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NCE/19/1900083 — 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 e Viticultura

1.3. Study programme:
Oenology and Viticulture

1.4. Grau:
Mestre

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Indústrias Alimentares

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:

345

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

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):

2 anos - 4 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):

2 years - 4 semesters

1.9. Número máximo de admissões:
60

1.10. Condições específicas de ingresso.
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As condições gerais de acesso são fixadas pelo artigo 17.º do Decreto Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo
Decreto Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e pelo Regulamento n.º
470/2011, de 4 de agosto, retificado pela Declaração de retificação n. 1958/2011,de 22 de dezembro, que estabelece o
regime de estudos conducente ao Grau de Mestre na UTAD, e demais normativos aplicáveis. Especificamente, poderão
candidatar-se ao 2º ciclo em Enologia detentores do grau de Licenciado ou Bacharel Licenciados em Enologia,
Agronomia, Ciência Alimentar, Biologia, Bioquímica, Química, Microbiologia, ou de formações afins e os detentores de
um currículo escolar, cientifico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização do
curso deste mestrado.

1.10. Specific entry requirements.
The general conditions of access are fixed by article 17 of Decree Law No. 74/2006 of March 24, amended by Law N. º
107/2008, of June 25th, and by Law No. 230/2009, of September 14th, and by Regulation No. 470/2011 of 4 August,
corrected by declaration of Amendment No. 1958/2011, of 22 December, which establishes the regime of studies
leading to the degree of Master in UTAD, and other applicable regulations.
Specifically, they may apply for the 2nd cycle in enology holders of the degree of licensee or bachelor graduates in
Enology, agronomy, food science, biology, biochemistry, chemistry, microbiology, or related strains and the holders of
a Academic, scientific or professional curriculum, which is recognized as attesting the ability to carry out the course of
this master's degree.

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
Folhadela
5000-801 Vila Real
Portugal

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

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:

Após aprovação e registo da presente proposta, o curso atualmente em funcionamento será descontinuado.

1.14. Observations:
After approval and registration 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-Curso aprovado-Ata parte2

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Académico-Curso aprovado-Ata parte2

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206/questionId/3ed0984b-775b-0db0-6eb1-5d6d013cad6d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/fc2006de-fae3-c5d9-1003-5d9155c1a466
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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 - Conselho Científico ECAV

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Científico ECAV

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Extrato de ata nº8_signed_Mestrado _CC-ECAV_compressed.pdf

 
Mapa I - Conselho Científico ECVA

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Científico ECVA

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_Master Enologia Viticultura.pdf

 
Mapa I - Conselho Pedagógico ECHS

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico ECHS

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._ataCPECHSnº 7 2019_compressed.pdf

 
Mapa I - Conselho Pedagógico ECVA

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico ECVA

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._3.Extrato_ata_24_CP-ECVA_10_out_2019_ Mes Enologia e Viticultura_assinada_compressed.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._Declaracao_Votacao do Conselho de Departamento de Agronomia_compress.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:

 Oferecer formação avançada em Enologia e Viticultura, apresentando os mais recentes desenvolvimentos nos
domínios considerados chave.

 Desenvolver e consolidar competências profissionais no plano técnico e cientifico que permitam uma intervenção de
excelência no âmbito da Enologia e Viticultura;

 Adquirir capacidade para avaliar, inovar, planear e concretizar novos processos que permitam a resolução de questões
ou problemas de natureza específica no domínio da Enologia e da Viticultura;

 Desenvolver a capacidade para o estudo autónomo e análise crítica de novas matérias;
 Adquirir uma sólida formação científica e técnica, e reforço das competências para a investigação que habilitem e

habituem os estudantes a uma atualização constante ao longo da sua atividade profissional;
 Promover a aquisição de competências de investigação que preparem o acesso a 3º ciclo de estudos, em instituições

nacionais/estrangeiras.

3.1. The study programme’s generic objectives:
 - Offer advanced training in enology and viticulture, presenting the latest developments in the areas considered key;

 - Develop and consolidate professional competences in the technical and scientific plan that allow an intervention of
excellence in the scope of enology and viticulture;

 - Acquire the ability to evaluate, innovate, plan and implement new processes that allow the resolution of issues or
problems of a specific nature in the field of enology and viticulture;

 - Develop capacity for autonomous study and critical analysis of new subjects; 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/7bbec1d8-d6c2-e66c-ddb9-5da532ba7417
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/848002ee-b67f-a912-d03e-5da5337f7b4e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/39606f67-f0ab-214c-ff5a-5da533b62364
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/248c4812-fafb-c829-4a4d-5da5347350f5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/8213a876-1e2f-2ca3-c0b7-5da5343010ea
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/2b15992f-d4a1-75a1-9079-5da5984d32d0
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- Acquire solid scientific and technical training, and strengthen research skills that enable and accustomed students to
a constant update throughout their professional activity; 
- Promote the acquisition of research skills that prepare access to the 3rd cycle of studies in national/foreign
institutions.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
O curso de 2.º Ciclo em Enologia e Viticultura pretende assegurar:
1 - Formação avançada, complementando e inovando relativamente à formação de 1.º Ciclo.
2 - Desenvolvimento de competências científicas, tecnológicas e profissionais de excelência.
3 - Melhoria da capacidade de intervenção na empresa vitivinícola.
4 - Capacidade de planeamento, inovação e avaliação de novas técnicas e novos processos ou a melhoria de
procedimentos em uso.
5 - Mecanismos para análise crítica e fundamentada no contexto vitivinícola.
6 - Progressão na formação e atualização de conhecimentos e competências.
7 - Conhecimento e capacidade para tomada de decisões e justificação das medidas adotadas.
8 - Saber executar em contextos diversos, do "velho" e do "novo" mundo vitícola.
9 - Ter conhecimentos de enologia e viticultura, especializados, pela realização de um ramo de especialização (grape
production, winemaking, wine business).

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
The 2nd cycle course in oenology and viticulture aims to ensure:
1 - advanced training, complemaining and innovating with regard to the 1st cycle formation.
2 - development of scientific, technological and professional skills of excellence.
3 - Improved intervention capacity in the wine company.
4 - Capacity planning, innovation and evaluation of new techniques and new processes or the improvement of
procedures in use.
5 - Mechanisms for critical analysis and based on the wine context.
6 - Progress in training and updating knowledge and skills.
7 - Knowledge and capacity to make decisions and justify the measures taken.
8 - Know how to run in different contexts from the old and the new wine world.
9 - Have expertise in winemaking and viticulture, specialized, for the realization of a branch of specialization (grape
production, winemaking, wine business).

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 UTAD tem como missão intervir, de forma marcante, nas comunidades científica, social e económica através do
desenvolvimento de iniciativas integradas de Ensino, Investigação e Extensão, afirmando-se como um fórum de
excelência. A UTAD tem uma longa tradição na formação em Enologia e Viticultura, destacando- se o 1º ciclo em
Enologia e o 2º ciclo em Enologia e Viticultura que oferece atualmente. Acolheu no Regia Douro Park a Plataforma da
Vinha e do Vinho e integra o CoLab para o setor, liderado pela ADVID. Em ambos os casos o papel da UTAD foi
determinante para a sua criação.
De facto, a UTAD tem tido um papel muito ativo no cluster dos vinhos a nível nacional, coordenando ou participando
em múltiplos projetos neste domínio. A instituição tem vindo a desenvolver, diversos tipos de ações na área da ciência
e tecnologia da vinha e do vinho, ao nível da investigação, da prestação de serviços e da formação. Deve- se salientar
que a maior parte destas ações foram planeadas e postas em prática tendo em conta a forte ligação entre a
universidade e o setor empresarial. 
A proximidade desta instituição em relação a várias empresas e outras instituições do sector, não só em termos
geográficos como também de cultura científica, tem vindo a refletir- se na criação de um vasto leque de colaborações
com a indústria vitivinícola. As principais atividades desenvolvidas incidem sobre a realização de projetos de
investigação de carácter fundamental e aplicado e resolução de problemas. A formação pedagógica e científica da
UTAD é devidamente reconhecida pela comunidade científica e pela indústria, fazendo com que esta instituição seja
uma referência na área da viticultura e dos vinhos.

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:

UTAD has as its mission to intervene, in a remarkable way, in the scientific, social and economic communities through
the development of integrated initiatives of teaching, research and extension, affirming itself as a forum of excellence.
UTAD has a long tradition in enology and viticulture training, highlighting the 1st cycle in enology and the 2nd cycle in
oenology and viticulture that currently offers. It welcomed in the Regia Douro Park the vineyard and wine platform and
integrates the CoLab for the sector, led by ADVID. In both cases, the role of UTAD was decisive for its creation.
In fact, UTAD has played a very active role in the wine cluster at national level, coordinating or participating in multiple
projects in this field. The institution has been developing, several types of actions in the field of science and
technology of Vine and wine, at the level of research, provision of services and training. It should be noted that most of
these actions were planned and put into practice taking into account the strong link between the university and the
business sector.
The proximity of this institution in relation to several companies and other institutions in the sector, not only in
geographic terms but also of scientific culture, has been reflected in the creation of a wide range of collaborations with
the wine industry. The main activities undertaken are the achievement of research projects of fundamental and applied
nature and problem solving. The pedagogical and scientific training of the UTAD is duly recognized by the scientific
community and industry, making this institution a benchmark in the area of wine growing and wines.
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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:

Produção vitícola Grape production
Produção de vinho Winemaking
Negócio do vinho Wine business
Escolha livre pelo estudante Student free choice

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

Mapa II - Produção vitícola

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

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

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

Indústria Alimentar/Food
Industry 541 21 6 ou 6 ECTS de Gestão e Administração/or 6

ECTS from Management and Administration
Produção Agrícola e
Animal/Agriculture and Animal
Production

621 79.5 0 60 ECTS da dissertação/60 ECTS from
Master Thesis

Eletrónica e
Automação/Electronics and
Automation

523 6 0

Estatística/Statistics 462 6 0
Ciências da Terra/Earth
Sciences 443 1.5 0

(5 Items)  114 6  

Mapa II - Produção de vinho

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Produção de vinho

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

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

Indústria Alimentar/Food
Industry 541 96 0 60 ECTS da dissertação/60ECTS from Master

Thesis
Produção Agrícola e
Animal/Agriculture and Animal
Production

621 6 6 ou 6 ECTS de Gestão e Administração/or 6
ECTS from Management and Administration

Estatística/Statistics 462 6 0
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Biologia e Bioquímica/Biology
and Biochemistry

421 3 0

Química/Chemistry 442 3
(5 Items)  114 6  

Mapa II - Negócio do vinho

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Negócio do vinho

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

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

Indústria Alimentar/Food
Industry 541 21 6 ou 6 ECTS de Produção Agrícola e Animal/or 6

ECTS from Agriculture and Animal Production
Produção Agrícola e
Animal/Agriculture and Animal
Production

621 3 0

Turismo e Lazer/Tourism and
Recreation 812 3 0

Estatística/Statistics 462 6 0
Comércio/Trade 341 6 0
Gestão e
Administração/Management
and Administration

345 69 0 60 ECTS da dissertação/60 ECTS from Master
Thesis

Marketing e
Publicidade/Marketing and
Advertising

342 6 0

(7 Items)  114 6  

Mapa II - Escolha livre do estudante

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Escolha livre do estudante

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Student's free choice

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

Indústria Alimentar/Food
industry IA 21

Estatística/Statistics E 6
Produção agrícola e
animal/Agriculture and
animal production

PAA 3

IA, PAA, EA, BB, Q, TL, GA,
Com, MP

IA, PAA, EA, BB,
Q, TL, GA, Com,
MP

60 Master thesis

IA, PAA, EA, BB, Q, TL, GA,
Com, MP

IA, PAA, EA, BB,
Q, TL, GA, Com,
MP

0 30
Escolha livre do estudante até 6 unidades
curriculares/student free choice till 6
curricular units

(6 Items)  90 30  
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4.3 Plano de estudos

Mapa III - Produção vitícola - 1º ano - 1º semestre/1st year - 1st semester

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

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

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)

Temas atuais de enologia e
viticultura/Current trends on oenology and
viticulture

IA/PAA S 162 TP-20; S-40 6

Análise sensorial avançada/Advanced
sensory analysis IA S 162 TP-20; PL-40 6

Delineamento experimental/Experimental
design E S 162 TP-60 6

Enologia: da vinha ao vinho/Oenology:
from Vine to Wine IA S 162 TP-60 6

Vinhos de Portugal/Portugal wines IA S 162 TP-20; S-40 6
(5 Items)       

Mapa III - Produção vitícola - 1º ano - 2º semestre/1st year - 2nd semester

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

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

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)

Proteção sustentável da vinha/Vineyard
sustainable protection PAA S 162 TP-60 6

Viticultura sustentável/Sustainable viticulture PAA S 81 TP-20; TC-10 3
Instalação e gestão da vinha/Vineyard
installation and management PAA S 162 TP-40; TC-20 6

Viticultura de precisão e sistemas
robóticos/Precision viticulture and mobile
robotics

EA S 162 TP-40; TC-20 6

Cenários da vinha face a alterações
climáticas/Viticultural scenarios under climate
changes

PAA/CT S 81 TP-20; TC-10 3

UC de Produção de vinho ou Negócio do
vinho/ CU from Winemaking or Wine business IA, Com, MP, GA S 162 60 6 Optativa/Option

(6 Items)       

Mapa III - Produção vitícola - 2º ano/2nd year
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4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Produção vitícola

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

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

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)
Dissertação/Master
thesis PAA A 1620 OT-90 60

(1 Item)       

Mapa III - Produção de vinho - 1º ano - 1º semestre/1st year - 1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Produção de vinho

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

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)

Temas atuais de enologia e
viticultura/Current trends on oenology and
viticulture

IA/PAA S 162 TP-20; S-40 6

Análise sensorial avançada/Advanced
sensory analysis IA S 162 TP-20; PL-40 6

Delineamento experimental/Experimental
design E S 162 TP-60 6

Enologia: da vinha ao vinho/Oenology:
from Vine to Wine IA S 162 TP-60 6

Vinhos de Portugal/Portugal wines IA S 162 TP-20; S-40 6
(5 Items)       

Mapa III - Produção de vinho - 1º ano - 2º semestre/1st year - 2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Produção de vinho

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

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)
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Microbiologia enológica/Wine microbiology BB S 81 T-20; PL-10 3
Química enológica avançada/Advanced wine
chemistry Q S 81 T-20; PL-10 3

Estabilização e conservação de
vinhos/Stabilization and aging of wines IA S 162 TP-40; PL-20 6

Castas vitivinícolas/Grapevine varieties PAA/IA S 162 TP-40 ; TC-10; PL-
10 6

Processos de vinificação/Winemaking
processes IA S 162 TP-40; PL-20 6

UC de Produção vitícola ou Negócio do vinho/
CU from Grape production or Wine business

PAA, EA, Com,
MP, GA S 162 60 6 Optativa/Option

(6 Items)       

Mapa III - Produção de vinho - 2º ano/2nd year

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Produção de vinho

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

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

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)
Dissertação/Master
thesis IA A 1620 OT-90 60

(1 Item)       

Mapa III - Negócio do vinho - 1º ano - 1º semestre/1st year - 1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Negócio do vinho

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

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)

Temas atuais de enologia e
viticultura/Current trends on oenology and
viticulture

IA/PPA S 162 TP-20; S-40 6

Análise sensorial avançada/Advanced
sensory analysis IA S 162 TP-20; PL-40 6

Delineamento experimental/Experimental
design E S 162 TP-60 6

Enologia: da vinha ao vinho/Oenology:
from Vine to Wine IA S 162 TP-60 6

Vinhos de Portugal/Portugal wines IA S 162 TP-20; S-40 6
(5 Items)       
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Mapa III - Negócio do vinho - 1º ano - 2º semestre/1st year - 2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Negócio do vinho

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

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)

Marketing e comercialização de
vinhos/Marketing and commercialization of
wines

Mark S 162 TP-60 6

Gestão de operações/Operations
management GA S 81 TP-30 3

Turismo enológico/Wine tourism TL S 81 TP-30 3
Projeto de investimento e plano de
negócios/Investment project and business
plan

GA S 162 TP-60 6

Cadeias de valor do vinho/Wine value chains Com S 162 TP-60 6
UC de Produção vitícola ou Produção de
vinho/ CU from Grape production or Wine
making

PAA, EA, IA S 162 60 6 Optativa/Option

(6 Items)       

Mapa III - Negócio do vinho - 2º ano/2nd year

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Negócio do vinho

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

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

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)
Dissertação/Master
thesis GA A 1620 OT-90 60

(1 Item)       

Mapa III - Escolha livre do estudante - 1º ano - 1º semestre/1st year - 1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Escolha livre do estudante

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Student's free choice

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

Temas atuais de enologia e
viticultura/Current trends on oenology and
viticulture

IA/PPA S 162 TP-20; S-40 6

Análise sensorial avançada/Advanced
sensory analysis IA S 162 TP-20; PL-40 6

Delineamento experimental/Experimental
design E S 162 TP-60 6

Enologia: da vinha ao vinho/Oenology:
from Vine to Wine IA S 162 TP-60 6

Vinhos de Portugal/Portugal wines IA S 162 TP-20; S-40 6
(5 Items)       

Mapa III - Escolha livre do estudante - 1º ano - 2º semestre/1st year - 2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Escolha livre do estudante

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Student's free choice

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)

Proteção sustentável da vinha/Vineyard
sustainable protection PAA S 162 TP-60 6 Optativa/Option

Viticultura sustentável/Sustainable viticulture PAA S 81 TP-20;TC-10 3 Optativa/Option
Instalação e gestão da vinha/Vineyard
installation and management PAA S 162 TP-40; TC-20 6 Optativa/Option

Cenários da vinha face a alterações
climáticas/Viticultural scenarios under climate
changes

PAA/CT S 81 TP-20; TC-10 3 Optativa/Option

Viticultura de precisão e sistemas
robóticos/Precision viticulture and mobile
robotics

EA S 162 TP-40; TC-20 6 Optativa/Option

Microbiologia enológica/Wine microbiology BB S 81 T-20; PL-10 3 Optativa/Option
Química enológica avançada/Advanced wine
chemistry Q S 81 T-20; PL-10 3 Optativa/Option

Estabilização e conservação de
vinhos/Stabilization and aging of wines IA S 162 TP-40; PL-20 6 Optativa/Option

Castas vitivinícolas/Grapevine varieties PPA/IA S 162 TP-40; PL-10; TC-
10 6 Optativa/Option

Processos de vinificação/Winemaking
processes IA S 162 TP-40;PL-20 6 Optativa/Option

Marketing e comercialização de
vinhos/Marketing and commercialization of
wines

Mark S 162 TP-60 6 Optativa/Option

Gestão de operações/Operations
management GA S 81 TP-30 3 Optativa/Option

Turismo enológico/Wine tourism TL S 81 TP-30 3 Optativa/Option
Projeto de investimento e plano de
negócios/Investment project and business
plan

GA S 162 TP-60 6 Optativa/Option

Cadeias de valor do vinho/Wine value chains Com S 162 TP-60 6 Optativa/Option
(15 Items)       

Mapa III - Escolha livre do estudante - 2º ano/2nd year
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4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Escolha livre do estudante

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Student's free choice

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

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)
Dissertação/Master
thesis PPA/IA/GA A 1620 OT-90 60

(1 Item)       

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Castas vitivinícolas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Castas vitivinícolas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Grapevine varieties

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP-40 ; TC-10; PL-10

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 Ribeiro Coutinho Oliveira (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Virgílio Alexandre C. Falco Costa (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Caraterizar e analisar as potencialidades vitivinícolas das diferentes castas tintas, brancas e rosadas com

representação a nível nacional e internacional, tendo por base a sua representatividade, características morfológicas,
agronómicas/vitícolas e potencial qualitativo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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Characterization and analysis of different national and international red and white grape varieties, based on their
representativeness, morphological characteristics, agronomic characteristics and qualitative potential.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Representatividade das castas a nível nacional e internacional
Caracterização morfológica das castas
Caracterização agronómica/vitícola das castas
Potencial qualitativo das castas
Definição do melhor local para instalação/manutenção das castas

4.4.5. Syllabus:
Representativeness of national and international grape varieties
Morphologic characterization of grape varieties
Agronomic characterization of grape varieties
Qualitative potential of grape varieties
Definition of the best site for installation/maintenance of grape varieties

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se demonstrar a importância e influência do comportamento morfológico, vitícola e enológico das castas,
nas tomadas de decisão e no planeamento de uma vinha, de forma a minimizar os riscos associados a esta atividade
económica e maximizar a produtividade e qualidade. Assim, desenvolve-se o estudo de diferentes castas nacionais e
internacionais e suas interações. O desenvolvimento de competências torna-se ainda mais efetivo através de
trabalhos práticos e de campo. É dado enfoque à abordagem integrada do ecossistema vitícola.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The aim is to demonstrate the importance and influence of the morphological, viticultural and oenological behavior of
grape varieties, particularly in vineyard decision making and planning, minimizing natural risks related to this
economic sector and maximize productivity and quality. Thus, the study of different national and grape varieties and its
interactions are developed. The development of skills is even more effective by making use of practical and field work.
Emphasis is given to the integrate study of the viticultural ecosystem.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino combina aulas expositivas com a elaboração de trabalho 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 são apresentados conceitos teóricos e exemplos de concretização dos mesmos, seguidos ou intercalados
com fases de aplicação prática e de campo, que favoreçam a tomada de consciência pessoal sobre os conceitos e
técnicas, proporcionando ainda oportunidades para o desenvolvimento de uma perceção mais correta 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 and field
applications to promote the awareness of the concepts and techniques, providing further opportunities for
development of a more accurate perception of it.

