture and Oenology” by different institutions of polytechnic education (Bragança,
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Viseu, Santarém, Portalegre, Beja) and in “Ffruit growing, Viticulture and Oenology” (Instituto Politécnico de Viana do
Castelo) is an opportunity for the continuation of studies for students who choose for a higher professional technical
course before the graduation.
Likewise, the possibility of attracting potential candidates from countries whose offer is based on vocational courses
in Oenology of 2 years (some situations in France).
It intends to attract the interest of students from Latin America and other countries of the world.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta: 

Apresentam-se links para alguns planos de estudo:
https://www.adelaide.edu.au/degree-finder/bvito_bvitoenol.html#df-acc-degree_structure_parent
https://www.unirioja.es/estudios/grados/enologia/guias17_18.shtml
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/plans/ciencies/enologia-grau-2014/
http://www.agraria.unimi.it/CDL/piano_didattico.php?cdl=G25®=2014
https://corsi.unibo.it/laurea/ViticolturaEnologia/insegnamenti/piano?code=8527&year=2018&manifest=Manifesto-
2018_8527_000_000_2018
https://didattica.unipd.it/off/2018/LT/AV/AG0058

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

Links to some study plans:
https://www.adelaide.edu.au/degree-finder/bvito_bvitoenol.html#df-acc-degree_structure_parent
https://www.unirioja.es/estudios/grados/enologia/guias17_18.shtml
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/plans/ciencies/enologia-grau-2014/
http://www.agraria.unimi.it/CDL/piano_didattico.php?cdl=G25®=2014
https://corsi.unibo.it/laurea/ViticolturaEnologia/insegnamenti/piano?code=8527&year=2018&manifest=Manifesto-
2018_8527_000_000_2018
https://didattica.unipd.it/off/2018/LT/AV/AG0058

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

Os objetivos de aprendizagem não diferem significativamente entre diferentes instituições de ensino superior. Difere a
abordagem, a localização de diferentes unidades curriculares no plano de estudos e o enfoque numa abordagem mais
próxima de química enológica, de engenharia enológica ou de viticultura.
O plano de estudos é transversal às diferentes áreas de conhecimento e apresenta também a perspetiva das ciências
empresariais (presente na maioria dos planos dos links do item anterior).
O plano proposto permite aceder ao Título Profissional de Enólogo conforme Lei 59/2009 e Despacho 3602/2011 do
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas e Agricultura.
Pretende-se que um licenciado em enologia conheça a vinha e o seu comportamento perante diferentes fatores
bióticos e abióticos; saiba potenciar as massas vínicas e produzir vinhos com a maior expressão qualitativa, desde a
videira ao produto que chega ao consumidor, rentabilizando os fatores de produção e satisfazendo o mercado.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in
the European Higher Education Area:

The learning objectives do not differ significantly between different higher education institutions. It differs the
approach, the location of the different curricular units in the study plan and the focus in an approach closer to
winemaking chemistry, winemaking engineering or viticulture.
The study plan cross-cuts the different areas of knowledge including the business sciences (present in almost all
study plans on the previous item).
The proposed plan allows access to the professional winemaker's title according to Law 59/2009 and dispatch
3602/2011 of the Office of the Secretary of State for Fisheries and Agriculture.
It is intended that a bachelor in Oenology knows the vineyard and its behavior in the face of different biotic and abiotic
factors; Know how to potentiate the wine masses and produce wines with the highest qualitative expression, from the
vine to the product that reaches the consumer, making the production factors profitable and satisfying the market.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação
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Mapa VII - Empresas vitivinícolas ou entidades reguladoras do setor.

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Empresas vitivinícolas ou entidades reguladoras do setor.

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Exemplo de Protocolo_UTAD_empresas.pdf

11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação
dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

11.2._Exemplo empresa-estudante.pdf

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

O estágio decorre sob a orientação de enólogo e /ou agrónomo da empresa que acolhe o estudante.
As tarefas são definidas pela empresa, respeitando os aspetos de acompanhamento de vindima e de vinificação, bem
como o acompanhamento de atividades vitícolas.
A Direção de Curso e os docentes que constituem o Júri da Unidade Curricular designada Estágio em empresa
vitivinícola devem inteirar-se da adaptação do estudante e devem perceber a forma como decorre/decorreu a atividade
de estágio.
O contacto (por telefone, e-mail, ou mesmo no local) com a entidade de acolhimento do estudante deve ser praticado.
O par empresa-estudante devem ser do conhecimento da Direção de Curso e dos membros do Júri da unidade
curricular.

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
The internship takes place under the guidance of winemaker and/or Agronomer of the company that welcomes the
student.
The tasks are defined by the company, respecting the following aspects of harvest and winemaking, as well as the
accompaniment of wine-growing activities.
The course direction and the professors who constitute the jury of the Curricular unit designated internship in wine
company should be aware of the student's adaptation and must perceive the way in which the internship activity takes
place.
The contact (by phone, email, or even on-site) with the student's host entity must be practiced.