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.

Mapa IV - Cenários da Vinha face a alterações climáticas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Cenários da Vinha face a alterações climáticas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
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Viticultural scenarios under climate change

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

4.4.1.3. Duração:
1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-20; TC-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):
João Carlos Andrade dos Santos (15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Aureliano Natálio Coelho Malheiro (15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se dotar os estudantes de informação sobre um conjunto de competências relativas às alterações climáticas,
à variabilidade climática interanual e a condições meteorológicas adversas para a vitivinicultura, tais como eventos
extremos de temperatura, precipitação e secas. Serão apresentados conteúdos fundamentais sobre o sistema
climático e variabilidade climática. Os estudantes deverão ser capazes de compreender as escalas espaciais e
temporais dos processos atmosféricos e a forma como interagem com o microclima da vinha e o desenvolvimento da
videira. Os potenciais impactos das alterações climáticas na videira, como sejam ao nível da produção e qualidade da
uva e do vinho, serão discutidos tendo em conta a hierarquia de escalas, desde o macroclima, até ao microclima.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The aim is to provide students with information on a range of competencies related to climate change, interannual
climate variability and extreme weather conditions for winemaking, such as extreme temperature, precipitation and
drought events. Key content about the climate system and climate variability will be presented. Students should be
able to understand the spatial and temporal scales of atmospheric processes and how they interact with vine
microclimate and vine development. The potential impacts of climate change on the vine, such as grape and wine
production and quality, will be discussed taking into account the hierarchy of scales, from macroclimate to
microclimate.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Meteorologia e climatologia aplicadas à viticultura
Elementos de Meteorologia: radiação, temperatura e humidade; estabilidade, vento e regimes de vento; precipitação e
evapotranspiração; previsões meteorológicas.
Elementos de Climatologia: o sistema climático; variabilidade climática; alterações climáticas; classificações
climáticas; projeções climáticas em viticultura.
Microclima da vinha: instrumentação e sensores na vinha; transferências de massa e calor; balanço hídrico em
viticultura; fenologia da videira; índices agroclimáticos aplicados à viticultura; impacto das alterações climáticas nas
diferentes regiões vitícolas mundiais.

4.4.5. Syllabus:
Meteorology and Climatology applied to Viticulture
Elements of Meteorology: radiation, temperature and humidity; stability, wind and wind regimes; precipitation and
evapotranspiration; weather forecasts.
Elements of Climatology: the climate system; climatic variability; climate change; climate classifications; climate
projections in viticulture.
Vineyard microclimate: Instrumentation and sensors in the vine; mass and heat transfers; water balance in viticulture;
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vine phenology; agroclimatic indices applied to viticulture; impact of climate change on the different world wine
regions.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Será dada ênfase à compreensão dos processos atmosféricos relevantes para a viticultura. Na primeira parte serão
apresentados conceitos de meteorologia essenciais, enquanto a segunda parte estará focada no sistema climático,
seus mecanismos de variabilidade interna e forçada e correspondentes escalas espácio-temporais envolvidas. Os
cenários de emissões de gases com efeito de estufa e as respetivas projeções climáticas serão analisados, sendo
dadas algumas noções introdutórias de modelação e simulação atmosférica. As implicações destas alterações
climáticas na viticultura mundial serão discutidas. Seguidamente tratará da redução de escala do macroclima para o
microclima da vinha, tendo em conta os diferentes processos de interação no sistema solo videira-atmosfera.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit (CU) will emphasize the understanding of atmospheric processes relevant to viticulture. In the first
part essential concepts of meteorology will be presented, while the second part will be more focused on the climate
system, its mechanisms of internal and forced variability and the corresponding spatio-temporal scales involved. The
greenhouse gas emission scenarios and their climate projections will be analysed and some introductory concepts of
atmospheric modelling and simulation are given. The implications of these climate changes on world viticulture will be
discussed. Later in the CU will deal with the downscaling of the macroclimate to the vine microclimate, taking into
account the different interaction processes in the vine-air-soil-practices system.

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 objetivo 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 perceção mais correta 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:
Melo e Abreu J.P. 2018. Agrometeorologia – aplicação da meteorologia para maximizar a produção agrícola. Quântica
Editora, AgroBook.
Miranda, P.M.A. 2001. Meteorologia e Ambiente: Fundamentos de meteorologia, clima e ambiente atmosférico.
Universidade Aberta, Lisboa, Portugal. ISBN: 9789726746553.
Magalhães N. 2015. Tratado de Viticultura: a videira, a vinha e o Terroir. Ed. Esfera Poética.
Gladstones J. 2011. Viticulture and environment. Winetittles.
Jones H.G. 2014. Plants and microclimate: a quantitative approach to environmental plant physiology. Cambridge
University Press.
Keller M, 2015. The Science of Grapevines: Anatomy and Physiology, 2nd Edition, ISBN: 9780124199873, Academic
Press, USA.
IPCC 2014. AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014.
Scientific publications on the syllabus specific topics.

Mapa IV - Instalação e gestão da vinha

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Instalação e gestão da vinha
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Vineyard installation and management

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

4.4.1.3. Duração:
1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-40; TC-20

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
Esta unidade curricular está organizada em seis módulos dos quais dois destinam-se em particular aos alunos cuja
formação em viticultura é insuficiente para dar continuidade aos seus estudos nesta unidade. Os alunos deveram
completar e prestar provas em pelo menos quatro dos seis capítulos.

4.4.1.7. Observations:
This unit is divided in six parts where two of them are intended in special to students with insufficient knowledge of
viticulture to follow satisfactorily this unit. The students must complete and successfully evaluated in at least four of
the parts.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Manuel João Teles de Oliveira TP-8; TC-4

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Fernando Augusto dos Santos TP-12; TC-6
Vicente de Seixas e Sousa TP-8; TC-4
José Manuel Moutinho Pereira TP-6; TC-3
João Filipe Coutinho Mendes TP-6; TC-3

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade destina-se a conferir conhecimentos em: operações fundamentais de instalação das vinhas, técnicas
tradicionais de gestão e controlo da produção, desafios colocados pelas inovações tecnológicas e alterações
ambientais.
Os alunos devem adquirir aptidão para avaliar o estado actual das vinhas.
Os alunos deverão adquirir competências para propor e executar intervenções adequadas e sustentáveis na gestão
das vinhas e utilizar os mais recentes meios tecnológicos disponíveis.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This unit is intended to confer knowledge on: basic operations for the installation of vineyards, traditional techniques
of management and control of production, challenges posed by technological innovations and environmental changes.
Students should acquire aptitude to assess the current state of the vineyards.
Students should acquire skills to propose and implement appropriate and sustainable interventions in the
management of vineyards and use the latest technological means available.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Modulo I-Instalação da vinha. Diferentes formas de instalação. Preparação do terreno. Plantação. Módulo II-
Mecanização da cultura da vinha. Unidades de. Outros equipamentos. Módulo III-Monitorização da cultura da vinha.
Stresses bióticos e adaptação das vinhas. Stresse térmico e radiante. Stress hídrico. Stress salino. Indicadores
fisiológicos de stress. Técnicas de redução dos stresses.
Módulo IV-Rega da vinha. A rega na cultura da vinha. Necessidades hídricas da videira. Relação da rega com a
qualidade da uva e o objetivo da produção. Métodos de rega na vinha. Particularidades do dimensionamento.
Módulo V-Viticultura de precisão. Sensores para recolha e registo de informação. Índices de vegetação. Mapeamento
da variabilidade do solo, plantas e meio ambiente. Tomada de decisão. Equipamentos VRT e execução das operações
culturais.
Módulo VI-Produção sustentável. Sustentabilidade do solo. Sustentabilidade da planta. Definições de “terroirs”.
Produção sustentável da vinha.
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4.4.5. Syllabus:
Modulo I-Installation of the vineyard. Different forms of installation. Preparation of the terrain. Plantation. Module II-
Mechanization of the vine culture. Traction units. Other equipment. Module III-Monitoring the vine culture. Stresses
biotic and adaptation of vineyards. Thermal and radiant stress. Water Stress. Salt Stress. Physiological stress
indicators. Stresses reduction techniques. Module IV-Watering of the vineyard. Watering in the vine culture. Water
needs of the vine. Irrigation ratio with grape quality and production objective. Irrigation methods in the vineyard.
Particularities of sizing. Precision viticulture V-module. Sensors for collecting and recording information. Vegetation
indices. Mapping of soil, plant and environmental variability. Decision making. VRT equipment and implementation of
cultural operations. Module VI-Sustainable production. Soil sustainability. Sustainability of the plant. Definitions of
"Terroirs". Sustainable production of the vineyard.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos abordam, a distintos níveis de conhecimento, as operações de instalação, exploração e
gestão da vinha.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The programmatic contents address, at different levels of knowledge, the operations of installation, exploration and
management of the vineyard.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A organização da UC em módulos permitirá aos alunos com formação prévia em alguns temas apenas a avaliação em
parte dos módulos oferecidos. A avaliação é feita quer por entrega de trabalho escrito, quer por avaliação individual
em teste escrito final do módulo, quer por apresentação individual (e/ou em grupo) de trabalho, conforme o conteúdo e
natureza dos módulos de ensino.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The organization of UC in modules will allow students with previous training in some themes only the evaluation in
part of the modules offered. The evaluation is made either by delivery of written work, either by individual evaluation in
final written test of the module, or by individual (and/or group) presentation of work, according to the content and
nature of the teaching modules.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A diversidade de métodos de avaliação adequa-se à variedade de temas (e grau de desenvolvimento desses temas) e
permite abranger de forma personalizada o objetivo especifico de ensino em cada módulo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The diversity of evaluation methods is appropriate to the variety of themes (and the degree of development of these
themes) and allows to include in a personalized way the specific objective of teaching in each module.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Perold, A. I. A Treatise on Viticulture 
Braga, Ricardo. Viticultura de Precisão.
Keith Grainger and Hazel Tattersall (2016). Wine Production and Quality, Second Edition. John Wiley & Sons, Ltd.
J.M. Costa, M. Vaz, J. Escalona, R. Egipto, C. Lopes, H. Medrano, M.M. Chaves (2016). Modern viticulture in southern
Europe: Vulnerabilities and strategies for adaptation to water scarcity. Agricultural Water Management, 164: 5-18.
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2015.08.021.
Referências bibliográficas temáticas aos distintos módulos

Mapa IV - Processos de vinificação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Processos de vinificação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Winemaking processes

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162
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4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP-40; PL-20

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

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 por meio de análise química e

sensorial. 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 correctas. Relacionar a função dos diferentes tipos de equipamentos com as operações
enológicas a realizar na campanha de vindima, compreendendo o funcionamento do equipamento e a sua influência na
qualidade do mosto/vinho. Saber como proceder à lavagem e desinfecção de instalações e equipamentos e à gestão
da água, efluentes e resíduos. Compreender e saber aplicar as regras de higiene e segurança no trabalho na adega no
âmbito da campanha de vindima.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Know how to assess grape maturity and evaluate the quality potential of a vineyard plot by the chemical and sensory

analysis of grapes. Be able to plan, monitor, and implement the technological operations in a winery during the harvest
season, by using sound and environmentally friendly wine production practices. Understand the latest winemaking
techniques. Relate the different types of equipment with the winemaking operations and know its potential effects on
the quality of grape must and final wine. Know how to clean and disinfect the facilities and equipment and how to
manage water, wastewater, and solid waste. Understand the rules of hygiene, sanitation and safety in winemaking.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Composição das uvas e controlo da maturação, incluído a maturação fenólica das castas tintas.

 2. Preparação da adega para a recepção das uvas. Higienização.
 3. Fluxogramas de produção de vinhos e bebidas licorosas. Vinhos espumantes, vinhos tranquilos brancos, tintos e

rosés. Vinhos fortificados – “Vinho do Porto”
 3.1. Planeamento de vindima e vinificação.

 3.2. Dimensionamento da adega.
 4. Equipamento de vinificação. Sistemas de refrigeração. Introdução à sensorização, robotização de processos e

modelos preditivos.
 5. Gestão e planeamento da adega. Gestão da água, efluentes e resíduos vitivinícolas. Redução do volume e carga

poluente.

4.4.5. Syllabus:
 1. Grape composition and maturity assessment, including the phenolic maturity of red varieties.

 2. Preparation of the winery for the reception of grapes. Sanitizing.
 3. Flowchart of production of different wines and liquors. Sparkling wines, still wines whites, reds and rosés. Fortified

wines - "Port Wine"
 3.1. Planning vintage and winemaking.

 3.2. Cellar design.
 4. Winemaking equipment. Cooling systems. Introduction to sensing, process robotization and predictive models.

 5. Management and planning of cellar operations. Water and waste management. Reducing volume and pollutant load.
 

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.
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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 de
laboratório com acesso ao equipamento disponível nos nossos laboratórios, visitas de estudo a unidades de
vinificação e realização de um estágio de vindima em empresa vitivinícola.
A avaliação consiste na realização de três testes escritos.

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, field trips to wineries, and winery internship for vintage.
Students will be assessed by three written tests.

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. Estas noções teóricas são complementadas com a realização de trabalhos práticos de laboratório 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 laboratório 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 the laboratory 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
laboratory classes and field trips, give the student a solid background on the production of quality wines.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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. Academic Press, London.
Pirra A., 2007. Boas práticas ambientais na adega. Série didáctica, Ciências aplicadas, Vila Real, UTAD. Nº 318.
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 - Proteção sustentável da vinha

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Proteção sustentável da vinha

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Vineyard sustainable protection

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/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):
 Laura Monteiro Torres TP-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Ana Maria Araújo de Beja Neves Nazaré Pereira TP-15

 Maria Isabel Mendes Guerra Marques Cortez TP-15
 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecer os fundamentos e estratégias para o desenvolvimento de sistemas de proteção da vinha compatíveis com

exigências de segurança alimentar e ambiental, designadamente
 no que respeita à racionalização do uso de pesticidas de síntese.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 To know the fundamentals and strategies for the development of vineyard protection systems compatible with food

and environmental safety requirements, namely with regard to the rationalization of the use of synthetic pesticides.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Modulo 1. O ecossistema vinha e as suas características. Modulo 2. 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 proteção; estações de avisos.
Modulo 3. Entomologia geral: insectos e ácaros, suas características e meios de proteção; possibilidades de utilização
da biometria, estimativa do risco e determinação do nível económico de ataque para a tomada de decisão; principais
pragas da vinha. Módulo 4. Práticas de conservação da biodiversidade na vinha e infraestruturas ecológicas. Módulo
5. Sustentabilidade agro-ambiental e serviços do ecossistema em viticultura. A proteção biológica de conservação
contra os inimigos da vinha. Módulo 6. A problemática das pragas e doenças da vinha emergentes.

4.4.5. Syllabus:
 Modulo 1. The vineyard agro-ecosystem and its characteristics. Modulo 2. Plant pathology: basic concepts, symptoms;

diseases induced by fungi, chromyts, bactéria, phytoplasma, vírus, viroids and nematodes; diagnosis, management
strategies, alert systems. Modulo 3. Entomology: insects and mites, main characteristcs, management strategies,
biometric, quantitative estimation of harmful pests, economic treshold , main grapevine pests. Módulo 4 Biodiversity
Conservation Practices in Vineyards and Ecological Infrastructures. Módulo 5. Agro-Environmental Sustainability and
Ecosystem Services in Viticulture. Conservation biological control of vineyard pests. Módulo 6. The problem of
emerging vine pests and diseases.

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 objetivos 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 (com apoio audiovisual) e aulas de execução individual de exercícios práticos com

utilização de revistas da especialidade e análise de estudos de caso com utilização de material doente para os alunos
aplicarem o conhecimento adquirido nas teóricas (PL). Algumas aulas TC na vinha no final do semestre quando já há
material doente para diagnóstico.

 A avaliação é feita por uma Frequência sobre a parte de Fitopatologia (50% da classificação final) com nota mínima de
8,5 em 20 valores e outra Frequência sobre a parte de Entomologia (50% da classificação final) com nota mínima de 8,5
em 20 valores. Se necessário, Exame final sobre toda a matéria, nas datas definidas pela Direção de Curso.

 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
 Theoric classes (with slides) to present the basic subjects and Lab classes with use of scientific journals where case

studies are analysed and several problems are referred in order for students to apply the knowledge (Pl). Some TC
classes in the vineyard at the end of the semester when there is already some disease material for diagnosis.

 The evaluation method consists of one Test concerning the Phytopathology part (50% of the final grade) with minimum
grade of 8,5 in 20 and other Test concerning the Entomology part (50% of the final grade) with minimum grade of 8,5 in
20. If necessary, Final Exam concerning all program, at the dates defined by the Course Directory.
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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
práticas PL faz exercícios para a aplicação dos conceitos teóricos e faz o estudo de caso das principais doenças e
pragas da videira. Nas aulas TC o aluno acompanha a realidade no âmbito fitossanitário da vinha e propõe as medidas
adequadas para prevenção/tratamento em proteção da vinha em produção integrada e biológica.

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
practical labs (PL) several exercises are done in order to apply the knowledge with practical case studies for the
primordial disease and pests of grapevine. At the field classes (TC) the student follows the phytosanitary status of the
vineyard and proposes adequate measures for disease prevention/control in vine protection under integrated and
organic production.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Boller E.F., Häni F. & Poehling H-M. (2004). Ecological infrastructures. Ideabook on Functional Biodiversity at the Farm

Level. IOBCwprs Comission on Integrated Production Guidelines and Endorsement. 212 pp.
 ELN-FAB (2012) Functional agrobiodiversity: Nature serving Europe’s farmers. – Tilburg, the
 Netherlands: ECNC-European Centre for Nature Conservation.

 IOBC, IBMA & PAN (2015). Integrated Pest Management. Working with nature. Disponível em: https://www.iobc-
wprs.org/pub/integrated-pest-management-working-with-nature.pdf (acedido em: 07 de Outubro de 2018)

 Schowalter T.D. (2013). Insects and Sustainability of Ecosystem Services. CRC Press. Taylor & Francis Group. 362 pp.

Mapa IV - Temas atuais de enologia e viticultura

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Temas atuais de enologia e viticultura

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Current trends on enology and viticulture

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP-20; S-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):
 António da Silva Pinto de Nazaré Pereira (100%)

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 principal objetivo é sensibilizar o aluno para os temas da do setor vitivinícola, enquadrando-os no contexto

nacional, comunitário e internacional e efetuando a sua análise crítica. 
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Para análise dos vários temas recorre-se a seminários com a colaboração de palestrantes convidados e, para além da
informação disponibilizada, procura-se suscitar no aluno a pesquisa de mais informação.
Tendo como objetivo o desenvolvimento de competências específicas nas temáticas abordadas, procura-se em
simultâneo desenvolver no aluno capacidade crítica sobre a informação disponibilizada, em ambiente individual e em
grupos de trabalho, em contexto de aula.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objective is to sensitize the student to themes of the wine sector, framing them in the national, community
and international context and performing their critical analysis. For the analysis of the various themes, seminars are
used with the collaboration of invited speakers and, in addition to the information available, the student seeks to raise
the research of more information.
Having as objective the development of specific competencies in the themes addressed, it is sought simultaneously to
develop in the student critical capacity on the information available, in individual environment and in working groups,
in the context of class.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Seminários e conferências temáticas, seguida de discussão orientada em ambiente de aula, de temas abrangendo as
características dos terroir, das vinhas e dos vinhos portugueses, a organização e evolução do setor e as políticas e
atividades passadas, presentes e futuras de entidades oficiais e empresas que as afetem.