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1_Tecnicos-empresas.pdf

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº
of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/questionId/41d3607c-1bc0-64df-e99b-5d6d01332280/annexId/5ff50fe4-c2c8-5378-fd9d-5d77c10a9e6b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/questionId/41e3bd8d-8b55-f98d-8d2b-5d6d0118c42f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/971bf423-403c-7ed5-8ca8-5d77c1f2c40f/questionId/4207d5f9-a769-00c9-58e0-5d6d0118866f
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- Ensino centrado no estudante.
- Resposta às novas exigências de formação e requisitos profissionais.
- Transversalidade da formação.
- Oferta bilingue.
- Unidades Curriculares em funcionamento modular.
- Excelente articulação com profissionais e empresas que permitem formação em contexto real e com a participação
dos ex-alunos e profissionais reconhecidos a nível nacional e internacional.
- Permitir aceder ao estatuto de enólogo.
- Grande maioria dos docentes enquadrados em dois centros de I&D financiados pela FCT, CQ-VR e CITAB,
classificados com Muito Bom. Outros docentes integrados em outros centros de I&D com classificação semelhante.
- Recursos humanos altamente qualificados, com experiência profissional relevante e com elevada produção científica
de reconhecida qualidade, envolvendo colaborações nacionais e internacionais, nas áreas do ciclo de estudos.
- O curso, por estar enquadrado em três centros de I&D financiados pela FCT, CQ-VR, CITAB e CETRAD, beneficia dos
recursos materiais e financeiros e do know-how científico disponíveis.
- Capacidade de criar e desenvolver projetos de I&D em cooperação com empresas e outras instituições de
investigação nas áreas do ciclo de estudos.
- Infraestruturas, incluindo uma vinha experimental, equipamentos e laboratórios especializados capazes de garantir
excelentes condições de trabalho.
- Baixo rácio aluno/docente.
- A UTAD é uma instituição de referência na área da investigação e desenvolvimento tecnológico no setor da vinha e
dos vinhos, possuindo corpo docente (todos com o grau de Doutor) e investigadores altamente qualificado, capazes
de dominar o inglês fluentemente.
- Suporte de meios técnicos, laboratoriais e humanos de Centros de Investigação, sendo vários docentes membros do
CITAB (Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences), do Centro de
Química (Vila Real) e do CETRAD (Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento), e de outros centros.
- Existência de organização (Comissão de Curso, Diretor de Curso, etc.) serviços (SIDE, infraestruturas, por exemplo),
rede sem fios em todo o campus universitário e de apoio informático (SIC), assim como todas as salas de aulas
dispõem de meios audiovisuais.
- Forte interligação entre a UTAD e o tecido empresarial, quer diretamente quer através da sua participação na
Plataforma da Vinha e do Vinho e no CoLab da Vinha e do Vinho.
- Os docentes mantêm parcerias com investigadores nacionais e internacionais e com grande número de empresas, o
que permite a integração dos alunos em diferentes grupos de investigação e aprendizagem.
- A forte ligação com o setor empresarial permite a integração dos estudantes na vida ativa e a participação de
recursos humanos das empresas em atividades letivas específicas e técnicas.
Curso ancorado na região de vinhos demarcada e regulamentada mais antiga do mundo.

12.1. Strengths:
- Student-centered teaching.
- Response to new training requirements and professional requirements.
- Transversality of formation.
- Bilingual offer.
- Curricular units in modular operation.
- Excellent articulation with professionals and companies that allow training in real context and with the participation
of alumni and professionals recognized nationally and internationally.
- Allow access to the status of winemaker.
- A large majority of the professors are framed in two I&D centers funded by FCT, CQ-VR and CITAB, classified with
very good. Other professors integrated in other I&D centers with similar classification.
- Highly skilled human resources, with relevant professional experience and with high scientific production of
recognized quality, involving national and international collaborations in the areas of the study cycle.
- The course, being framed in three I&D centers funded by FCT, CQ-VR, CITAB and CETRAD, benefits from the material
and financial resources and the scientific know-how available.
- Ability to create and develop I&D projects in cooperation with companies and other research institutions in the areas
of the study cycle.
- Specialized infrastructures, including an experimental vineyard, equipment and laboratories capable of guaranteeing
excellent working conditions.
- Low student/teacher ratio.
- UTAD is a reference institution in the area of research and technological development in the vineyard and wine sector,
possessing a body of professors (all with the degree of doctor) and highly qualified investigators, capable of mastering
English fluently.
- Support of technical, laboratory and human resources of research centres, with several professors members of the
CITAB (Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences), the Centre for
Chemistry (Vila Real) and CETRAD (Center for Transdisciplinary studies for development), and other centres.
- Existence of organization (Course Committee, course director, etc.) Services (SIDE, infrastructure, for example),
wireless network throughout the university campus and computer Support (SIC), as well as all classrooms have
audiovisual media.
- Strong interconnection between the UTAD and the winemaking sector, either directly or through its participation in
the vineyard and wine platform and in the vineyard and wine CoLab.
- Professors maintain partnerships with national and international researchers and with a large number of companies,
allowing the integration of students into different research and learning groups.
- The strong connection with the business sector allows the integration of the students in the active life and the
participation of the human resources of the companies in specific and technical academic activities.
- Course anchored in the world's oldest wine demarcated and regulated region.
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12.2. Pontos fracos:
- Dispersão de instalações por diferentes edifícios.
- Inexistência, na atualidade, de uma oficina tecnológica equipada com instrumentos mais modernos.
- Deficiente publicitação do curso devido a falta de recursos.