4.4.5. Syllabus:
Thematic seminars and conferences, followed by a classroom-oriented discussion of topics covering the
characteristics of terroir, vineyards and Portuguese wines, the organization and evolution of the sector and the past
policies and activities, present and The future of official entities and companies that affect them.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Procura-se ajustar os conteúdos programáticos aos objetivos fixados. Para tal a escolha dos temas deve ser variada e
abranger todo o espetro de interesses do setor vitivinícola. Tomando como exemplo o objetivo de enquadrar o aluno
na situação atual da do setor vitivinícola, será recolhida informação sobre a situação atual, designadamente dados
estatísticos mais relevantes e promovido um seminário em que oradores convidados exporão a sua perspetiva da
situação atual e das perspetivas futuras. Essa temática será posteriormente discutida em ambiente de aula de forma a
simultaneamente conjugar a aquisição de informação com a leitura critica da informação disponível.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It seeks to adjust the programmed contents to the objectives set. To this end, the choice of themes must be varied and
cover the entire spectrum of interests of the wine sector. Taking as an example the objective of framing the student in
the current situation of the wine sector, information will be collected on the current situation, namely more relevant
statistical data and promoted a seminar in which guest speakers will expose their perspective of the current situation
and future prospects. This theme will subsequently be discussed in a classroom environment in order to
simultaneously conjugate the acquisition of information with the critical reading of the information available.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Recolha individual prévia de informação sobre as temáticas de seminário.
- Tratamento da informação recolhida
- Participação em Seminários por oradores convidados.
- Discussão em ambiente de aula.
- Entrega de documentos de avaliação (informação recolhida, súmulas das exposições, principais conclusões).
- Teste final sobre as temáticas abrangidas ao longo do semestre.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
- Individual collection of information on the seminar themes.
- Treatment of information collected.
- Participation in seminars by guest speakers.
- Discussion in classroom environment-delivery of evaluation documents (information collected, summaries of
exhibitions, main conclusions).
- Final test on the topics covered throughout the semester.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O estudo de de áreas temáticas de interesse geral e/ou mediático constitui uma ferramenta de ensino extremamente
interessante na medida em que coloca o aluno perante factos concretos sobre os quais deve refletir e ajudar a retirar
conclusões. Esta metodologia de ensino assenta no trabalho individual e na constituição previa de grupos de trabalho
que, num ambiente de tutoria com o docente, retira conclusões e a expõe ao comentário dos colegas.
Os conteúdos abordados são apoiados por um conjunto de referências a obter em um auto-estudo e pesquisa.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The study of thematic areas of general and/or media interest constitutes an extremely interesting teaching tool as it
places the student in the face of concrete facts about which he should reflect and help to draw conclusions. This
teaching methodology is based on individual work and the previous constitution of working groups that, in a tutoring
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environment with the faculty member, draws conclusions and exposes it to the colleagues ' comments. The contents
covered are supported by a set of references to be obtained in a self and search.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Legislação nacional, comunitária e europeia
- Informação estatística (Fontes: PORDATA; INE; IVPD; IVV, Comissões Vitivinícolas, VINIPORTUGAL, ETC.)
https://www.pordata.pt/en/Home
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
https://www.ivdp.pt/
https://www.ivv.gov.pt/np4/home.html
https://www.viniportugal.pt/

Mapa IV - Viticultura sustentável

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Viticultura sustentável

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Sustainable viticulture

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP-20 ; TC-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):
 Ana Alexandra Ribeiro Coutinho Oliveira (100%)

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):
 Domínio integrado das técnicas de supervisão vitícola, tendo em vista o desenvolvimento de competências na gestão

mais eficiente e sustentável das diferentes práticas culturais e do desenvolvimento vegetativo das videiras, visando
maximizar a produtividade, a qualidade e a longevidade da videira. Práticas culturais por forma a minimizar o impacto
das alterações climáticas no ciclo anual da videira, produtividade e qualidade das uvas.

 Viticultura tradicional versus viticultura de montanha versus viticultura tropical.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 To develop overall competences on the viticultural techniques and evaluation in order to develop efficient and

sustainable crop management capacities, to obtain high levels of production, quality and increase the grapevine
longevity. Cultural practices to minimize the impact of climate change on the annual cycle of the vineyard, yield and
quality of varieties.

 Traditional viticulture versus mountain viticulture versus tropical viticulture.
 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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1. Influência do sistema de condução no equilíbrio das componentes de produção, qualidade e longevidade da videira
2. Avaliação do sistema de condução
3. Sistema de condução versus práticas culturais versus ciclo anual
4. Práticas culturais para minimizar o impacto das alterações climáticas
5. Viticultura tradicional
6. Viticultura de montanha
7. Viticultura tropical

4.4.5. Syllabus:
1. Influence of the trellising system on the balance of production components, quality and longevity of the vine
2. Evaluation of the trellising system
3. Trellising system versus cultural practices versus vineyard cycle
4. Cultural practices to minimize the impact of climate change
5. Traditional viticulture
6. Mountain viticulture
7. Tropical viticulture

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se demonstrar a importância e influência da gestão do sistema de condução na produtividade, qualidade e
longevidade da videira, tendo por base as diferentes intervenções culturais efetuadas ao longo do ciclo anual da
videira, alterações climáticas e diferentes tipos de viticultura. O desenvolvimento de competências torna-se ainda mais
efetivo através de trabalhos práticos e de campo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The aim is to demonstrate the importance and influence of the management of the trellising system, in productivity,
quality and vineyard longevity, based on the different cultural interventions carried out throughout the annual vineyard
cycle, climate change and different types of viticulture. The development of skills is even more effective by making use
of practical and field work.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino combina aulas expositivas com a elaboração de trabalho 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 são apresentados conceitos teóricos e exemplos de concretização dos mesmos, seguidos ou intercalados
com fases de aplicação prática e de campo, que favoreçam a tomada de consciência pessoal sobre os conceitos e
técnicas, proporcionando ainda oportunidades para o desenvolvimento de uma perceção mais correta 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 and field
applications to promote the awareness of the concepts and techniques, providing further opportunities for
development of a more accurate perception of it.

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.

Mapa IV - Análise Sensorial Avançada

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Análise Sensorial Avançada

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Advanced Sensory Analysis
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
IA

4.4.1.3. Duração:
1 semestre/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 (42 horas)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Elisete Correia (18 horas)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
-Compreender e aplicar os conhecimentos em análise sensorial em enologia.
-Compreender e aplicar os conhecimentos teóricos e práticos de estatística multivariada.
-Desenvolver as aptidões necessárias à aplicação e interpretação das metodologias sensoriais apresentadas.
-Desenvolver competências na utilização de software estatístico para ilustrar a aplicação dos métodos estudados, e
interpretar os outputs obtidos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
-Understand and apply knowledge in sensory analysis in oenology.
-Understand and apply the theoretical and practical knowledge of multivariate statistics.
-Develop the skills necessary for the application and interpretation of sensory methodologies presented.
-Develop skills in the use of statistical software to illustrate the application of the methods studied, and interpret the
outputs obtained.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Neurofisiologia dos sentidos. O painel de provadores. Métodos de avaliação sensorial (testes de diferenciação, testes
ranking, testes scoring, análise descritiva, perfil sensorial, CATA). A prova hedónica (escalas hedónicas descritivas,
faciais e projective mapping). Testes de intensidade, tempo-intensidade (I-T) e TDS (temporal dominance of
sensations). Correlação entre análise sensorial e instrumental. A influência da tecnologia durante o processamento da
uva, vinho e envelhecimento do mesmo (uva, maturação, maceração, alterações antes, durante e depois da
fermentação alcoólica e maloláctica, alterações durante o envelhecimento) nas características sensoriais dos vinhos.
Compostos responsáveis por defeitos, sua formação e deteção. Perfil sensorial de castas/vinhos nacionais e
internacionais. A enogastronomia. Análise estatística multivariada: Regressão Linear Múltipla. Análise em
componentes principais (PCA e CATPCA), MANOVA e análise discriminante. Utilização do software SPSS.

4.4.5. Syllabus:
The neurophysiology of the senses. The tasting panel. Sensory evaluation methods (differentiation tests, ranking tests,
scoring tests, descriptive analysis, sensory profile, CATA). The hedonic test (descriptive, facial and projective mapping
hedonic scales). Intensity, time-intensity (I-T) and temporal dominance of sensations (TDS) tests. Correlation between
sensory analysis and instrumental analysis. The influence of technology during grape processing, wine and aging
(grape, maturation, maceration, changes before, during and after alcoholic and malolactic fermentation, changes
during aging) on the sensory characteristics of wines. Compounds responsible for defects, their formation and
detection. Sensory profile of national and international grape varieties / wines. The enogastronomy.
Multivariate statistical analysis: Multiple Linear Regression. Principal component analysis (PCA and CATPCA),
MANOVA and discriminant analysis using SPSS Software.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Nesta UC os alunos adquirem o conhecimento necessário que lhes permita lidar com a análise sensorial e o
tratamento estatístico correto para cada tipo de teste sensorial. Como em todo o tipo de análise, também nesta UC, os
alunos deverão adquirir sentido crítico, tanto na fase de planeamento dos ensaios e da recolha dos dados, como na
sua análise estatística, no sentido de prevenir, quer recolhas infrutíferas de dados quer a realização de análises
erradas. Assim, desenvolvendo o sentido crítico dos alunos, eles terão maiores possibilidades de alcançarem com
sucesso, os objetivos pretendidos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In this course students acquire the necessary knowledge to deal with sensory analysis and the correct statistical
treatment for each type of sensory test. As with all types of analysis, also in this course, students should acquire
critical sense, both in the planning phase of essays and data collection, and in their statistical analysis, in order to
prevent both fruitless data collection and performing wrong analyses. Thus, by developing students' critical sense,
they will be more likely to successfully achieve their intended goals.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas desta UC têm um carácter teórico-prático onde se irá fazer a apresentação dos conceitos, a sua discussão e
aplicação prática imediata com provas de vinhos utilizando os diversos testes sensoriais, tendo em atenção o objetivo
de cada prova. Os dados das provas serão tratados estatisticamente. Privilegia-se assim a aprendizagem pelo
exercício, em que os alunos integram os conceitos teóricos subjacentes.
Os alunos podem usufruir dos modos de avaliação continua (m1), complementar (m2) e/ou exame final (m3). A
transição para o m2, obedece aos pontos 5, 6 e 7 do Artigo 13º do
Regulamento Pedagógico, o que pressupõe que em pelo menos um dos testes teóricos o estudante tenha que obter a
classificação mínima de 9,5 valores. A transição para o m3, requer a satisfação do estipulado no ponto 9. A avaliação
tem duas componentes, teórica (T) e prática (P). Terão aprovação à unidade curricular os alunos que obtiverem uma
média ponderada mínima (T+P) de 9,5 valores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The lessons of this course have a theoretical and practical character, we will make the presentation of concepts,
discussion and its immediate practical application with wine tasting sessions using the various sensory tests, taking
into account the objective of each test. The data of the tests are then statistically analysed. So, learning by exercise is
privileged.
Students can take advantage of different evaluation schemes Continuous Assessment (m1), Supplementary
Assessment (m2) and/or Final Exam (m3). The transition to m2, complies with paragraphs 5, 6 and 7 of Article 13 of
Pedagogical Regulation, which implies that at least one of the written tests the student has to obtain a minimum of 9.5
values. The transition to m3 requires compliance with section 9 of the same article. The evaluation is based on the two
components, theoretical and practical. Course approval will be obtained for a final grade of 9.5 values.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O ensino teórico-prático com a correta elaboração de diferentes testes sensoriais e o uso de software estatístico
envolve os alunos no processo de ensino aprendizagem a todos os níveis, mas sobretudo neste 2º ciclo em que se
pretende que o aluno se torne cada vez mais autónomo. Assim sendo, a avaliação através da elaboração de relatórios
práticos, nas horas de contacto, bem como na realização de um teste são determinantes. Estes elementos são
decisivos para que o docente compreenda até que ponto o aluno está apto a desenvolver aplicações originais,
nomeadamente em contexto de investigação aplicada.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical and practical work with the correct application of sensory tests and with software involves students in
teaching and learning process at all levels, but particularly in this second cycle in which we want the student to
become increasingly autonomous. Therefore, the assessment through participation in the resolution of relevant
practical exercises in contact hours and in the resolution of a written test, are crucial. Thus, these elements are
decisive for the teacher to understand the extent to which the student is able to develop unique applications,
especially in the context of applied research.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Meilgaard M.C., Civille G.V. and Carr BT. (2007). Sensory Evaluation Techniques
• Lawless H.T. and Heymann H. (2010). Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices
• Jackson R. (2002). Wine Tasting: A Professional Handbook
• Madeline Puckette, Justin Hammack (2018). Wine Folly. Magnum Edition: The Master Guide. Penguim Random House.
• of Dana Frank, Andrea Slonecker (2018). Wine Food: New Adventures in Drinking and Cooking. Lorena Johns Books
• Maroco J. (2003). Análise estatística, com utilização do SPSS
• Pestana M. H. e Gageiro J.N. (2003). Análise de Dados para Ciências Sociais: A Complementaridade do SPSS
• Carvalho, H. (2004). Análise Multivariada de Dados Qualitativos, Utilização da HOMALS com o SPSS

Mapa IV - Cadeias de valor do vinho

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Cadeias de valor do vinho
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Wine value chains

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

4.4.1.3. Duração:
1 semestre/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):
Ana Alexandra Vilela Marta Rio Costa TP-24

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Fernandes Rebelo TP-18
Lina Sofia Lourenço TP-18

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de um conjunto de conhecimentos e instrumentos de análise que lhes permitam perceber a
complexidade e diversidade de uma economia do vinho cada vez mais global e com diferentes cadeias de valor. Os
objetivos específicos são:
- Interligar cadeias do valor do vinho com competitividade
- Perceber e aplicar o conceito de cadeia de valor, a diferentes realidades do mundo vitivinícola.
- Perceber as tendências de evolução do comércio internacional de vinho, a especificidade doas mercados e
consumidores, a diversidade dos circuitos de distribuição, assim como o marketing.
- -Identificar questões do negócio do vinho relacionados com viticultura, produção de vinho, distribuição e
consumidores.
- Adquirir competências para a integração de conhecimentos provenientes de diferentes áreas científicas da fileira do
vinho, assim como capacidades de comunicação oral e escrita.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Provide the students with knowledge and analytical tools that allow them a better understanding of the complexity and
diversity of the wine industry, which is becoming more and more globalized and presents different supply value
chains. The specific objectives are:
- To relate wine value chains and competitiveness
- To apply the concept of value chain to different realities of the wine world.
- To understand the main trends in international wine trade, the specificity of markets and consumers, the diversity of
distribution channels and marketing. 
- To identify wine business issues associated with viticulture, wine production, distribution and consumers
- Acquire skills for the integration of knowledge from different scientific areas of the wine industry, as well as oral and
written communication skills.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
2. Cadeias do valor e competitividade no vinho
2.1 Conceito e métodos de análise da cadeia do valor
2.2 Interligação entre cadeia do valor e competitividade na fileira do vinho
3. Visão global da economia mundial do vinho
3.1 Produção
3.2 Consumo
3.3 Comércio internacional
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3.4 Novas tendências de consumo 
4. Cadeias do valor do vinho: abordagem económica
4.1 Produção de uvas
4.2 Produção de vinho
4.3 Distribuição e retalho
4.4 Consumidores
4.5 Promoção
4.6 O papel dos social media e dos raters.
5. Cadeia do valor do vinho e práticas de gestão
5.1 Modelos empresariais
5.2 Proveitos e custos
5.3 Rentabilidade e competitividade empresarial. 

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction
2. Value chains and wine competitiveness
2.1 Concept and analysis´ methods of the value chain 
2.2 Relationship between the wine value chain and competitiveness 
3. The world wine economy: an overview
3.1 Production
3.2 Consumption
3.3 International trade
3.4 New trends of consumption 
4. The wine value chains: economic approach
4.1 Grape production
4.2 Wine production
4.3 Distribution and retail 
4.4 Consumers
4.5 Promotion
4.6 The role of social media and raters
5. Wine value chains and management practices
5.1 Entrepreneurial models
5.2 Benefits and costs
5.3 Profitability and firm´s competitiveness

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A UC está perspetivada de modo holístico em que total da aprendizagem é superior à soma do ensinado em cada um
dos tópicos. A interligação entre cada um dos objetivos e o respetivo tópico é a seguinte:
- Interligar cadeias do valor do vinho e competitividade.
- Perceber a aplicar o conceito de cadeia de valor, a diferentes realidades do mundo vinho.
- Perceber as tendências de evolução do comércio internacional de vinho, a especificidade dos mercados e
consumidores, a diversidade dos circuitos de distribuição, assim como do marketing e promoção.
- -Identificar as questões do negócio do vinho, associados à viticultura, produção de vinho, distribuição e
consumidores.
- Adquirir competências para a integração de conhecimentos provenientes de diferentes áreas científicas da fileira do
vinho, assim como capacidades de comunicação oral e escrita.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The teaching of the UC is holistically oriented in order that total learning is greater than the sum of the teachings in
each of the topics. The relationship between each goal and the respective topic(s) of the syllabus is the following. 
- To relate wine value chains and competitiveness.
- To apply the concept of value chain to different realities of the wine world.
- To understand the main trends in international wine trade, the specificity of markets and consumers, the diversity of
distribution channels and marketing.
- To identify wine business issues associated with viticulture, wine production, distribution and consumers. 
- Acquire skills for the integration of knowledge from different scientific areas of the wine industry, as well as oral and
written communication skills.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino incluem horas coletivas de contacto com os docentes (aulas teórico-práticas), orientação
tutorial e trabalho independente, individual e de grupo, através de trabalhos feitos fora do contexto de aula. 
Complementando a componente expositiva, o ensino centra-se no auto – trabalho, promovendo o desenvolvimento de
aptidões de pesquisa, análise e comunicação do aluno. Promove-se a deteção, recolha e análise de bibliografia nos
diferentes tópicos do programa. 
No processo ensino-aprendizagem é privilegiada a avaliação contínua, composta por um misto de trabalhos
individuais e de grupo, suportados em relatórios escritos e respetiva apresentação e discussão oral, com teste escrito.
Complementarmente, dentro das regras estabelecidas na Universidade, há a avaliação por exame final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodologies include collective contact hours (theoretical-practical classes), tutorial orientation and
independent work, through individual and group home works.
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Complementing the expository component, teaching focuses heavily on the self-work, promoting the development of
research, analysis and communication skills. The student is invited to develop skills in the search, collect and analysis
of bibliography in the different topics of the program.
In the teaching-learning process, continuous assessment will be favored. It is composed through a mixture of
individual and group work, supported in written reports and respective presentation and oral discussion, with written
tests. Complementarily, within the rules established in the University, there is the assessment through final exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O objetivo central da UC é dotar os alunos de um conjunto de aptidões que lhes permita perceber as dinâmicas da
fileira do vinho, à escala mundial, nacional, local e emprEsarial, através de uma análise pormenorizada das diferentes
componentes da respetiva cadeia do valor, desde a viticultura ao consumidor. Esta aprendizagem é feita num contexto
de integração das diferentes áreas científicas do curso e do desenvolvimento de capacidades de comunicação escrita
e oral. 
Inerente ao alcance do objetivo estabelecido está uma metodologia de ensino-aprendizagem centrada no aluno, em
que ao mesmo lhe são solicitadas atividades relacionadas com:
- A aplicação da teoria à análise da fileira, integrando conhecimentos, procurando soluções e emitir opiniões
cientificamente fundamentadas e bem comunicadas, tanto por escrito como oralmente, através da preparação e
apresentação de relatórios individuais e de grupo.
- O desenvolvimento de capacidades de trabalho em equipa, assim como de resposta a questões em tempo limitado,
através da resolução de testes de avaliação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The main goal of the course is to provide the students with a set of skills that enable them to understand the dynamics
of the wine industry at the global, national, local and firm level, through a detailed analysis of the different components
of the respective value chain, from the viticulture to the consumer. This learning process is done in a context of
integration of the different scientific areas of the course, as well as the development of written and oral communication
skills.
Inherent to reach the goal of the course is a teaching-learning methodology centered on the student, to whom is
requested to practice activities related to:
- The application of theory to the analysis of the wine chains, integrating knowledge, searching solutions and giving
opinions scientifically grounded and well-communicated, both in writing and orally, through the preparation and
presentation of individual and group reports.
- The development of group work skills, as well as, the response to issues in a limited time, through the resolution of
evaluation tests.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ayers, James B. (2006). Handbook of Supply Chain Management (second Edition). Auerbach Publication- Taylor and
Francis Group. USA.
Ashenfelter, Orley, Olivier Gergaud, Karl Storchmann and Wiliam Ziemba (2018). Handbook of the Economics of Wine.
UKWORLDSCIENTIFIC.
European Commission -EC (2014). Study on the Competitiveness of European wines. Written by COGEA. Retirado
dehttps://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2014 /eu- ines/exec-sumen.pdf.
FAO-Investment Centre Division (2009). Grapes-Wine, Agribusiness Handbook.
www.fao.org/docrep/012/al176e/al176e.pdf.
Hogg Tim e João Rebelo (2018), Rumo Estratégico para o Setor dos Vinhos do Porto e Douro. UTAD, Vila Real,
Portugal.
Kaplinsky, Raphael and Mike Morris (2001). A Handbook of Value Chain Research. International Development Research
Centre (Canada). https://globalvaluechains.org/publication/handbook-value-chain-research.
Lamy, J. L. (2015). The Business of Winemaking. Edited by Judith Chien. USA.

Mapa IV - Delineamento Experimental

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Delineamento Experimental

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Experimental Design

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162
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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):
Elisete Maria Rodrigues Correia Mourão

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):
Dar ao aluno competências na área da amostragem e do planeamento de experiências. Dotá-lo de sentido crítico face
às análises estatísticas apresentadas e de competências na recolha e tratamento de dados em diferentes situações
experimentais e recorrendo a softwares estatísticos. Demonstrar possuir conhecimentos e capacidade de
compreensão ao nível de 2º ciclo, desenvolvendo e aprofundando os conhecimentos de estatística aplicada. Além
disso, esse conhecimento deve permitir, e constituir a base de desenvolvimento e/ou aplicações originais,
nomeadamente em contexto de investigação aplicada.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Give the student skills in sampling and experimental design. Provide the student with a critical sense in relation to data
analysis statistical analysis presented and skills in collecting and processing data in different situations and using
statistical softwares. Demonstrate knowledge and ability to understand at the 2nd cycle level, developing and
extending their knowledge of applied statistics. Additionally, this knowledge should allow and form the basis for
development and /or unique applications, especially in the context of applied research.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Análise de variância um fator, Análise de variância a dois fatores: Modelo de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Análise
multivariada de variância e da covariância. A análise de Regressão: O modelo de regressão linear múltipla. A Análise
em Componentes Principais e a Análise Fatorial: Definição, construção e propriedades das Componentes Principais.
Extração das componentes; Rotação e interpretação das componentes. A redução de dimensões e a obtenção e
utilização dos scores.

4.4.5. Syllabus:
One way and two way analysis of variance: models with random effects and mixed effects. Multivariate analysis of
variance. Multiple linear regression. Principal component analysis (PCA), Factorial analysis: Factor extraction and
factor Rotation. Interpretation of the results.

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 o delineamento experimental
correto, bem como com a respetiva análise de dados. Como em toda a análise de dados, também no delineamento
experimental, os alunos deverão adquirir sentido crítico, tanto na fase de planeamento dos ensaios e da recolha dos
dados, como na de análise estatística dos dados, no sentido de prevenir, quer recolhas infrutíferas de dados e, quer a
realização de análises erradas de dados. Assim, desenvolvendo o sentido crítico dos alunos, eles terão maiores
possibilidades de alcançarem competências no delineamento experimental, no respetivo tratamento dos dados, bem
como no uso de softwares adequados.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Students that choose this course acquire necessary knowledge to deal with design of experiments, so this syllabus
allows them to contact with the key concepts in this area giving them skills within this concepts. As in all the data
analysis, also in experimental design students need to face all the aspects that may be critical during the design of an
experiment in order to prevent bad designs and error collection of data that would led them to wrong data analysis. So,
providing the student with a critical sense in relation to the statistical analysis presented and with the skills in
collecting and processing data in different situations will be very important as well as using adequate statistical
software.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Ensino teórico-prático presencial com recurso aos meios tradicionais e multimédia. Aulas teóricas: exposição dos
conceitos e ferramentas fundamentais para a compreensão dos conteúdos. Aulas teórico práticas: resolução de
exercícios de aplicação com análise crítica dos resultados. A avaliação desta UC será constituída por duas provas
escrita de carácter obrigatório.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical/practical classes using traditional media and multimedia. Theoretical: Exposure to concepts and tools
essential for understanding the program topics. Theoretical/practical lectures: resolution of practical exercises with
critical analysis of the results. The evaluation is based on two written tests.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino/aprendizagem é baseada em aulas teóricas, nas quais se faz a apresentação dos conceitos e
se mostra a sua importância através de exemplos concretos, e em aulas práticas durante as quais os alunos aplicam
os conceitos adquiridos quer por realização de exercício quer por realização de trabalhos. Desta forma, os alunos
ganham competências e experiência prática, e o trabalho autónomo de investigação nos trabalhos. 
A realização do teste final permite ao alunos consolidar os conhecimentos na área.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology is based on theoretical class, in which the theoretical concepts are presented and explained
based on concrete examples, and practical classes where students solve exercises or carrying out projects based on
concepts and skills acquired during theoretical classes.
Thus, students gain skills and experience and self-work, necessary in research projects. The final exam allow students
to consolidate their knowledge in the area.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Análise estatística com utilização do SPSS (6ª ed.). Maroco, J.
Design and Analysis of Experiments, 6th Ed. Montgomery, D. C.
Multivariate data analysis, Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. and Black, W.C. 
Using SPSS for Windows and Macintosh. Analyzing and Understanding Data. Green, S.B.; Salkind, N.J.

Mapa IV - Estabilização e Conservação de Vinhos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estabilização e Conservação de Vinhos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Wine Stabilization and Conservation

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

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

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 TP-40; PL-20

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos conheçam os fenómenos e as interações que ocorrem durante a conservação e
estabilização dos vinhos; bem como os métodos utilizados para avaliar os riscos e os métodos de estabilização
(operação unitária, agentes de colagem, aditivos, entre outros) a implementar para prevenir e garantir a conservação
do vinho; e adquirir conhecimentos teóricos e práticos para a implementação e controlo das operações unitárias
usadas na clarificação, estabilização e conservação de vinhos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that students know the phenomena and interactions that occur during wine stabilization and storage; and
the methods used to assess the risks and the stabilization methods (unit operation, fining agents, additives, etc.) to
implement for preventing and ensure the wine conservation; and acquire knowledge and skills for the implementation
and control of unit operations used for wine clarification, stabilization and conservation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Clarificação e estabilização de vinhos
Principais instabilidades coloidais em vinhos
Clarificação e estabilização de vinhos por colagem
Operações unitárias usadas na clarificação e estabilização de vinhos
Instabilidades dos vinhos: metálicas, proteicas, pinking, matéria corante e precipitações tartáricas
Processos de estabilização
Testes de estabilidade
Novas práticas enológicas recentemente aprovadas para a estabilização dos vinhos.
Gestão do oxigénio
Maturação e envelhecimento de vinhos
Práticas laboratoriais e visitas técnicas

4.4.5. Syllabus:
Wine clarification and stabilization
Main colloidal instabilities in wines
Wine clarification and stabilization: Wine Fining
Wine clarification unit operations
Wine instabilities: metallic, protein, pinking, color and tartaric precipitations
Stabilization processes
Stability tests
New oenological practices recently approved for wine stabilization
Oxygen management
Wine maturation and aging
Practical laboratory experiments and technical visits

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos fornecem os conceitos mais avançados de clarificação e estabilização de vinhos. Assim,
os conteúdos programáticos lecionados nesta unidade curricular permitem ao aluno compreender e desenvolvimento
as competências na 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 terão complementaridade com as aulas teóricas, e serão
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 most advanced concepts of clarification and stabilization of wines. Thus, the teaching of this
course aims to develop skills in students to production and control. It is intended 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 will be complementarity with the theoretical classes, and will always target
applicability in the real world.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A apresentação da matéria teórica é feita, com recurso à exposição oral, baseado na apresentação de projeções. A
informação é posta à disposição dos alunos no início do semestre, 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 using the exposure, based on the presentation of projections
(Power-points). 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:
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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 autoestudo 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 keeping 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
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 - Química Enológica Avançada

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Química Enológica Avançada

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Advanced Oenological Chemistry

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

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

4.4.1.6. ECTS:
 3

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):
Ana Isabel Ramos Novo Amorim de Barros

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):
Dar a conhecer os compostos químicos utilizados na elaboração do vinho, bem como as principais reações químicas
envolvidas. Adquirir conhecimentos sobre a composição química da cortiça e sobre os efeitos positivos e negativos
resultantes da influência do contacto da cortiça com o vinho.
Dar a conhecer as estruturas e reações químicas dos compostos fenólicos presentes nos vinhos. Dar a conhecer os
novos pigmentos descobertos nos vinhos do Porto, bem como os mecanismos de formação.
Dar a conhecer a composição química da madeira, bem como as reações químicas que estão envolvidas no
envelhecimento do vinho por ação da madeira.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Make known the chemical compounds used in winemaking, as well as the main chemical reactions involved. Acquire
knowledge about the chemical composition of cork and the positive and negative effects resulting from the influence
of cork contact with wine.
Make known the structures and chemical reactions of phenolic compounds present in wines. Make known the new
pigments discovered in Port wines, as well as the mechanisms of formation.
Make known the chemical composition of wood as well as the chemical reactions that are involved in the aging of wine
by the action of wood.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
A cortiça e o vinho: tratamento da cortiça e composição química; contaminação aromática do vinho pelas cortiça;
processos de eliminação/redução dos contaminantes; reacções químicas resultantes do contacto do vinho com a
cortiça e mecanismos envolvidos. Outros vedantes. Composição Química da madeira de carvalho: compostos
solúveis, extractáveis e insolúveis. Celulose; Hemicelulose; Lenhinas; Taninos; Ácidos Fenólicos; Cumarinas. Tosta
ou Queima: 
Efeito da tosta na Qualidade do vinho. Mecanismo de formação de etil e vinilfenóis, etil e vinilguaiacois. Degradação
da hemicelulose. Reacções de caramelização vs reacções de Maillard. Condições de ocorrência. Vantagens e
desvantagens. Compostos formados num ou noutro caso. Mecanismo de formação de furfural e hidroximetilfurfural.
Aromas. Degradação de Lenhinas. Formação de aldeídos fenólicos. Formação de vanilina e ácido vanílico.
Importância. Relação entre a composição do vinho, composição do carvalho, e a qualidade do vinho após a tosta.

4.4.5. Syllabus:
Cork and wine: treatment of cork and chemical composition; aromatic contamination of wine by cork ; contaminant
elimination / reduction processes; chemical reactions resulting from wine contact with cork and mechanisms involved.
Other seals. Chemical composition of oak wood: soluble, extractable and insoluble compounds. Cellulose;
Hemicellulose; Lignins; Tannins; Phenolic acids; Coumarins. Toast or Burn:
Toast Effect on Wine Quality: Cellulose Degradation. Mechanism of formation of ethyl and vinylphenols, ethyl and
vinylguaiacois. Hemicellulose Degradation Caramelization reactions vs Maillard reactions (mechanisms). Conditions of
occurrence of one or the other. Advantages and disadvantages. Compounds formed in either case. Mechanism of
formation of furfural and hydroxymethylfurfural. Aromas. Lignin Degradation. Formation of phenolic aldehydes.
Formation of vanillin and vanillic acid. Importance. Relationship between wine composition, oak composition, and wine
quality after toasting.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos desenhados para esta UC vão inteiramente de encontro aos objetivos fixados, procurando efetivamente
efetuar uma verdadeira base sobre a Química Enológica, tentando sensibilizar o aluno para os principais aspetos
associados a esta temática.
Dado que estamos em presença de alunos do 1º ano do 2º ciclo Enologia, mais que se justifica, desde logo, enquadrar
o seu conhecimento nas reações químicas que estão envolvidas em vinhos armazenados em barricas de madeira,
assim como caracterizar e entender a reacções químicas resultantes do contacto do vinho com a cortiça e
mecanismos envolvidos. Em simultâneo, procura responder-se ao objetivo de melhoria de qualidade dos vinhos,
associada a alternativas ou tentativas de evitar determinadas reações que podem ser prejudiciais para as
caraterísticas sensoriais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Content designed for this UC go entirely against established objectives, looking effectively make a real basis on
Enological Chemistry, trying to sensitize the student to the principal aspects associated to this subject. Given that we
are in the presence of students in the 1st year of the 2nd cycle Enology, more than justified, first, frame your
knowledge in the chemical reactions that are involved in wine stored in wooden barrels, as well as to characterize and
understand the chemical reactions resulting contacting the wine with cork and mechanisms involved. Simultaneously
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seeks to respond to the objective of improving the quality of wines, associated with alternative or attempts to avoid
certain effects that may be harmful to the sensory characteristics.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os alunos serão avaliados através da realização de dois testes escritos que terão o peso relativo de 75% e da
apresentação oral de um artigo científico relacionado com a matéria lecionada neste bloco que terá o peso relativo de
25%. 
Os alunos que não fizerem esta apresentação serão avaliados apenas pelo teste escrito, mas a contribuição da nota
para a nota final da unidade curricular será apenas de 75% da nota obtida no teste escrito.
Os alunos que não tenham tido aprovação no teste escrito ou que não tenham ficado satisfeitos com a nota obtida
poderão repetir o teste na época de recurso.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Students will be assessed by taking two written tests that will have a relative weight of 75% and the oral presentation
of a scientific article related to the subject taught in this block that will have a relative weight of 25%.
Students who do not make this presentation will be assessed only by the written test, but the contribution of the grade
to the final grade will be only 75% of the grade obtained in the written test.
Students who did not pass the written test or were not satisfied with the grade obtained may repeat the test at the time
of appeal.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Tendo em conta que os objetivos fundamentais desta UC são dar a conhecer aos estudantes a composição química da
cortiça e os efeitos positivos e negativos resultantes da influência do contacto da cortiça com o vinho e dar a
conhecer a composição química da madeira, bem como as reações químicas que estão envolvidas no envelhecimento
do vinho por ação da madeira, a metodologia de ensino foi desenhada de modo a fornecer, através das aulas teóricas
e praticas, os conhecimentos fundamentais para a compreensão dos principais mecanismos envolvidos em cada um
destes processos.
Com a realização algumas visitas de estudo que estão previstas ao longo do semestre, os alunos têm a possibilidade
de pôr em prática alguns dos conhecimentos adquiridos, ficando com uma panorâmica geral sobre a aplicação direta
de cada um dos tópicos lecionados.
Estes conhecimentos foram complementados com aulas de teórico-práticas onde os alunos têm oportunidade de
discutir e aplicar os ensinamentos entretanto adquiridos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Given that the fundamental objectives of this course are to make students know the chemical composition of cork and
the positive and negative effects resulting from the influence of cork contact with wine and to make known the
chemical composition of wood, as well as the reactions Chemicals that are involved in the aging of wine by the action
of wood, the teaching methodology was designed to provide, through theoretical and practical classes, the
fundamental knowledge for understanding the main mechanisms involved in each of these processes.
By conducting some study visits that are planned throughout the semester, students have the possibility to put into
practice some of the acquired knowledge, getting an overview of the direct application of each of the topics taught.
This knowledge was complemented with theoretical-practical classes where students have the opportunity to discuss
and apply the lessons learned in the meantime.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cardoso, A. D. (2007) – O vinho- da uva à garrafa – Âncora Editora – Coimbra
Ribereau-Gayon, P.; Glories, Y.; Maujean, A.; Dubourdieu, D. (2001) - Handbook of Enology – The Chemistry of Wine
Stabilization and Treatments - John Wiley & Sons – USA
Tomasset, L. U. (1998), Química Enológica, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid 
Gil, L. (2006) - A Cortiça e o Vinho – Gestão de Artes Gráficas S.A:, Lisboa(Ed.INETI/CEDINTEC, Lisboa) 
Artigos científicos relacionados com os temas lecionados.

Mapa IV - Microbiologia Enológica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Microbiologia Enológica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Wine Microbiology

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/1 semester
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4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
T-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):
Ana Alexandra Mendes Ferreira

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):
Este curso tem como objetivo apresentar aos alunos os princípios básicos da microbiologia do vinho e servir como
uma introdução à diversidade de microrganismos mais frequentemente encontrados no processo de elaboração do
vinho. Ele visa que o aluno conheça e domine conceitos microbiológicos básicos, entenda os principais aspectos da
fisiologia, crescimento e
metabolismo destes microorganismos e seu papel na qualidade dos vinhos. Com este curso, pretende-se que os
alunos adquiram conhecimentos científicos e adquiram habilidades práticas no estudo e controlo dos principais
microrganismos do vinho, permitindo-lhes identificar e resolver problemas em condições reais na vinícola.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course is intended to introduce students to the basic principles of wine microbiology and to serve as an
introduction to the diversity of microorganisms most frequently encountered in the wine making process. It aims for
the student to know and master the basic microbiological concepts, to understand the key aspects of the physiology,
growth and metabolism of those
microorganisms and their role on the quality of wines. With this course is intended that students acquire scientific
knowledge and acquire practical skills on the study and management of the major wine microorganisms enabling them
to identify and solve problems under real conditions in the winery.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Tema 1: Introdução à Microbiologia Enológica.Tema 2: As leveduras do vinho; Ecologia e dinâmica das populações;
Fermentações naturais vs inoculadas; Critérios de selecção de leveduras para vinificação. Tema 3: Fermentação
vínica- Metabolismo dos açúcares, ácidos e compostos azotados: impacto na qualidade do vinho. Tema 4:
Fermentações vínicas problemáticas: causas e tratamentos. Tema 5: Bactérias do ácido láctico e fermentação
maloláctica; Factores que afectam crescimento e metabolismo; impacto na qualidade do vinho; Critérios de selecção
de BAL para vinificação Tema 6: Os microrganismos como agentes de contaminação/deterioração de vinhos.
Importância da higienização. Tema 7: A estabilização microbiológica dos vinhos. Aulas Práticas: Técnicas básicas de
Microbiologia; Monitorização de populações microbianas durante a produção de vinho; Isolamento, caracterização e
identificação de leveduras de vinho; Culturas starter para fermentação de vinho; Detecção de microrganismos de
contaminação

4.4.5. Syllabus:
Topic 1: Introduction to Wine Microbiology. Fungi and Bacteria. Topic 2: Wine yeasts - General characteristics; Ecology
and dynamics along the fermentation; Natural vs inoculated fermentations; Topic 3: Wine fermentation - Metabolism of
sugars, acids and nitrogenous compounds: impact on the quality of the wine: Criteria for wine yeasts selection for use
as starter-cultures Topic 4: Problematic fermentations: causes and treatments Topic 5: Lactic acid bacteria (LAB) and
malolactic fermentation - General characteristics; Factors affecting growth and metabolism; Impact on wine quality;
Criteria for BAL selection for use as starter-cultures Topic 6: Wine spoilage microorganisms. Sanitization in Oenology
Topic 7: Microbiological stabilization of wine; Practical Classes: Basic microbiological techniques; Monitoring
microbial populations during winemaking; Isolation, Characterization and identification of wine yeast; Starter cultures
for wine fermentation; Detection of spoilage microorganisms

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 presentes no bago, conheça a dinâmica das populações microbianas durante a vinificação e perceba
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a contribuição das várias espécies para a qualidade do vinho. O estudo do crescimento, fisiologia e do metabolismo
dos microrganismos revela a sua importância na produção de vinho bem como a necessidade de se proceder ao seu
controlo durante o processo. Chama-se também a atenção para o facto de poderem ser potenciais agentes de
deterioração do vinho.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is in coherence with the objectives of the course since it is intended that the students must be aware for
the diversity of microorganisms present in the grape-berry, their evolution during winemaking and therefore to 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, as well as on the need of their control over the process. Special
attention is also given to the fact that some of those microorganisms may be potential spoilage agents of the wine.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas – As sessões teóricas usam uma metodologia expositiva dos temas propostos, com recurso a meios
audiovisuais. São sempre incentivadas sessões de debate sobre os temas e ou casos-problema propostos
previamente pelo docente ou pelos alunos.
Aulas práticas – As sessões práticas consistem numa breve introdução teórica aos trabalhos propostos no programa,
seguida da exposição do trabalho laboratorial que se vai executar e da metodologia a utilizar.
Avaliação - Exame final complementado pela informação da componente prática e/ou relatórios e/ou seminários.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures – All subjects offered in syllabus are presented using audio-visual media, complemented by practical
laboratory sessions. Debate sessions are always encouraged on the themes and/or case-studies proposed by the
teacher or students
Practical classes - The practical sessions consist of a brief theoretical introduction to the work proposed, followed by
the exposition of the laboratory work to be performed and the methodology to be used.
Assessment- Final written exam complemented with additional information from practical exams and/or other reports
or seminars.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Com a metodologia proposta pretende-se uma forte articulação entre sessões teóricas e laboratoriais, o que contribui
para um currículo mais coerente em que aluno adquire os conhecimentos científicos exigidos num curso deste tipo e
simultaneamente permite a aquisição de competências várias na área da microbiologia do vinho, necessários para que
os alunos reconheçam o papel primordial dos microrganismos no fabrico do vinho e que os irão apoiar na
identificação e resolução de problemas concretos na vida profissional.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The proposed methodology with a strong liaison between theoretical and laboratory sessions will contributes to a
more coherent curriculum in which it is assumed that the students must acquire scientific knowledge required for a
course of this kind and simultaneously and provides expertise in several areas of wine microbiology required for a
greater awareness of the pivotal
role of microorganisms in winemaking, and will support the students in the identification and resolution of real
problems in their professional life.

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 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 - Viticultura de Precisão e Sistemas Robóticos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Viticultura de Precisão e Sistemas Robóticos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Precision Viticulture and Mobile Robotics

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

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

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-40; TC-20

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):
Raul Manuel Pereira Morais dos Santos (50%)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Joaquim João Moreira Sousa (50%)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
OA1. Definir e descrever os princípios da DR (deteção remota) e compreender as suas aplicações;
OA2. Definir e descrever os conceitos básicos do espectro eletromagnético e das interações com os objetos;
OA3. Conhecer os diversos sensores e os métodos de aquisição de imagens;
OA4. Compreender a finalidade da DR e estar consciente das suas vantagens e limitações;
OA5. Capacidade de aplicar ferramentas de processamento de imagem a imagens de Deteção Remota;
OA6. Aplicar capacidades de deteção remota a situações concretas, no contexto da viticultura de precisão;
OA7. Compreender a mais-valia dos Sistemas de Robótica móvel aplicada à agricultura de precisão: robôs de
monitorização de parâmetros fisiológicos e de atuação (poda, vindima).
OA8. Gerir e tomar decisões em tempo-real, através do tratamento de grande volume de dados (“big data”).