12.2. Weaknesses:
- Dispersion of installations by different buildings.
-There is currently no experimental winer equipped with more modern instruments..
- Poor publicity of the course due to lack of resources.

12.3. Oportunidades:
- Reputação da UTAD na formação em Enologia.
- Forte ligação com stakeholders.
- CoLab da Vinha e do Vinho em Vila Real.
- Centro de Excelência do Vinho e da Vinha em Vila Real.
- Douro vinhateiro – Património da Humanidade.
- Proximidade de diferentes zonas vitivinícolas e de diferentes adegas de diferentes dimensões.
- Visibilidade internacional dos vinhos portugueses.
- Diversidade de oferta de vinhos.
- Aumento do valor das exportações e do enoturismo.
- Interesse crescente na oferta em Enologia por estudantes internacionais.
- Plano da Reitoria para captação de alunos internacionais.
- Diversificação da oferta de emprego em torno da produção e comercialização de vinho.
- Captação dos estudantes que optam pela realização de ensino superior politécnico de natureza profissional na área
da viticultura e enologia.
- Internacionalização.

12.3. Opportunities:
- UTAD's reputation in oenology formation.
- Strong liaison with stakeholders.
- Vineyard and Wine CoLab in Vila Real.
- Centre of Excellence of Wine and Vineyard in Vila Real.
- Douro vinhateiro - Heritage of humanity.
- Proximity of different wine zones and different wineries of different dimensions.
- International visibility of Portuguese wines.
- Diversity of wine offerings.
- Increase in the value of exports ans wine tourism.
- Growing interest in oenology offer by international students.
- Plan of the rectory to attract international students.
- Diversification of the offer of employment around the production and commercialization of wine.
- Attraction of students who choose to perform polytechnic higher education of a professional nature in the area of
viticulture and oenology.
- Internationalization.

12.4. Constrangimentos:
- Futura redução do número de candidatos ao ensino superior ao nível regional e nacional.
- Localização da instituição no interior do país, região com baixa densidade demográfica e menor capacidade de
atração de novos investimentos.
- Abertura de novo curso de Enologia no ensino superior público.
- Existência de muitos TESP em Viticultura e Enologia.
- Excessivo trabalho burocrático dos docentes.
- Políticas de subfinanciamento do ensino universitário.

12.4. Threats:
- Future reduction in the number of candidates for higher education at regional and national level.
- Location of the institution within the Inner of Portugal, a region with low demographic density and less capacity to
attract new investments.
- Opening of a new oenology course in a public higher education University.
-Existence of many TESP in viticulture and oenology.
- Excessive bureaucratic work of teachers.
- Policies of underfinancing of university education.

12.5. Conclusões:
A presente proposta pressupõe que a formação de nível superior deve adaptar-se à evolução da sociedade, do
conhecimento e de novas ferramentas, técnicas e exigências de mercado. Assegura a formação em ciências de base e
em viticultura. Reforça a formação em ciência enológica, tanto na componente de processo como de análise sensorial.
Introduz uma perspetiva de setor e de mercado suportado em maior articulação com os diferentes atores e com o
terroir.
Permite aceder ao Título Profissional de Enólogo.
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O regime modular será aplicado sempre que, maioritariamente, ocorram situações de precedência relativa de
conhecimentos e competências, em Unidades Curriculares do mesmo semestre, e quando os conteúdos possam ser
apresentados de forma concentrada.
A proposta ora apresentada tem em consideração um novo modelo também para a formação de 2º ciclo em Enologia e
Viticultura na UTAD.
O curso atualmente em vigor será descontinuado após aprovação e registo da proposta agora apresentada.

12.5. Conclusions:
This proposal assumes that higher educational level should adapt to the evolution of society, knowledge and new
tools, techniques and market demands. It ensures the formation in basic science and viticulture. It reinforces the
formation in oenological Science, both in the process component and sensory analysis. It introduces a supported
industry and market perspective in greater articulation with the different actors and the terroir. Allows access to the
professional winemaker's title.
The modular regime will be applied whenever situations of relative precedence of knowledge and competences occur
in curricular units of the same semester, and when the contents can be presented in a concentrated manner.
The current proposal also takes into account a new model for the 2nd cycle formation in enology and viticulture at
UTAD.
The current Oenology course will be discontinued after approval and registration of the proposal now presented.