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
LO1. Define and describe remote sensing and explain its applications;
LO2. Define and describe basics of electromagnetic spectrum and interactions with various types of material;
LO3. Describe sensors and image acquisition methods;
LO4. Analyze and explain remote sensing purposes, advantages, and limitations;
LO5. To be able to apply image processing tools to remote sensing images;
LO6. Apply remote sensing capabilities to specific situations in the context of precision viticulture (viticulture);
LO7. Understand the added value of mobile robotics systems applied to precision agriculture: monitoring
physiological and performance parameters (pruning, harvesting);
LO8. To be able to manage and make decisions in real-time through the handling of big data.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular está organizada em 10 Unidades de Aprendizagem (UA), distribuídos por duas partes
Parte I – Deteção Remota 
UA1. Breve história da Deteção Remota e da Observação da Terra
UA2. Princípios básicos da Deteção Remota
UA3. Sensores
UA4. Imagens áreas e interpretação
UA5. Integração com Informações de Informação Geográfica
UA6. Principais aplicações da Deteção remota em viticultura
Parte 2 – Plataformas robóticas. 
UA7. Soluções comerciais de sistemas robóticos para viticultura. 
UA8. Motorizações e atuadores eletromecânicos.
UA11. Sensores de posicionamento e odometria.
UA10. Planeamento de trajetórias e navegação autónoma.

4.4.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in 10 Learning Units (LU), spread over two parts:
Part I – Remote sensing
LU1. A brief history of remote sensing for earth observation
LU2. Remote Sensing Basics
LU3. Sensors
LU4. Aerial Imagery – Visual Interpretation
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LU5. GIS Integration
LU6. RS Applications in viticulture
Part 2 – Robotic platforms. 
LU7. Commercial solutions of robotic systems for viticulture.. 
LU8. Electromechanical drives and actuators.
LU9. Positioning & Odometer Sensors.
LU10. Trajectory planning and autonomous navigation.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As Unidades de Aprendizagem (UA) cobrem os Objectivos de Aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 e OA2 são abordados em UA1 e UA2;
- OA3 é abordado em UA3;
- OA4 é abordado em UA4 e UA5;
- OA5 e OA6 são abordados em UA5 e UA6;
- OA7 e OA8 são abordados em UA7, UA8, UA9 e UA10;

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
- LO1 e LO 2 are addressed in LU1 and LU2;
- LO3 is addressed in LU3;
- LO4 is addressed in LU4 and LU5;
- LO5 and LO6 are addressed in LU5 and LU6;
- LO7 and LO8 are addressed in LU7, LU8, LU9 and LU10;

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As horas de contacto de teor prático (laboratório + trabalhos de campo) terão o dobro da duração das aulas teóricas.
Durante as aulas teóricas, serão abordados os conceitos fundamentais da deteção remota que serão,
subsequentemente, aplicados, em ambiente laboratorial, sobre supervisão na resolução de exercícios concretos. A
dos exercícios práticos utilizará dados obtidos, em campo, pelos próprios alunos, complementados com dados
obtidos de repositórios SIG públicos, disponibilizadas por governos locais ou nacionais. Nas aulas de laboratório
serão utilizadas ferramentas de SIG e de Deteção Remota. 
A avaliação final é calculada da seguinte forma:
Avaliação teórica: 35%
Projeto (grupo de 2 ou 3 estudantes): 40%
Apresentação do projeto: 25%
A componente de projeto focar-se-á sobre uma das partes letivas da UC.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Practical contact hours (laboratory + field work) will be twice as long as the theoretical lectures. The fundamental
concepts of remote sensing will be introduced during the lectures and will be subsequently applied, in the laboratory
environment, under teacher’s supervision, in the resolution of real exercises. The practical exercises will use data
obtained in the field by the students themselves, complemented with data obtained from public GIS repositories, made
available by local or national governments. Laboratory classes will use GIS and Remote Detection tools.

Final grade is calculated as follows:
Theoretical assessment: 35%
Project (group of 2 or 3 students): 40%
Project presentation: 25%
The project component will focus on one of the teaching parts of the UC.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os pesos atribuídos às vertentes teórica e prática permite atingir um equilíbrio, com o objetivo de preparar os alunos a
prosseguir tópicos de investigação mais avançados, bem como a entenderem as metodologias usadas e as suas
aplicações.
Explicitamente as aulas abordam os objectivos de aprendizagem enumerados.
A avaliação é construída para cobrir o conteúdo de todas as unidades de aprendizagem, considerando que:
- A presença nas aulas aborda as unidades UA1 a UA10, assegurando conhecimento teórico e prático do conteúdo;
- O relatório referente ao projeto final de avaliação cobrirá todos os conhecimentos práticos e teóricos adquiridos;
- A apresentação do projeto permitirá verificar os tópicos avançados. Esta apresentação pública, co peso de 25%,
permitirá, ainda, aos estudantes serem valorizados pelo esforço individual dedicado ao projeto.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The weights attributed to the theoretical and practical parts allow to reach a balance, in order to prepare students to
pursue more advanced research topics, as well as to understand the methodologies used and their applications.
Explicitly the classes address all the learning objectives listed.
The assessment is built to cover the content of all learning units, considering that:
- Class attendance addresses units UA1 to UA10, ensuring that students acquire theoretical and practical knowledge of
the content;
- The report relative to the final evaluation project will cover all practical and theoretical knowledge acquired;
- The project presentation will allow to check advanced topics. This public presentation, weighing 25%, will also allow
students to be valued for the individual effort dedicated to the project.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Class notes available on the course homepage;
- Class assignments required readings from “The core of GIScience: a systems-based approach (2013), by V.A.
Tolpekin and A. Stein (editors). University of Twente Faculty of Geo-Information and Earth Observation (ITC)
- Introductory Digital Image Processing (3rd Edition) May 10, 2004, by John R. Jensen
- Making Spatial Decisions Using GIS and Remote Sensing, a workbook (2013) by Keranen and Kolvoord.
Robotics and Automation for Improving Agriculture (Burleigh Dodds Series in Agricultural Science) by John
Billingsley, Felipe Neves Santos, et al. | 26 Jul 2019. ISBN: 978-1786762726
Brig's Handbook of Methods & Research in Push Button Agriculture: Robotics, Drones, Satellite-Guided Soil and Crop
Management (2 Volumes) Hardcover – 1 Apr 2018. ISBN-13: 978-1788351201
IoT and Analytics for Agriculture (Studies in Big Data) Hardcover – 4 Jan 2020, Publisher: Springer; 1st ed. 2020 edition
(4 Jan. 2020). ISBN-13: 978-9811391767

Mapa IV - Turismo enológico

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Turismo enológico

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Wine Tourism

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 Turismo e Lazer

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/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):
 Veronique Nelly Paul Marie Joukes TP-15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Alexandre Sousa Guedes TP-15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os alunos deverão ser capazes de:

 1. Reter os conceitos principais da área do enoturismo;
 2. Conhecer as principais caraterísticas do lado da procura e da oferta enoturística;

 3. Compreender as influências e determinantes do desenvolvimento dos destinos enoturísticos;
 4. Apreender os preceitos gerais que devem orientar o desenvolvimento de um produto enoturístico;

 5. Reconhecer a partir do exemplo de Portugal, enquanto caso de estudo, as diferentes regiões-destino e tipologias de
produtos enoturísticos e a sua relação com os mercados emissores;

 6. Iniciar o desenvolvimento de um produto enoturístico.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Students should be able to:

 1. Retain the main concepts of the area of wine tourism;
 2. Know the main characteristics of a wine tourism destination and wine tourism product;

 3. Understand the influences and determinants of the development of wine tourism destinations;
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4. Recognize the general principles that guide the development of a wine tourism product;
5. Based on the Portuguese case study, the student should be able to identify the distinctive wine tourism destinations
and corresponding wine tourism products as well as respective international market correlations;
6. Start the development of a wine tourism product.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
1.1 Evolução e quadro conceptual de enoturismo.
1.2 O conceito de destino e de produto enoturístico.
1.3 Quem é o enoturista e o que procura?
2. Influências e determinantes do desenvolvimento dos destinos enoturísticos
2.1. Fatores estruturais e circunstanciais que caraterizam e influenciam os destinos enoturísticos.
2.2. O destino enoturístico segundo uma perspetiva sistémica.
2.3. A definição de serviços centrais e suplementares no enoturismo.
2.4. As rotas de vinhos como instrumentos de estruturação da oferta.
2.5. Os modelos de governança do turismo e do vinho e as suas implicações na promoção.
3. Princípios gerais que orientam o desenvolvimento produtos enoturísticos
3.1. Tipologias de produtos e experiências de enoturismo.
3.2. Causas e efeitos do desenvolvimento das quintas e adegas como um produto enoturístico.
3.3. Valorização e promoção dos produtos enoturísticos.
3.4. Tendências de desenvolvimento de novos produtos enoturísticos

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction
1.1 Evolution and conceptual framework of wine tourism.
1.2 The concept of wine tourism destination and product.
1.3 Who is the enotourist and what does he look for?
2. Influences and determinants of the development of wine tourism destinations
2.1. Structural and circumstantial factors that characterize and influence wine tourism destinations.
2.2. Wine tourism destinations according to a systemic perspective.
2.3. The definition of core products and supplementary services in wine tourism.
2.4. The wine routes as instruments to structure the supply.
2.5. Tourism and wine tourism governance models and their impact on promotion.
3. General principles that guide the development of wine tourism products
3.1. Types of wine tourism products and experiences.
3.2. Causes and effects of wine tourism development in wineries.
3.3. Valorisation and promotion of wine tourism products.
3.4. Trends in the development of new wine tourism products.
4. Empirical part

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenho programático da UC contempla um primeiro patamar de âmbito concetual que baliza o conteúdo teórico
que densifica esta unidade. Esta UC familiariza o aluno com os princípios gerais que definem o enoturismo, o que
implica a apreensão da natureza compósita/sistémica subjacente aos conceitos de destino enoturístico; compreender
as implicações práticas que resultam do conceito de produto enoturístico, designadamente em termos de ação
cruzada (cross-selling) entre o vinho e o turismo; reconhecer os fatores de valorização e promoção dos produtos; bem
como perceber da relação entre tipologias de produtos enoturísticos e o destino e a sua relação como os mercados
emissores. O segundo patamar é prático e oferece ao aluno a oportunidade de criar um produto enoturístico de raiz,
que obrigatoriamente tem de ser co-criativo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus design of the CU mainly promotes the theoretical content of this unit. This CU familiarizes the student
with the general principles that define wine tourism. This implies the apprehension of the composite / systemic nature
underlying the concepts related to “wine tourism destiny”; to understand the practical implications that result from the
concept “wine tourism product”, especially in terms of cross-selling between wine and tourism; to recognize the
valorisation and promotion factors of the products; as well as to understand the relationship between different wine
tourism product typologies and their destination and their outbound markets.
The second level is practical and offers the student the opportunity to create a wine tourism product from scratch,
which must be co-creative.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será privilegiada uma metodologia expositiva ao longo das sessões letivas recorrendo a apresentações em
PowerPoint organizadas por área programática. Promove-se a análise e a discussão crítica dos diferentes temas
teóricos abordados em sala de aula e facilita-se a articulação de matérias com o suporte bibliográfico proposto pelos
docentes. Serão, em sessões específicas, utilizados estudos de caso e documentos de trabalho de forma a ilustrar e
garantir uma melhor compreensão dos saberes e práticas vinculadas aos grandes temas em apreço. A unidade
curricular contempla uma componente empírica que visa o desenvolvimento de uma proposta de produto enoturístico
co-criativo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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An “ex catedra”-methodology will be privileged throughout the lectures using PowerPoint presentations. The analysis
and critical discussion of the different theoretical themes addressed in the classroom will be promoted. The
bibliographic support proposed by the teachers will enable the students to deepen some themes. In specific sessions,
case studies and primary/secondary sources will be used to illustrate and ensure a better understanding of the major
theoretical and practical themes under consideration. The curricular unit includes an empirical component: the
development of a proposal of a co-creative wine tourism product.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A base metodológica que suportará as sessões letivas privilegia a exposição de conteúdos através de apresentações
em PowerPoint organizados por área programática de forma a responder diretamente aos objetivos 1 a 5 definidos
para a unidade curricular. Também existe o suporte bibliográfico principal proposto pelo docente de forma a permitir
ao discente a apreensão e análise das dimensões teóricas e concetuais relacionadas com o tema do Enoturismo. Esta
metodologia será articulada, para cada objetivo, com outros métodos específicos. Os estudos de caso e a análise
documental constituirão os métodos privilegiados para compreender as influências e determinantes do
desenvolvimento dos destinos enoturísticos (objetivo 3), apreender os preceitos gerais que devem orientar o
desenvolvimento de um produto enoturístico (objetivo 4) e reconhecer as diferentes regiões-destino e tipologias de
produtos enoturísticos e a sua relação com os mercados emissores (objetivo 5). O objetivo 6, iniciar o
desenvolvimento de um produto enoturístico, é conseguido através de um trabalho prático (em grupo), com orientação
e acompanhamento dos docentes. Cada grupo de trabalho definirá uma delimitação geográfica e mercados emissores
para o desenvolvimento do seu projeto de produto enoturístico. Os resultados desta componente prática serão
apresentados em formato de poster.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The consistency of teaching methodologies with the intended learning outcomes of this curricular unit is guaranteed
through a full articulation between classroom presentations, bibliographic support and the curricular unit´s content
(outcomes 1 to 5). This methodology will be articulated, for each outcome, with other specific methods. Case studies
and article/document analysis will be adopted to strengthen learning and understanding of wine tourism, namely
apprehend the influences and determinants of the development of wine tourism destinations (outcome 3), to grasp the
general precepts that should guide the development of a wine tourism product (outcome 4) and to initiate the
development of a wine tourism product (outcome 5). Students will also develop a wine tourism product proposal
(outcome 6) which aims to allow the empirical use of theory and cases addressed in the classes. Each working group
will define a geographical delimitation and outbound markets for the development of its wine product. The results will
be presented in poster format.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carlsen, J. (2004). A Review of Global Wine Tourism Research. Journal of Wine Research, (15)1, 5-13.
Croce, E., & Perri, G. (2017). Food and Wine Tourism. CABI.
Getz, D. & Brown, G. (2006). Critical success factors for wine tourism regions: a demand analysis. Tourism
Management, 27, 146-158.
Lavandoski, J., Pinto, P., Silva, J. & Vargas-Sánchez, A. (2016). Causes and effects of wine tourism development in
wineries. International Journal of Wine Business Research, 28(3), 266–284.
Lee, K. (Ed.). (2016). Strategic winery tourism and management: building competitive winery tourism and winery
management strategy. CRC Press.
Menghini, S. (2015). Editorial: The new market challenges and the strategies of the wine companies. Wine Economics
and Policy, 4, 75–77
Peris-Ortiz, M., Del Río Rama, C. & Rueda-Armengot, C. (2016). Wine and Tourism. Springer.
Sigala, M. & Robinson, R. (2018). Management and Marketing of Wine Tourism Business. Springer.

Mapa IV - Marketing e comercialização de vinhos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Marketing e comercialização de vinhos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Marketing and commercialization of wines

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP-60
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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):
 Manuel Luís Tibério TP-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Carlos Jorge Fonseca da Costa TP-15

 Especialistas do setor externos à UTAD TP-15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A Unidade Curricular tem por objetivo dotar os estudantes de conhecimentos e competências fundamentais de

marketing e comercialização aplicados ao negócio do vinho, considerando as particularidades próprias desta
atividade. Mais especificamente pretende-se que os estudantes:

 1. Compreendam a importância do marketing para as organizações vitivinícolas;
 2. Aprofundem o conhecimento dos conceitos fundamentais de marketing, identificando os seus elementos-chave

para o negócio do vinho;
 3. Conheçam as dinâmicas evolutivas e tendências recentes dos principais mercados e entendam a atitude e

comportamento do consumidor de vinhos.
 4. Adquiram competências na gestão do produto, marca e embalagem, dos preços, da comunicação, dos canais de

distribuição e internacionalização, técnicas de vendas e gestão de clientes, aplicando-as ao negócio do vinho.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The course aims to provide students with knowledge and fundamental skills of marketing and comercialization applied

to the wine business, considering the particularities of this activity. More specifically, it is intended that students:
 1. Understand the importance of marketing for wine organizations;

 2. Deepen the knowledge of the fundamental concepts of marketing, identifying their key elements for the wine
business;

 3. Know the evolutionary dynamics and recent trends of major markets and understand the attitude and behaviour of
the wine consumer.

 4. Acquire skills in product management, brand and packaging, pricing, communication, distribution and
internationalization channels, sales techniques and customer management, applying them to the wine business.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Evolução dos mercados vinícolas e novas tendências. Novos tipos de vinho e novos modelos de consumo. 

 2 Consumidores de vinho: Perceções, atitudes e preferências. 
 3 Inovação e novas formas de comercialização e de marketing-mix nos vinhos. Marketing digital, E-commerce,

Enoturismo.
4. Políticas de produto nos vinhos. Criação e gestão da marca: iidentidade e sustentabilidade. Certificação e marcas
geográficas. Design da embalagem e novos tipos de embalagem.

 5. Políticas de preços em mercados vinícolas.
 6. Políticas de comunicação adaptadas aos mercados. Comunicação em contextos de globalização e comunicação

digital. Promoção e relações públicas. Importância dos especialistas e das redes e media sociais. 
 7. Gestão de Canais de distribuição. Diferentes tipos e importância dos distribuidores. Estratégias de

internacionalização e novos mercados. 
 8. Técnicas de venda e negociação no setor.

 9. Gestão de clientes. Gestão de relacionamentos e fidelização de clientes.

4.4.5. Syllabus:
 1. Developments in wine markets and new trends. New types of wine and new forms of wine consumption.

 2. Wine Consumers: Perceptions, attitudes and preferences.
 3. Innovation and new forms of marketing and marketing mix in wines. Digital marketing, E-commerce, Wine tourism.

 4. Product policies in wines. Brand creation and management focused on identity and sustainability. Certification and
geographical marks. Packaging design and new types of packaging.

 5. Price policies adapted to the wine markets.
 6. Communication policies adapted to the evolution of wine markets. Communication in globalization contexts and

digital communication. Promotion and public relations. Importance of experts and social media and networks.
 7. Distribution Channel Management. Different types and importance of distributors. Internationalization strategies and

new markets.
 8. Selling and negotiation techniques in this sector.

 9. Client management. Relationship management and customer loyalty.
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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 objetivos 1 e 2 são transversais e integradores, agregando todos os conteúdos do curso.
 O objetivo 3 concretiza-se através das matérias lecionadas nos pontos 2 e 3 dos conteúdos programáticos.

 Os conteúdos do ponto 4 a 9 visam concretizar o objetivo 4.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus is designed to meet the learning objectives of the course.

 Objectives 1 and 2 are transversal and integrative, aggregating all course content.
 Objective 3 is achieved through the subjects taught in points 2 and 3 of the syllabus.

 The contents of points 4 to 9 aim to achieve objective 4.

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.Conferências por especialistas;
 3.Leitura de textos temáticos e discussão em sala de aula;

 4.Apresentação, por parte dos alunos, de casos de estudo ou elaboração de planos de marketing.
 As aulas presenciais baseiam-se, fundamentalmente, na exposição das diferentes temáticas pretendendo-se, desta

forma, que os alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e das suas interligações. As exposições
teóricas serão complementadas pela apresentação de casos breves, pelos docentes e por especialistas do mundo
empresarial, geralmente baseados em situações reais, que fomentem o questionamento e o debate.

 O processo de avaliação tem por base a avaliação contínua e contempla: 1) um teste de frequência escrito; 2) um
trabalho temático em grupo proposto pelos docentes ao longo do semestre, sobre aspetos específicos do programa.

 

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. Conferences by experts;

 3. Reading of thematic texts and discussion in the classroom;
 4. Presentation by students of case studies or development of a marketing plan.

 The theoretical-practical classes are based on the exposition of the different themes included in the program aiming
for the students to acquire a global vision of the topics addressed and their interconnections. The theoretical
expositions will be complemented by the presentation of brief cases, by teachers and wine business experts, usually
based on real situations that foment the questioning and the debate.

 The assessment process is based on continuous assessment and includes: 1) a written frequency test; 2) a thematic
group work proposed by the teachers throughout the semester on specific aspects of the program.

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, 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 do marketing do negócio 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, market analysis and
development of strategies and marketing plans for wine companies. Participatory methodologies are oriented towards
the acquisition of knowledge, to promote changes in students in attitudes and skills with regard to decision-making in
business, particularly in 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:
 BAYNAST, Arnaud et al. (2018). Mercator 25 Anos - O Marketing na Era Digital. Dom Quixote. 

CARDEIRA, Rui (2009). Factores Críticos de Sucesso no Mercado do Vinho em Portugal e a 
Sustentabilidade do Sector Vitivinícola. Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

 Engenharia e Gestão e Industrial. IST, UTL. 
 KOTLER, Philip et al. (2017). Marketing 4.0. Actual Editora. 

 MARQUES, Vasco (2018). Marketing Digital 360 (2.ª Edição revista e aumentada). Actual 
 Editora.

 NUNES, João C. and CAVIQUE, Luís (2008). Plano de Marketing; Estratégia em Acção. Dom Quixote. 
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PIRES, Aníbal (2000). Marketing: Conceitos, Técnicas e Problemas de Gestão. Verbo. 
SOUSA, Pedro Morais (2004). Estudo sobre vinhos de Portugal, Departamento de Engenharia 
Informática, Universidade de Coimbra. 
TIBERIO, M. Luis (2004). Construção da Qualidade e Valorização dos Produtos Agro-alimentares Tradicionais – Estudo
na Região de Trás-os-Montes. Tese de Doutoramento. UTAD. Vila Real.

Mapa IV - Projeto de Investimento e Plano de Negócios

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Investimento e Plano de Negócios

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Investment Project and Business Plan

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/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):
 Ana Alexandra Vilela Marta Rio Costa TP-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Carlos Jorge Fonseca Costa TP-30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo principal desta UC é o de disponibilizar aos alunos conhecimentos e instrumentos de trabalho na esfera do

planeamento e análise de projetos que lhes permitam elaborar e analisar projetos de investimento em vitivinicultura.
 No final da UC, o aluno deverá ser capaz de 1) reconhecer a importância do planeamento para o desenvolvimento bem-

sucedido de projetos de investimento; 2) analisar um projeto de investimento em vitivinicultura na ótica empresarial,
tendo em atenção os múltiplos fatores de avaliação que condicionam a decisão de investimento; 3) perceber as
particularidades de diferentes projetos e saber adequar diferentes metodologias de análise, avaliação e decisão a
essas características; 4) identificar fontes de financiamento e perceber como utilizá-las; 5) identificar, procurar e
perceber o potencial de ideias de negócio 6) aplicar na prática os conhecimentos adquiridos estruturando de forma
adequada uma ideia de negócios vitivinícola num plano de negócios.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main objective of this UC is to provide students with knowledge and work tools in the sphere of planning and

analysis of projects that allow them to elaborate and analyze investment projects in the area of viticulture and wine
making.

 Thus, at the end of the UC the student should be able to 
1) Recognize the importance of planning for the successful development of investment projects; 

 2) Analyse an investment project in viticulture in the business perspective, taking into consideration the multiple
evaluation factors that condition the investment decision;

 3) Perceive the particularities of different projects and know how to adapt different methodologies of analysis,
evaluation and decision to these characteristics; 

 4) Identify sources of funding and understand how to use them; 
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5) Identify, seek and perceive the potential of wine business ideas.
6) Apply in practice the acquired knowledge structuring appropriately a wine business idea in a business plan.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Etapas para a elaboração e análise de projetos de investimento em vitivinicultura
2. Geração de ideias de negócio e análise de oportunidades no setor vitivinícola. Como ter uma boa ideia de negócio.
A mudança como fonte de negócio. Das ideias aos produtos e serviços.
3. Dossier de elaboração e avaliação de projetos de investimento. Plano de negócios em vitivinicultura. Estrutura e
elementos base. Os principais estudos de viabilidade necessários ao desenvolvimento de projetos.
4. Avaliação económico-financeira de projetos em vitivinicultura. Principais categorias de custos de produção. Custos
de Investimento e de funcionamento em vitivinicultura. Critérios para a análise de rendibilidade de projetos de
investimento. Avaliação de projetos e ideia de negócio em condições de incerteza e risco.
5. Financiamento de projetos vitivinícolas. Fontes Alternativas de financiamento. Circuito de financiamento. Fontes de
financiamento. Programas comunitários e nacionais. Capital de risco.

4.4.5. Syllabus:
1. Stages for the elaboration and analysis of investment projects in viticulture and wine making
2. Generation of business ideas and analysis of opportunities in the wine sector. Having a good business idea. The
change as a source of business. From ideas to products and services.
3. Dossier for the elaboration and evaluation of investment projects. Business plan. Structure and base elements. The
main feasibility studies necessary for the development of projects.
4. Economic and financial evaluation of projects in wine business. Main categories of production costs in viticulture
and wine making. Investment and operating costs. Criteria for the profitability analysis of investment projects.
Evaluation of projects and business idea in conditions of uncertainty and risk.
5. Financing of wine projects. Alternative sources of funding. Financing circuit. Sources of funding. European Union
and National programs. Venture Capital.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos pretendem responder aos objetivos definidos.
O objetivo 1 concretiza-se através das matérias lecionadas no ponto 1 e 3 dos conteúdos programáticos;
Os conteúdos do ponto 4 visam concretizar os objetivos 2 e 3;
O objetivo 4 está diretamente relacionado com os conteúdos abordados no ponto 5;
O objetivos 5 está diretamente relacionado com os conteúdos abordados no ponto 2;
O objetivo 6 é transversal e integrador, agrega todos os conteúdos do curso. Os alunos aplicam elementos do
marketing estratégico e elementos do marketing operacional.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The programmatic content intends to respond to the defined objectives.
Objective 1 is concretized through the materials taught in point 1 and 3 of the programmatic content;
The contents of point 4 aim at achieving objectives 2 and 3;
Objective 4 is directly related to the contents covered in point 5;
Objectives 5 is directly related to the contents covered in point 2;
Objective 6 is transversal and integrative, aggregates all the contents of the course. Students apply elements of
strategic marketing and operational marketing elements.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O funcionamento da Unidade Curricular Projetos de Investimento e Plano de Negócios baseia-se em sessões
expositivas e sessões de discussão em sala de aula. Privilegia-se a pesquisa, o debate e outras formas de participação
dos alunos. O processo de avaliação tem por base a avaliação contínua e contempla: 1) um teste de frequência escrito
(TF); 2) um trabalho temático em grupo (Trabalho de Grupo_TG) proposto pelos docentes ao longo do semestre, sobre
aspetos específicos do programa. Este trabalho realizado parcialmente em sala de aula destina-se a fomentar a
discussão em sala e a consolidar conhecimentos transmitidos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The operation of the "Investment Project and Business Plan" course is based on lecture sessions and discussion
sessions in the classroom. Research, discussion, and other forms of student participation are favored. The evaluation
process is based on continuous evaluation and includes: 1) a written frequency test (FT); 2) a thematic work in group
(Work Group_WG) proposed by the teachers during the semester, on specific aspects of the program. This work
carried out in the classroom is not intended to encourage discussion in the classroom and to consolidate transmitted
knowledge.

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" o
qual facilita a concretização do objetivo principal definido para a unidade curricular "disponibilizar aos alunos um
conjunto de conhecimentos e instrumentos que os habilitem a tomar decisões na concretização de projetos de
investimento". As metodologias expositivas permitem a transmissão de conhecimentos sobre as temáticas do
empreendedorismo e gestão. As metodologias participativas utilizadas são orientadas para a aquisição de
conhecimentos, mas também para promover mudanças nos alunos ao nível das atitudes e habilidades no que respeita
à tomada de decisão nas empresas e nos negócios. As metodologias utilizadas são coerentes com as palavras-chave
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utilizadas para definir os objetivos específicos da unidade curricular: Compreender, Identificar, Discutir, Elaborar,
Utilizar, Analisar. 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 dos alunos, 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.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies are based on the "learning to learn" and "learning to do" learning paradigm, which
facilitates the achievement of the main objective defined for the course unit "to provide students with a set of
knowledge and tools that enable them to take decisions in the area of investing". The lecture methodologies allow the
transmission of knowledge on issues of entrepreneurship and management. The participatory methodologies used are
oriented to the acquisition of knowledge, but also to promote changes in students at the level of attitudes and skills in
decision making in companies and in business. The methodologies used are consistent with keywords used to define
the specific objectives of the course unit: Understand, Identify, Discuss, Elaborate, Use, Analyze. 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.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CEBOLA, A. (2011). Projetos de Investimento de PME. Elaboração e Análise. Lisboa: Edições Silabo.
FERREIRA, M. P., SANTOS, J. C. & SERRA, F. R. (2010). Empreendedorismo. 2ª edição. Lisboa: Edições Sílabo.
SOARES, I. et al. (2007). Decisões de Investimento – Análise Financeira de Projetos. Lisboa: Edições Sílabo.
COSTA, H. (2010). Criação e Gestão de Micro-Empresas e Pequenos Negócios. Lisboa: Lidel, Edições Técnicas.
OSTERWALDER & PIGNEUR (2010). Business Model Generation. London: John Wiley & Sons. 2010.
LOCKWOOD, T & WALT ON, T. (2009). Corporate creativity. Developing an Innovative Organization. New York: Allworth
Press.
MACLE OD, H. (2009). Ignore Everybody. And 39 other keys to creativity. USA : Penguin Group.
KUROWSKI, L. & SUSSMAN, D. (2011). Investment Project Design: A Guide to Financial and Economic Analysis with
Constraints. Wiley Finance.
MEGRE, L. (2013). Análise de Projetos de Investimento - Uma Perspetiva Económica. Lisboa: Edições Sílabo. ISBN 978-
972-618-728-8.

Mapa IV - Gestão de Operações

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão de Operações

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Operations Management

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/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 José de Matos Rainho TP-15
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Especialistas convidados da área da gestão de vinha e de adega TP-15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem por objetivo desenvolver competências no domínio da gestão de operações. No final da
unidade curricular o aluno deverá ser capaz de:
• Explicar o papel e posicionamento das operações nas organizações, o seu papel estratégico e a sua contribuição
para a competitividade das organizações;
• Reconhecer as principais abordagens, métodos e ferramentas no âmbito da gestão de operações (engenharia de
produto, processo, produção e logística) em vitivinicultura;
• Avaliar e selecionar as atividades e metodologias de planeamento, execução e controlo de operações que mais se
ajuste à produção de vinho.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to develop skills in the field of operations management. At the end of the curricular unit the
student should be able to:
• Explain the role and positioning of operations in organizations, their strategic role and contribution to the
organization’s competitiveness;
• Recognize the main approaches, methods and tools in the scope of operations management (product engineering,
process, production and logistics) in viticulture;
• Evaluate and select the activities and methodologies for planning, execution and control of operations that best fits to
the wine production.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1. Introdução à gestão de operações. 
Módulo 2. Importância estratégica, atividades e âmbito da gestão de operações. 
Módulo 3. Principais abordagens, métodos e ferramentas no âmbito da gestão de operações (engenharia de produto,
processo, produção e logística) em vitivinicultura. 
Módulo 4. Atividades e metodologias no planeamento, execução e controlo dos processos produtivos ligados à
produção de vinho.

4.4.5. Syllabus:
Module 1. Introduction to Operations management. 
Module 2. Strategic importance, activities and scope of operations management. 
Module 3. Main approaches, methods and tools in the field of operations management (product, process, production
and logistics engineering) in viticulture. 
Module 4. Activities and methodologies in the planning, implementation and control of production processes in wine
production.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A abordagem de forma integrada e progressiva do programa irá permitir que os alunos desenvolvam conhecimentos e
competências previstas nos objetivos, garantindo-se, assim, a coerência entre os conteúdos programáticos. 
Os Módulos 1 e 2 pretendem capacitar os alunos com competências acerca do posicionamento das operações nas
organizações, o seu papel estratégico e a sua contribuição para a competitividade das organizações.
O Módulo 3 permitirá capacitar os alunos a reconhecer e selecionar as abordagens, métodos e ferramentas no âmbito
da gestão de operações (engenharia de produto, processo, produção e logística) mais adequadas à vitivinicultura.
O Módulo 4 disponibilizará saberes para o uso de metodologias de planeamento, execução e controlo dos processos
produtivos ligados à produção de vinho.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The integrated and progressive approach of the curricular unit’s program will allow students to increase knowledge
and skills as stated on the objectives, ensuring consistency between the course contents.
Modules 1 and 2 intend to empower students with competencies about the positioning of operations in organizations,
their strategic role and contribution for the organizations’ competitiveness.
Module 3 will enable students to recognize and select approaches, methods and tools within the scope of operations
management (product, process, production and logistics engineering) more appropriate for winegrowing.
Module 4 will provide knowledge for the use of planning, execution and control methodologies of production
processes related to winemaking.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais privilegiarão a exposição e discussão dos conteúdos do programa assente na troca de
experiências. Tendo o conhecimento científico e prático como ponto de partida, o desenvolvimento pedagógico será
apoiado por instrumentos metodológicos definidos para o efeito, com o recurso a tecnologias e software e ao
estudo/discussão de casos/exercícios práticos.
A avaliação de conhecimentos consistirá na realização de: (1) trabalho individual (TI) de síntese e análise crítica de um
artigo fornecido pelos docentes e relacionado com os conteúdos programáticos da unidade curricular; (2) trabalho em
grupo (TG, 3 elementos) com a apresentação de um estudo de caso de uma empresa real tendo em conta as temáticas
abordadas. O resultado final (RF) será obtido através da fórmula: RF = 0,4 TI + 0,6 TG.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The classes will favor exposition and discussion of the program content based on the experiences exchange. Having
the scientific and practical knowledge as starting point, the pedagogical development will be supported by defined
methodological tools for this purpose, with the use of technology and software and the study/discussion of practical
cases/exercises.
The tutorials will be oriented to support the preparation of the practical works, done by the students in their work
hours.
The evaluation will consist in achievement of: (1) individual work (TI) of synthesis and critical analysis of an article
provided by teachers and related to the syllabus of the course unit; (2) group work (TG, 3 elements) with the
presentation of a case study of a real company regarding the issues addressed on the subject. The final result (RF) will
be obtained using the formula: RF = 0.4 TI + 0.6 TG.

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
Unidade Curricular. 
O fornecimento de informação e de conhecimentos científicos e técnicos previstos nos objetivos será desenvolvido no
início de cada assunto a abordar, nas aulas teórico-práticas, onde será estabelecida a relação com outras matérias já
tratadas em aulas anteriores ou noutras Unidades Curriculares. 
Dado o carácter eminentemente prático das matérias a versar, serão apresentados e propostos, também nas aulas
teórico-práticas, vários casos/exercícios práticos, visando estimular o interesse dos alunos. Tentar-se-á estimular um
processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência e saber. 
Os trabalhos (individual e grupo) exigidos aos alunos terão um importante contributo para a realização dos objetivos
definidos para a unidade curricular, proporcionando a compreensão e a aplicação das temáticas em estudo a casos
reais.

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
curricular unit. 
The delivery of scientific information and technical knowledge foreseen on objectives will be developed at the
beginning of addressing each subject, in theoretical-practical classes, where it will be established the relation to other
subjects already addressed in previous classes or in other curricular units. 
Given the eminently practical character of the subjects, there will be presented and proposed, also in the theoretical-
practical classes, practical cases/exercises, to stimulate students' interest. It will be pursued to stimulate dialogue in
which everyone participates, through its own experience and knowledge.
The individual and practical work required to students will have an important contribution for achieving the objectives
of the curricular unit, providing understanding and application of the topics under study.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Chase, R. B., Jacobs, F. R. & Aquilano, N. J. (2006). Operations Management for Competitive Advantage (11th Edition).
Boston: McGraw-Hill/ Irwin.
Courtois, A., Pillet, M. & Martin-Bonnefous, C. (2006). Gestão da Produção (7ª Edição Atualizada e Aumentada). Lisboa:
Lidel. 
Pinto, J. P. (2010). Gestão de Operações na Indústria e nos Serviços (3ª Edição Atualizada). Lisboa: Lidel.
Roldão, V. S. & Ribeiro, J. S. (2014). Gestão das Operações – Uma Abordagem Integrada, Lisboa: Monitor.
Roldão, V. S. & Ribeiro, J. S. (2014). Gestão das Operações: uma Abordagem Integrada (2ª Edição). Lisboa: Monitor.
Roldão, V. S. (2002). Planeamento e Programação das Operações - na Indústria e nos Serviços (1ª Edição). Lisboa:
Monitor.
Stevenson, W. J. (2011). Operations Management (11th edition). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Mapa IV - Vinhos de Portugal

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Vinhos de Portugal

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Portugal wines

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162
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4.4.1.5. Horas de contacto:
TP-20 S-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):
Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro TP-15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Alice Maria Correia Vilela TP-5

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se:
- dar a conhecer os vinhos produzidos em Portugal, tendo por base as diferentes regiões vitivinícolas, a história
associada a cada região, a cada empresa, a cada vinho.
- promover o contacto direto entre empresas produtoras, produtores, enólogos e personalidades prestigiadas da
enologia, e os estudantes.
- dar a conhecer a diversidade e a complexidade de diferentes vinhos portugueses.
- dar a conhecer os diferentes tipos de vinho produzidos em Portugal, a sua história e o seu percurso comercial
- distinguir vinhos de diferentes regiões de Portugal
- distinguir vinhos portugueses de outros vinhos
- conhecer os mecanismos comerciais e de internacionalização dos vinhos portugueses

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The aim is:
-to make known the wines produced in Portugal, based on the different wine regions, the history associated with each
region, each company, each wine
-to promote direct contact between producer companies, producers, winemakers and prestigious personalities of
oenology, and students
-to make known the diversity and complexity of different Portuguese wines.
-to make known the different types of wine produced in Portugal, its history and its commercial path
-to distinguish wines from different regions of Portugal
-to distinguish Portuguese wines from other wines
-to know the commercial and internationalization mechanisms of Portuguese wines

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Vinhos do Douro. Vinhos verdes. Vinhos de Trás-os-Montes. Vinhos do Dão. Vinhos da Bairrada. Vinhos do Tejo.
Vinhos de Lisboa. Vinhos da península de Setúbal. Vinhos do Alentejo. Vinhos do Algarve. Vinho do Porto. Moscatel.
Vinhos espumantes.
As Comissões vitivinícolas regionais. História de cada região.
Os produtores. As empresas. A sociedade local. As pessoas
Produção, produtividade, custos, comércio, volumes produzidos, volumes transacionados.
A produção vitivinícola na economia regional e na economia de cada empresa.
Caraterísticas dos vinhos. Utilização.
Principais caraterísticas distintivas entre vinhos de diferentes regiões e sub-regiões.
Mercados, marketing, publicidade e sucesso dos vinhos portugueses, no contexto nacional e internacional.
Preços.

4.4.5. Syllabus:
Douro wines. Wines from the region of Vinhos Verdes. Trás-os-Montes wines. Dão wines. Bairrada wines. Tejo wines.
Lisbon wines. Setúbal wines. Alentejo wines. Algarve wines. Porto wine. Moscatel. Sparkling wines.
The Regional wine Commisions. The history of each region.
The producers. The companies. The local society. The people.
Production, yield, costs, trade, produced volume, transacted volume.
The wine production in the regional economy and in the economy of each company.
Characteristics of the wines and their uses.
Main distinctive characteristics between wines from different regions and sub-regions.
Markets, marketing, advertising and success of Portuguese wines, in the national and international context.
Prices.
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A abordagem dos conteúdos permite conhecer as diferentes regiões de produção em Portugal, caracterízá-las e
sobretudo conhecer, distinguir e potenciar cada vinho de cada região.
Pelo conhecimento da estrutura organizativa de cada região, pela caraterização das empresas, pelo contacto com o
produto final produzido por diferentes stakeholders, será possível ter uma visão da diversidade de vinhos e da
multiplicidade de caraterísticas dos vinhos produzidos em Portugal.
Conhecer para poder escolher. Conhecer para divulgar. Conhecer para comercializar. Conhecer para comparar.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The content approach allows to know the different regions of production in Portugal, characterize them and above all
know, distinguish and enhance each wine of each region.
By knowing the organisational structure of each region, by the characterization of companies, by contacting the final
product produced by different stakeholders, it will be possible to have a view of the diversity of wines and the
multiplicity of characteristics of Wines produced in Portugal.
Know to be able to choose. Know to disclose. Know to market. Know to compare.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A aprendizagem nesta unidade curricular faz-se por dois processos complementares:
- a análise de documentos históricos e estatísticos essencialmente da responsabilidade dos estudantes, por pesquisa
online;
- o contacto direto, em sala de aula ou em visita de estudo, com responsáveis das Comissões Regionais Vitivinícolas,
com empresas de produção das diferentes regiões, com especialistas da ViniPortugal, e com enólogos e homens
experientes no mundo dos vinhos.
Esta unidade curricular e a de Análise sensorial articularão no sentido de caraterizar vinhos diferentes de diversos
produtores, empresas e regiões.
A avaliação consiste na elaboração de trabalho escrito (30%) de grupo sobre caraterização física, química e
organolética de vinhos de uma região produtora de vinhos de Portugal, um relatório (30%) de uma das atividades de
contacto e um teste escrito (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The learning in this curricular unit is done by two complementary processes:
-The analysis of historical and statistical documents essentially the responsibility of the students, by online research;
-Direct contact, in the classroom or in a study visit, with managers of the regional wine commissions, with production
companies from different regions, with specialists from ViniPortugal, and with winemakers and experienced men in the
wine world.
This curricular unit and the sensory analysis will articulate in the sense of characterizing different wines from various
producers, companies and regions.
The evaluation consists in the elaboration of a written group work (30%) on physical, chemical and organoleptic
characterisation of wines from a wine-producing region of Portugal, a report (30%) of one of the contact activities and a
written test (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que a aprendizagem seja feita em contacto com os atores que são responsáveis pela elaboração,
comercialização e marketing dos vinhos.
Esta unidade curricular utiliza os profissionais do setor para transmitir a realidade dos vinhos portugueses. Para
conhecer a realidade de produção nas diferentes regiões, recorre-se aos gestores e técnicos das Comissões
Vitivinícolas, a gestores e técnicos de empresas produtoras de vinhos nas diferentes regiões e a entidades de
regulação e de promoção dos Vinhos de Portugal.
Os estudantes conhecem os vinhos de Portugal e a sua diversidade e a sua complexidade com quem os produz, com
quem os trabalha, com quem os analisa, com quem os prova, com quem os comercializa, com quem os publicita, com
quem faz que o vinho tenha sucesso.
Mais do que sessões expositivas, pretende-se que haja um face a face com os principais responsáveis pelos vinhos
produzidos em Portugal.
Esta unidade curricular expressa um dos pontos de viragem no sistema de ensino convencional: empresas,
instituições e pessoas de fora do meio académico asseguram a principal formação dos estudantes.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the learning is made in contact with the actors who are responsible for the elaboration,
commercialization and marketing of the wines.
This curricular unit uses the professionals in the sector to convey the reality of Portuguese wines. In order to know the
reality of production in different regions, the managers and technicians of the wine commissions, managers and
technicians of wine-producing companies in the different regions, and entities regulating and promoting the wines of
Portugal.
The students know the wines of Portugal and their diversity and their complexity with those who produce them, with
whom they work, with whom analyzes them, with whom sells them, with whom publishes them, with whom makes the
wine well-succeed.
More than expository sessions, it is intended that there is a face to face with the main responsible for wines produced
in Portugal.
This curricular unit expresses one of the turning points in the conventional education system: companies, institutions
and people outside the academic centre ensure the main training of students.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
https://www.viniportugal.pt/
http://www.infovini.com/ 
https://www.ivdp.pt/ 
http://www.vinhoverde.pt/ 
https://cvrtm.pt/ 
http://www.cvrdao.pt/ 
http://www.cvbairrada.pt/ 
https://www.cvrtejo.pt/ 
https://vinhosdapeninsuladesetubal.org/ 
https://www.vinhosdoalentejo.pt/ 
https://www.vinhosdoalgarve.pt/ 
Mayson, Richard (2020). The wines of Portugal. FNAC

Mapa IV - Enologia: da vinha ao vinho

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Enologia: da vinha ao vinho

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Oenology: from vine to wine

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

4.4.1.3. Duração:
 1 semestre/1 semester

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 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):
 Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro TP-30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Maria Fernanda Gil Cosme Martins TP-15

 Alice Maria Correia Vilela TP-15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular visa a abordagem dos mais diversos conceitos associados à ciência do vinho. Assim,

pretende-se que o estudante:
 - domine a terminologia técnica e científica associada à produção de vinho

 - integre o conhecimento e as etapas de produção
 - conheça os parâmetros que caraterizam os vinhos

 - saiba limitações legais (nacionais, europeias e de países terceiros) aplicadas a vinhos
 - conheça a principal legislação nacional, europeia e mundial do setor vitivinícola

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This curricular unit aims to approach the most diverse concepts associated with the science of wine. Thus, it is

intended that the student:
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-Dominate the technical and scientific terminology associated with wine production;
-integrate the knowledge and the steps of production;
-know the parameters that characterize the wines
-know legal constraints (national, European and third country) applied to wines
- Know the main national, European and global legislation of the wine sector.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Glossário técnico. Declaração de colheita e produção. Etapas para elaboração de um vinho. Acabamento de vinhos.
Engarrafamento. Tipologia de rolha. Rotulagem. Parâmetros de análise de um vinho. Limites. 
Transporte de produtos vitivinícolas. Expedição e exportação. Qualidade. Legislação.

4.4.5. Syllabus:
Technical Glossary. Declaration of harvest and production. Stages for the elaboration of a wine. Wine finishing.
Bottling. Type of cork. Labelling. Parameters of analysis of a wine. Limits. Transport of wine products. Shipping and
exporting. Quality. Legislation.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Um estudante que pretenda ter sucesso deve dominar a terminologia e os conceitos, bem como deve saber fazer.
Assim, o conhecimento do processo de elaboração, mas também o acabamento de um vinho para expedição, são
fundamentais para produzir em função da matéria-prima e do produto final desejado. Sem conhecer os parâmetros
analíticos do produto, os seus limites e restrições em função do mercado ou do país de destino, nem a legislação
aplicável em todas as fases do processo, não é possível garantir a qualidade dos vinhos que se pretende produzir.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
A student wishing to succeed must know the terminology and concepts as well as must know how to do. Thus, the
knowledge of the elaboration process, but also the finishing of a wine for dispatch, are fundamental to produce
according to the raw material and the desired final product. Without knowing the analytical parameters of the product,
its limits and restrictions depending on the market or the country of destination, nor the applicable legislation at all
stages of the process, it is not possible to guarantee the quality of the wines that are to be produced.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O recurso a estudos de caso será posto em prática.
É estimulada a aplicação do pensamento crítico.
As aulas terão uma forte incidência de debate e confronto de opiniões perante textos, legislação, artigos, notícias, que
serão previamente distribuídos aos estudantes ou que resultem de pesquisa online pelos estudantes.
A avaliação consiste na realização de dois testes (ou exame) – 50% - e da elaboração de trabalhos individuais (25%) e
de grupo (25%) para suporte dos conteúdos programáticos e para desenvolvimento da atividade de pesquisa e
aplicação de sentido crítico construtivo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The use of case studies will be put into practice.
The application of critical thinking is stimulated.
The classes will have a strong incidence of debate and confrontation of opinions regarding texts, legislation, articles,
news, which will be previously distributed to students or that result from online research by students.
The evaluation consists in the realization of two Tests (or examination) – 50% – and the elaboration of individual works
(25%) and group works (25%) to support the programmatic contents and to develop the research activity and
application of constructive critical sense.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Em aulas de mestrado, em unidade curricular em que se pretende estabilizar algum conhecimento prévio, consolidar
terminologia e trabalhar legislação nos seus mais diversos domínios de aplicação ao setor dos vinhos, de forma a
produzir dentro de limites legais, os objetivos serão mais facilmente alcançados através de estudos de caso e da
análise prévia de documentação que será discutida nas aulas. A discussão pressupõe o estudo das situações
propostas e a apresentação de soluções. A legislação será abordada na perspetiva do seu conhecimento e aplicação e
para que a produção esteja salvaguardada pela regulamentação em vigor. Também importa que a aprendizagem se
faça com base no auto-estudo pelo estudante e em questões e problemas colocados pelos estudantes.
Uma vez que haverá estudantes com diferente nível de formação, o estímulo à participação e à visão segundo ângulos
diferentes, enriquecerá a discussão e a construção de ideias consolidadas, discutidas, aprofundadas e bem
entendidas pelos intervenientes.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In master's degree classes, in a curricular unit where we intend to stabilize some previous knowledge, consolidate
terminology and work legislation in its various fields of application to the wine sector, in order to produce within legal
limits, the objectives will be more easily achieved through case studies and prior documentation analysis that will be
discussed in the classes.
The discussion presupposes the study of the proposed situations and the presentation of solutions. The legislation
will be addressed in the perspective of its knowledge and application and for production to be safeguarded by the
regulations in force.
It also matters that learning is based on self by the student and on questions and problems posed by the students.
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Since there will be students with different level of initial formation, encouraging participation and vision at different
angles, enrich the discussion and construction of consolidated ideas, discussed, deepored and well understood by the
interveners.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cox, Jeff (2015). From Vines to Wines: The Complete Guide to Growing Grapes and Making Your Own Wine, 5th
Edition, Storey Publishing.
https://www.britannica.com/topic/wine/Aging-and-bottling
https://www.amorimcork.com/en/natural-cork/cork-and-wine/
https://ec.europa.eu/info/publications/regulations-wine_en

Mapa IV - Dissertação de mestrado

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dissertação de mestrado

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Master thesis

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

4.4.1.3. Duração:
 1 ano (2 semestres)/1 year (2 semesters)

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 1620

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT-90

4.4.1.6. ECTS:
 60

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):
 Diretor do curso - no presente Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Orientadores

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os estudantes devem desenvolver trabalho, sob a orientação de um professor da UTAD, para produzirem uma

dissertação, um relatório de estágio ou um projeto.
 O trabalho deve contribuir para o desenvolvimento do conhecimento no campo de estudo.

 O estudante deve pôr em prática os conhecimentos já adquiridos e utilizar a sua autonomia para produzir
conhecimento com algum grau de inovação em relação ao estado da arte.

 O trabalho pode ser desenvolvido em contexto académico ou empresarial.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Students should develop work, under the guidance of a UTAD teacher, to produce a dissertation, an internship report

or a project. The work should contribute to the development of knowledge in the field of study. The student must put
into practice the knowledge already acquired and use his autonomy to produce knowledge with some degree of
innovation in relation to the state of the art. The work can be developed in an academic or business context.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Programar um conjunto de atividades exequíveis.

 Proceder à revisão bibliográfica adequada ao tema.
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Preparar e utilizar as metodologias e técnicas mais adequadas ao trabalho.
Realizar uma componente experimental ou de desenvolvimento de projeto.
Observar. Obter resultados. Trabalhar e tratar os resultados. Analisar os resultados. Comparar os resultados com a
bibliografia.
Redigir um trabalho escrito, com as respetivas conclusões.
Apresentação e discussão pública.

4.4.5. Syllabus:
Schedule a set of practicable activities. To review the appropriate literature. Prepare and use the most appropriate
methodologies and techniques to work. Perform an experimental or project development component. Observe. Get
results. Work and treat the results. Analyze the results. Compare the results with the bibliography. Write a written
paper, with its conclusions. Presentation and public discussion.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular requer a realização de trabalho autónomo, ainda que sob a supervisão de orientador. A
conclusão do mestrado só é possível com a realização do trabalho final com tempo total de trabalho de 1620 horas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit requires the realization of autonomous work, albeit under the supervision of a supervisor. The
completion of the master's degree is only possible with the completion of the final work with total working time of 1620
hours.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A orientação tutorial deve ocorrer em todas as fases de realização do trabalho do estudante.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The tutorial orientation should occur at all stages of conducting the student's work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Como se trata de unidade curricular em que o estudante deve mostrar que tem conhecimento e competência para
desenvolver trabalho de forma autónoma e obter resultados, o acompanhamento pelos orientadores deve ser sob a
forma de orientação tutorial, sempre e quando for necessário.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
As it is a curricular unit in which the student must show that he has knowledge and competence to develop work
autonomously and obtain results, the accompaniment by the supervisors should be in the form of tutorial guidance,
always and when is required.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
http://www.cjig.cn/UploadFile/HOW%20TO%20WRITE%20AND%20ILLUSTRATE%20A%20SCIENTIFIC.pdf

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 UCs, com objectivos especificos, adoptam tipologias (TP. PL, S, TC) adequadas à sua estrutura, de forma a
transmitir conhecimento e competências a este nível de ensino.

 Os docentes responsáveis pelas UCs têm metodologias de ensino que permitem, no espírito de Bolonha, uma
participação cada vez maior dos alunos, objetivando o desenvolvimento da sua autonomia, assegurando na medida do
possível a consolidação e incremento dos ensinamentos propostos.

 Para estas aulas utilizam-se equipamentos adequados nomeadamente, de informática e laboratorial específicos para
as diferentes UCs. As visitas de estudo e o trabalho de campo permitem uma aproximação à realidade dos
conhecimentos aprendidos em sala de aula.

 É promovida desde o 1º semestre a participação em seminários, com a presença de convidados externos à
Universidade bem como a reflexão em contexto de aula das mensagens transmitidas no ambito dessas ações.

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

The UCs, with specific objectives, adopts typologies (TP. PL, S, TC) appropriate to its structure, in order to transmit
knowledge and competences at this level of education. 

 The professors responsible for the UCs have teaching methodologies that allow, in the spirit of Bologna, an increasing
participation of student, aiming the development of their autonomy, ensuring as far as possible the consolidation and
increment of Proposed teachings.

 For these classes we use appropriate equipment, namely, computer and laboratory specific to the different UCs. Study
visits and fieldwork allow an approximation to the reality of knowledge learned in the classroom. It is promoted from
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the 1st semester to participation in seminars, with the presence of guests outside the university and the reflection in
the context of the messages transmitted in the environment of these actions.

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

O número de ECTS, estima a carga média de trabalho necessária para um estudante atingir, com sucesso, os objetivos
de aprendizagem correspondentes de cada UC. A carga de trabalho corresponde ao somatório do número de horas de
aulas, estudo individual, trabalhos, projetos, exames, etc. Uma unidade de crédito corresponde a 27 horas de trabalho.
As novas metodologias de ensino implicam um maior acompanhamento dos alunos e adequação da respetiva carga
horária, em conformidade com os conteúdos programáticos das UCs e objetivos da formação. Deste modo, o número
de créditos atribuídos, foi estimado em função da tipologia das Ucs (Aulas teóricas; teórico-práticas; prática
laboratorial; Seminário e de Orientação Tutorial), e da quantidade de trabalho exigido aos alunos (horas de contacto e
de trabalho independente), em função da riqueza dos conteúdos a desenvolver.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
The number of ECTS estimates the average workload required for a student to successfully achieve the corresponding
learning objectives of each UC. The workload corresponds to the sum of the number of hours of classes, individual
study, work, projects, exams, etc. A credit unit corresponds to 27 hours of work. The new teaching methodologies
imply greater monitoring of students and adequacy of their workload, in accordance with the programmatic contents of
UCs and training objectives. Thus, the number of credits attributed was estimated according to the typology of Ucs
(theoretical and practical classes; laboratory practice; Seminar and Tutorial orientation), and the amount of work
required for students (hours of contact and independent work), depending on the richness of the content to be
developed.

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:

Ao iniciar o ano académico e nos respectivos semestres cada docente preenche uma ficha na plataforma SIDE
indicando, entre outros, a metodologia de ensino, a coerência entre os objectivos e a metodologia de ensino e o
método de avaliação. Desta forma, cada docente deve reflectir e propor uma forma de avaliação de acordo com os
objectivos propostos. Os alunos devem tomar conhecimento dessa ficha e sugerir alterações fundamentadas a serem
apresentadas num prazo limite de 15 dias após o início do semestre.
Por outro lado, no fim do semestre, os alunos preenchem um inquérito que inclui questões relativas à adequação da
forma de avaliação aos objetivos de aprendizagem de cada UC. Os resultados desse inquérito permitem tomar
conhecimento de desvios possíveis e de definir modos de os corrigir.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
At the beginning of the academic year and in the respective semesters each teacher fills a form on the SIDE indicating,
among others, the teaching methodology, the coherence between the objectives and the teaching methodology and the
evaluation method. Thus, each teacher must reflect and propose a form of evaluation according to the proposed
objectives. Students should be aware of this factsheet and suggest substantiated changes to be submitted within 15
days of the beginning of the semester.
On the other hand, at the end of the semester, students fill out an inquiry that includes questions regarding the
adequacy of the way of assessing the learning objectives of each UC. The results of this survey allow us to take note of
possible deviations and to define ways to correct them.

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

Em várias Unidades Curriculares os alunos devem aprender, para efeitos de cumprimento de objetivos concretos, a
pesquisar, avaliar e ordenar as ideias, elaborar e aplicar inquéritos, redigir e/ou comentar artigos científicos e técnicos,
estudos de caso e realizar experiências.
No 2º ano, as atividades de cada estudante são tuteladas pelo respetivo orientador mas deverão ser privilegiadas
atividades relacionadas com a recolha e tratamento de dados, bem como de escrita de relatórios de natureza científica.
Para além disto existe o estímulo à escrita de artigos e divulgação em eventos científicos e técnicos.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
In several curricular units students must learn, for the purpose of fulfilling concrete objectives, to research, evaluate
and order ideas, elaborate and apply surveys, compose and/or comment on scientific or technical articles, case
studies and perform experiences. The 1st semester of the course offers a mandatory UC for this purpose.
In the 2nd year, the activities of each student are tutored by the respective advisor but should be privileged activities
related to the collection and processing of data, as well as writing reports of a scientific nature. In addition, there is a
stimulus to the writing of articles and dissemination in scientific and technical events.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

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:
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O segundo ciclo de estudos, conducente à obtenção do grau de Mestre em Enologia, exige um esforço de 120 ECTS
(European Credit Transfer System). O Curso consta de duas partes, cada uma com a duração de um ano lectivo,
contemplando a primeira, 60 ECTS relativos à parte curricular, distribuídos por um número variável de Unidades
Curriculares de 3 ou 6 ECTS (sendo 10 o número mínimo de UCs necessárias). A segunda parte do curso destina- se à
realização da dissertação (60 ECTS). O curso cumpre assim os requesitos legais.

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 second cycle of studies, leading to obtaining the master's degree in enology, requires an effort of 120 ECTS
(European Credit Transfer System). The course consists of two parts, each with the duration of one academic year,
contemplating the first, 60 ECTS relative to the curricular part, distributed by a variable number of curricular units of 3
or 6 ECTS (being 10 minimum number of UCs required). The second part of the course is intended to carry out the
scientific dissertation (60 ECTS). The course complies with the legal requirements.

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

O plano de estudos, incluindo a proposta de ECTS de cada UC, foi discutido em Conselhos de Departamento dos
Departamentos da UTAD envolvidos na docência do curso. Nesses conselhos têm assento todos os docentes
doutorados da UTAD integrados no respetivo Departamento. O resultado final, proposta de plano de estudos, resulta
da avaliação equilibrada das referidas discussões.

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 study plan, including the ECTS proposal of each UC, was discussed in the Department councils of the UTAD
departments involved in the teaching of the course. In these councils, all UTAD PhD professors allocated to the
respective department are seated in. The final result, the proposal of the study plan, results from the balanced
evaluation of these discussions.

4.7. Observações

4.7. Observações:
 O plano de estudos do mestrado em Enologia e Viticultura é concretizado com a realização de 120 ECTS.

 O 1º ano tem o 1º semestre com 5 unidades curriculares de 6 ECTS, obrigatórias, em que o estudante tem
aprendizagens de análise sensorial, delineamento experimental, temas emergentes de enologia e de viticultura, um
enfoque em vinhos de Portugal e uma unidade curricular que visa integrar terminologia, conceitos, legislação e
práticas globais em enologia e viticultura, através da unidade curricular Enologia: da vinha ao vinho.

 O 2º semestre do 1º ano permite a opção por um ramo de especialização (grape production, winemaking ou wine
business), contendo 5 unidades curriculares obrigatórias para esse ramo, totalizando 24 ECTS e 1 unidade curricular
optativa que o estudante escolhe de entre as unidades curriculares de 6 ECTS de qualquer dos outros 2 ramos. Em
alternativa, o estudante pode optar por elaborar o seu próprio plano de estudos, escolhendo 6 unidades curriculares
do 2º semestre, independentemente do ramo, e que perfaçam 30 ECTS.

 O 2º ano (60 ECTS) é integralmente dedicado ao desenvolvimento de trabalho que conduza à elaboração de um
documento final, escrito, e com defesa pública, que traduza a elaboração de uma dissertação, um relatório de estágio
ou um projeto.

 O estudante que, simultaneamente, opte por um ramo específico e elabore a sua dissertação no âmbito de trabalho
desse mesmo ramo, concluirá o seu mestrado com a indicação de que é Mestre em Enologia e Viticultura, no ramo de
produção vitícola, winemaking ou wine business.

 O estudante que apenas conclua o 1º ano obtém um curso de especialização (não conferente de grau) em Enologia e
Viticultura.

 Estamos no hemisfério norte e a vindima ocorre entre agosto e outubro. É intenção da UTAD iniciar o ano escolar
deste mestrado em janeiro e concluí-lo em dezembro. Os meses de agosto e setembro serão de interrupção de aulas,
permitindo aos estudantes fazer estágios livres (não curriculares) em empresas vitivinícolas.

4.7. Observations:
 The master's studies plan on oenology and viticulture is accomplished with the realization of 120 ECTS.

 The 1st year has the 1st semester with 5 curricular units of 6 ECTS, mandatory, in which the student has learning of
sensory analysis, experimental design, emerging themes of winemaking and wine-growing, a focus on wines from
Portugal and a curricular unit that aims to integrate terminology, concepts, legislation and global practices in
winemaking and viticulture, through the curricular unit ‘oenology: from vine to wine’.

 The second semester of the 1st year allows the choice for a branch of specialization (grape production, winemaking or
wine business), containing 5 mandatory curricular units for this branch, totaling 24 ECTS and 1 optional curricular unit
that the student chooses from among The 6 ECTS curricular units of any of the other 2 branches. Alternatively, the
student can choose to elaborate his/her own study plan, choosing 6 curricular units of the 2nd semester,
independently of the branch, and which make up 30 ECTS.

 The 2nd year (60 ECTS) is fully dedicated to the development of work that leads to the elaboration of a final document
(written and with public presentation) that translates the elaboration of a dissertation, an internship report or a project.

 The student who, at the same time, chooses a specific branch and elaborating his dissertation in the field of work of
that branch, will conclude his master's degree with the indication that he is master in winemaking and viticulture, in the
field of wine production, winemaking or wine business.
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The student who only completes the 1st year obtains a specialization course (non-conferent of degree) in Oenology
and viticulture.
We are in the northern hemisphere and the harvest takes place between August and October. It is the intention of UTAD
to start the school year of this Master's degree in January and conclude it in December. The months of August and
September will be interrupted by classes, allowing students to make free (non-curricular) internships in wine
companies.

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.
 Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro, presently the Director of the Course

 José Manuel Moutinho Pereira, presently the Vice-Director of the Course

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista
/ Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment
regime

Informação/
Information

Ana Alexandra
Ribeiro Coutinho
de Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Título de
especialista
(DL
206/2009)

Ciências Agrárias-Viticultura 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

Manuel João
Teles de Oliveira

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Agronomia 100 Ficha
submetida

Vicente de Seixas
e Sousa

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Agrícola 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 Carlos
Andrade dos
Santos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Geofísicas, Meteorologia/Climatologia 100 Ficha

submetida

Laura Monteiro
Torres

Professor
Catedrático
convidado 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

António da Silva
Pinto de Nazaré
Pereira

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor
Engenharia Agrícola (Equiv. PhD Food Science
and Technology. Foos Technology . Food
Microbiology. Purdue University. IN. USA)

100 Ficha
submetida

Alice Maria
Correia Vilela

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Microbiologia / Microbiology 100 Ficha

submetida

Ana Alexandra
Mendes Ferreira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Microbiologia 100 Ficha
submetida

Maria Fernanda
Gil Cosme
Martins

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias especialidade Ciência

Alimentar 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

Ana Isabel
Ramos Novo
Amorim de Barros

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Química 100 Ficha
submetida
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Ana Alexandra
Vilela Marta Rio
da Costa

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Ciências Agro-Sociais 100 Ficha
submetida

João Fernandes
Rebelo

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Economia 100 Ficha
submetida

Lina Sofia Matos
Lourenço Gomes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha

submetida
Raul Manuel
Pereira Morais
dos Santos

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha
submetida

Joaquim João
Moreira de Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Engenharia Geográfica 100 Ficha

submetida
Veronique Nelly
Paul Marie
Joukes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Sociais 100 Ficha

submetida

Maria José de
Matos Rainho

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Gestão/Administração 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

Carlos Jorge
Fonseca da
Costa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha

submetida

Alexandre Sousa
Guedes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Novos Recursos e Sustenttabilidade em Turismo 100 Ficha

submetida
Ana Maria Araújo
de Beja Neves
Nazaré Pereira

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias - Virologia vegetal 100 Ficha
submetida

Carlos Jorge de
Oliveira Ribeiro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias - ramo Ciência Alimentar 100 Ficha

submetida
     2800  

<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.
 28

5.4.1.2. Número total de ETI.
 28

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: 28 100

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): 28 100

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado
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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 28 100 28

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 28

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 28 100 28

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 28

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>

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.
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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 atividades laboratoriais 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 activities 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 a library of periodicals and non-periodicals, with computers. So, students can perform bibliographic
searches and perform individual or group jobs because work rooms with different dimensions are also available.
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.
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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 10
CQ-VR Muito Bom/ Very Good UTAD 4
CETRAD Bom/Good UTAD 8
BioIsi Bom/Good UP 1
CEMat Muito Bom/Very Good UTAD 1

Inesc Tec Muito Bom/Very Good UP,
UTAD 2

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/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206
 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/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206

 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
 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)

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 Vineyard 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)

 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/d1f1c91e-c053-cacc-1cc9-5d91551ce206
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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
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:

De acordo com os inquéritos efetuados pela UTAD, não há indicação de que os titulares do grau de mestre em
Enologia e em Enologia e Viticultura estejam em situação de desemprego, ainda que alguns mestres desempenhem
outra atividade profissional ou não façam uso a 100% do título académico.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
According to the surveys conducted by the UTAD, there is no indication that the masters in Oenology and in Oenology
and viticulture are in a situation os unemployment, although some of them perform another professional activity or do
not use at 100% the academic title.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
A atratividade do atual curso é elevada, sendo que o número de candidatos para 2019/2020 superou o número de
vagas.
Porém, o número de candidatos com formação inicial em Enologia tem sido reduzido.
A proposta agora apresentada permitirá tornar a oferta mais apelativa para licenciados em Enologia, incluindo os que
se formaram há alguns anos atrás, manter a procura muito elevada a graduados noutras áreas, e atrair estudantes
internacionais.
Tanto a existência de ramos de especialização como a possibilidade de ter um ramo de escolha livre pelo estudante,
serão fatores de atratividade e uma mais-valia do plano agora apresentado.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
The attractiveness of the current course is high, and the number of candidates for 2019/2020 exceeded the number of
vacancies.
However, the number of candidates with initial training in oenology has been reduced.
The current proposal will turn the offer more appealing to graduates in oenology, including those who graduated a few
years ago, it will keep the demand very high for graduates in other areas, and it will attract international students.
Both the existence of branches of specialization and the possibility of having a branch of free choice by the student,
will be factors of attractiveness and an added value of the plan now presented.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
A articulação com a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa e a Universidade de Évora permitirá potenciar a
formação em Enologia e Viticultura da UTAD.
Simultaneamente, a UTAD deve utilizar esta nova proposta para o incremento de pontes com outras instituições de
fora de Portugal, reforçando, também, a cooperação existente com com Angers (França).

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
The articulation with the University of Oporto, the University of Lisbon and the University of Évora will boost the
training in oenology and viticulture of the UTAD.
At the same time, UTAD should use this new proposal to increase bridges with other institutions outside Portugal, also
reinforcing the existing cooperation with Angers (France).

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: 

https://www.masterstudies.com/The-MSc-Vintage-(DNM)-(Erasmus-Mundus)/France/ESA-Ecole-Superieur-d'Agriculture/

https://www.masterstudies.com/Master-of-Science-in-Wine-Marketing-and-Management/France/INSEEC-Bordeaux/

https://sigarra.up.pt/fcup/en/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=13521&pv_origem=CAND

https://www.adelaide.edu.au/degree-finder/mvo_mvitoenol.html#df-acc-degree_structure_parent
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https://fgu.ge/en/master-in-viticulture-and-oenology/

https://grad.ucdavis.edu/programs/gven

http://enologymaster.eus/training-syllabus/#1523283417719-77ec7087-5dbe

https://www.linfield.edu/wine/wine-studies-major.html

https://www.masterstudies.com/Specializing-Master-in-Viticulture-and-Enology/Italy/UCSC/

https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/prospective-students/degree-programs/viticulture-enology-wine-business-
msc/

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

https://www.masterstudies.com/The-MSc-Vintage-(DNM)-(Erasmus-Mundus)/France/ESA-Ecole-Superieur-d'Agriculture/

https://www.masterstudies.com/Master-of-Science-in-Wine-Marketing-and-Management/France/INSEEC-Bordeaux/

https://sigarra.up.pt/fcup/en/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=13521&pv_origem=CAND

https://www.adelaide.edu.au/degree-finder/mvo_mvitoenol.html#df-acc-degree_structure_parent

https://fgu.ge/en/master-in-viticulture-and-oenology/

https://grad.ucdavis.edu/programs/gven

http://enologymaster.eus/training-syllabus/#1523283417719-77ec7087-5dbe

https://www.linfield.edu/wine/wine-studies-major.html

https://www.masterstudies.com/Specializing-Master-in-Viticulture-and-Enology/Italy/UCSC/

https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/prospective-students/degree-programs/viticulture-enology-wine-business-
msc/

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

Da comparação com planos de França, Alemanha, EUA, Austrália e outros (links do item anterior), é possível observar
que há estruturas com 2 e com 3 semestres letivos, mas, do ponto de vista dos objetivos, todos pretendem que o
mestre detenha conhecimento sólido em viticultura e práticas sustentáveis de viticultura, entenda e saiba produzir
vinhos e dominar práticas de comercialização, marketing e adaptação do setor a diferentes fatores e agentes.
O presente modelo permite responder e atingir objetivos de formação direcionada para uma área específica (grape
production, winemaking, wine business), mas também algo que é procurado por muitos estudantes que é a
possibilidade de definirem livremente um plano de estudos de acordo com o interesse e necessidade, abdicando de
uma área de especialização.
O plano permite, facilmente, o reconhecimento do curso de mestrado em diferentes países, eo permite aceder ao Título
Profissional de Enólogo.

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

From the comparison with plans from France, Germany, USA, Australia and others (links to the previous item), it is
possible to observe that there are structures with 2 and 3 academic semesters, but, from the point of view of the
objectives, all want the master to have solid knowledge in viticulture and sustainable practices of viticulture, to
understand and know how to produce wines and dominate practices of commercialization, marketing and adaptation of
the sector to different factors and agents.
This model allows to respond and achieve targeted training goals for a specific area (grape production, winemaking,
wine business), but also something that is sought by many students that is the possibility to freely define a plan of
studies according to the interest and necessity, abdicating of an area of specialization.
The plan allows, easily, the recognition of the master course in different countries, and allows access to the
professional winemaker's title.

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 - Protocolos de Cooperação

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
<sem resposta>

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).

 <sem resposta>

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:

 <sem resposta>

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
 <no answer>

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).

 <sem resposta>

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:

 - Curso ancorado na região de vinhos demarcada e regulamentada mais antiga do mundo.
 - A UTAD é uma instituição de referência na área da investigação e desenvolvimento tecnológico no setor da vinha e

dos vinhos, possuindo um corpo de docentes (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.

 - O Plano de estudos responde às intenções dos estudantes em aprofundar conhecimentos em áreas especificas
(grape production, winemaking e wine business), ou de criar um plano de escolha livre pelo estudante (no 2º semestre
do 1º ano).
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- 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.
- 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.
- A UTAD tem acolhido regularmente, desde os anos 90 do século passado, o curso de Mestrado MasterVintage, da
École Superieure de Agricultures de Angers, lecionando os seus docentes os módulos de Viticultura e Ambiente (mais
recentemente em 2015-16) e o módulo Wine Quality (no presente semestre) no seio de um protocolo que envolve
também a Università Cattolica del Sacro Cuore (Piazenza) (Italia) e outras instituições de diferentes países.
- Os docentes mantêm parcerias com investigadores nacionais e internacionais e com um 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 alunos na vida ativa e a participação de recursos
humanos das empresas em atividades letivas específicas e técnicas.
- A procura de formação pós-graduada tem sido crescente na área da Enologia e Viticultura.
- Dissertações de mestrado entregues no curso que este plano de estudos visa substituir foram desenvolvidas em
ambiente empresarial.

12.1. Strengths:
- Course anchored in the world's oldest wine demarcated and regulated region.
- 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 of
Chemistry (Vila Real) and CETRAD (Center for Transdisciplinary studies for development), and other centres.
- The study plan responds to students ' intentions to deepen knowledge in specific areas (grape production,
winemaking and wine business), or to create a free choice plan by the student (in the second semester of the 1st year).
- 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.
- Existence of organization (Course Committee, course director, etc.) Services (SIDE, infrastructures, for example),
wireless network throughout the university campus and computer Support (SIC), as well as all classrooms have
audiovisual media.
- UTAD has been welcoming regularly, since the 90 years of the last century, the MasterVintage master's course, from
the École Superieure de Agricultures de Angers, teaching its professors the modules of viticulture and environment
(most recently in 2015-16) and the Wine Quality module (in the current semester) in the midst of a protocol that also
involves the Università Cattolica del Sacro Cuore (Piazenza) (Italy) and other institutions from different countries.
- 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.
- The search for postgraduate training has been growing in the area of oenology and viticulture.
- Some master thesis delivered in the course that this study plan aims to replace were developed in business
environment.

12.2. Pontos fracos:
- Dispersão da formação inicial ao nível do primeiro ciclo dos alunos.
- Elevada percentagem de alunos trabalhadores estudantes que obriga a uma concentração da formação em 3 dias,
incluindo parte do fim de semana.
- Alguma limitação de espaços laboratoriais para aulas.
- O sistema de inquéritos aos alunos revela ainda a necessidade de ajustamento de modo a validar os resultados
obtidos (estrutura de inquérito, amostras, garantia de preenchimento, etc.).
- Dispersão das infraestruturas por vários pontos do Campus da UTAD.
- Escassez de verbas para suportar custos do trabalho laboratorial, o que dificulta aquisição de reagentes e material e,
consequentemente, a realização das dissertações de mestrado não integradas em projetos de investigação.
- Falta de qualificação dos recursos humanos não docentes, dificultando um melhor funcionamento dos laboratórios.
- Apesar da qualidade do corpo docente, existe uma sobrecarga letiva em algumas áreas de docência, implicando um
maior esforço para desenvolver as atividades de investigação, sendo que alguns docentes estão, para além disso,
altamente sobrecarregados com tarefas de gestão e de direção.
- Reduzida fixação de estudantes na região geográfica da instituição, bem como a existência de um número também
limitado de estudantes com permanência em tempo inteiro na Universidade.
- Falta de preparação adequada dos estudantes para os desafios e exigências do ensino universitário na era “pós
Bolonha” (no que se refere à autonomia, ao autoestudo e genericamente às horas de trabalho que não as de contato).
- Articulação dos momentos e conteúdos de lecionação das várias UCs que decorrem em períodos simultâneos e/ou
consecutivos em resultado de apenas 1 ano ser dedicado a atividades curriculares.
- Reduzido número de alunos que se efetivamente apresentou e defendeu a dissertação de Mestrado no curso que este
novo plano de estudos visa substituir.

12.2. Weaknesses:
-Dispersion of initial formation at the level of the first cycle of students.
-High percentage of students as working students who require a concentration of training in 3 days, including part of
the weekend.
-Some limitation of laboratory spaces for classes.
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-The Student survey system also reveals the need for adjustment in order to validate the results obtained (structure of
inquiry, samples, guarantee of completion, etc.).
-Dispersion of infrastructures by various points of the UTAD Campus.
-Despite the quality of the faculty, there is a school overload in some areas of teaching, implying a greater effort to
develop research activities, and some professors are also highly overloaded with tasks Management and steering.
-Reduced fixation of students in the geographical region of the institution, as well as the existence of a limited number
of students staying full time at the university.
-Lack of adequate preparation of students for the challenges and demands of university education in the era "post
Bologna" (regarding autonomy, self-study and generically to work hours other than contact).
-Articulation of moments and teaching contents of the various UCs that run in simultaneous and/or consecutive
periods as a result of only 1 year being devoted to curricular activities.
-Reduced number of students who effectively presented and defended the master's thesis in the course that this new
study plan aims to replace.

12.3. Oportunidades:
- A inserção da instituição na mais antiga região demarcada do mundo.
- A importância crescente do sector dos vinhos na atividade económica nacional.
- Resposta da Universidade a necessidades de formação dos agentes económicos do setor que têm identificado
problemas organizacionais e de relacionamento com o mercado (e os consumidores) como importantes limitações ao
seu desenvolvimento.
- A criação do CoLAb da Vinha e do Vinho, incluído no Regia Douro Park, que permitirá a
consolidação da UTAD como instituição de relevo em atividades de ensino e de investigação e desenvolvimento na
área da viticultura e da enologia.
- A potencial captação de alunos de 1ºs ciclos da UTAD, nomeadamente Enologia e Engenharia Agronomica, dando
continuidade à formação científica de alto nível.
- A potencial captação de alunos de outras Universidades e Institutos Politécnicos, nacionais e estrangeiros.
- O desenvolvimento do interesse pelo conhecimento e pela investigação científica na área, conduzindo a carreiras de
sucesso em contexto empresarial e de I&D.
- A organização da UTAD em unidades orgânicas permitindo um maior conhecimento da situação real de cada Escola e
Departamento e a atuação imediata na resolução dos condicionantes.
- Mecanismos de garantia da qualidade permitindo a harmonização dos procedimentos internos e a reflexão e melhoria
da qualidade da oferta formativa.
- Potencial para aprofundar as parcerias existentes com o sector empresarial e outras instituições.
- Potencial para incremento de novos projetos de investigação no setor.
- Potencial para a integração dos alunos deste ciclo de estudos na investigação em contexto real permitindo a
transmissão do saber e do conhecimento científico para as empresas e a comunidade.
- Potencial para estabelecer outras parcerias e/ou aprofundar as parcerias existentes
- Reforço do reconhecimento por parte dos stakeholders da qualidade de ensino da UTAD na área da Viticultura e da
Enologia.
- Reforço das oportunidades de mobilidade dos estudantes e o contacto outras realidades de ensino/investigação no
país e no estrangeiro.
- Aumento da capacidade de recrutamento de alunos com formação científica para permitir o funcionamento de um 3º
ciclo em Viticultura Enologia, quer como curso autónomo quer como especialidade em cursos de doutoramento já
existente.

12.3. Opportunities:
-The insertion of the institution in the oldest demarcated region of the world.
-The growing importance of the wine sector in national economic activity.
-University response to the training needs of economic agents in the sector that have identified organizational and
market relationship problems (and consumers) as important limitations to their development.
-The creation of the vineyard and Wine CoLAb, included in the Regia Douro Park, which will allow the consolidation of
the UTAD as a relief institution in teaching and research and development activities in the area of viticulture and
oenology.
-The potential uptake of students of 1st cycles of the UTAD, namely Enology and agronomic Engineering, continuing
the high-level scientific training.
-The potential uptake of students of 1st cycles of the UTAD, namely Enology and agronomic Engineering, continuing
the high-level scientific training.
-The potential uptake of students from other universities and polytechnic institutes, both national and foreign.
-The development of interest in knowledge and scientific research in the area, leading to successful careers in
business and I&D contexts.
-The organization of UTAD in organic units allowing a greater knowledge of the real situation of each school and
department and the immediate action in resolving the constraints.
-Quality assurance mechanisms allowing the harmonization of internal procedures and the reflection and improvement
of the quality of the formative offer.
-Potential to deepen existing partnerships with the business sector and other institutions.
-Potential to increase new research projects in the sector.
-Potential for the integration of students in this cycle of studies in real-life research, allowing the transmission of
knowledge and scientific expertise to companies and the community.
-Reinforcement of the recognition by the stakeholders of the quality of education of UTAD in the area of viticulture and
enology.
-Enhancing student mobility opportunities and contact other teaching/research realities in the country and abroad.
-Increased recruitment capacity of students with scientific training to enable the operation of a 3rd cycle in viticulture
enology, either as an autonomous course or as a specialty in existing doctoral courses.
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12.4. Constrangimentos:
- Fortes restrições orçamentais que limitam maior número de visitas de estudo, a aquisição de bibliografia mais
recente, aquisição de material e reagentes necessários para as aulas práticas e reforço do equipamento de
laboratórios.
- Escassez de verbas para suportar custos do trabalho laboratorial, o que dificulta aquisição de reagentes e material e,
consequentemente, a realização das dissertações de mestrado não integradas em projetos de investigação.
- Políticas de subfinanciamento do ensino universitário e falta de motivação de docentes e não docentes decorrentes
das limitações orçamentais de progressão nas respetivas carreiras.
- Limitada fixação de estudantes na região geográfica da instituição, bem como a existência de um número também
limitado de estudantes com permanência em tempo inteiro na Universidade.
- Forte dependência do financiamento público.
- Limitada generalização de práticas de financiamento privado (particulares e empresas) à investigação e ao ensino.
- Dificuldade de requalificar do pessoal não docente.
- Dificuldades dos estudantes em compatibilizar a sua atividade profissional com os estudos.
- Heterogeneidade de formação de alunos provindos de áreas científicas menos afins ao curso.
- Excessivo trabalho burocrático dos docentes.
- Elevada carga horário de lecionação de alguns docentes limita a organização interna das atividades do curso
nomeadamente orientação de estudantes.

12.4. Threats:
-Strong budgetary constraints limiting greater number of study visits, acquiring more recent bibliography, acquiring
material and reagents needed for practical classes and reinforcement of laboratory equipment.
-Lack of funds to support costs of laboratory work, which hinders the acquisition of reagents and material and,
consequently, the realization of Master dissertations not integrated in research projects.
-Policies of underfinancing of university education and lack of motivation of professors and non-professors arising
from the budgetary limitations of progression in their careers.
-Limited fixation of students in the geographic region of the institution, as well as the existence of a limited number of
students with full time stay at the university.
-Strong dependence on public funding.
-Limited generalization of private financing practices (private and business) to research and teaching.
-Difficulty to requalify the non-teaching staff.
-Students ' difficulties in reconciling their professional activity with the studies.
-Heterogeneity of the formation of students from scientific areas less related to the course.
-Excessive bureaucratic work of teachers.
-High time load of teaching of some professors limits the internal organization of course activities, namely student
orientation.

12.5. Conclusões:
Apesar dos constrangimentos e dos pontos fracos identificados, o desenvolvimento que o novo plano de estudos
pode trazer a um curso com a mesma denominação atualmente lecionado na UTAD é significativa, permitindo a
melhoria da qualidade dos alunos formados quer na área da viticultura quer na área da enologia.
A criação de áreas de especialização permitirá uma melhor preparação dos alunos que revelem especial interesse no
desenvolvimento do seu conhecimento nestas áreas de conhecimento.
A criação de uma especialidade em Wine Business alargará o âmbito da formação para áreas de conhecimento que
são atualmente uma limitação ao aumento de riqueza no setor e à exploração do mercado internacional aos vinhos
portugueses.
A existência de ramo de escolha livre pelo estudante permite maior flexibilidade nas opções dos estudantes.
A pressão criada pelo novo plano de estudos pode constituir um forte estímulo à resolução de algumas
condicionantes e pontos fracos resultantes da organização interna da UTAD.
A atração de candidatos internacionais aumenta com a nova oferta em Enologia e Viticultura.

12.5. Conclusions:
Despite the constraints and weaknesses identified, the development that the new study plan can bring to a course with
the same denomination currently taught at UTAD is significant, allowing the improvement of the quality of the students
formats either in Viticulture in the area of oenology.
The creation of areas of specialization will allow a better preparation of students who reveal special interest in
developing their knowledge in these areas of knowledge.
The creation of a specialty in Wine Business will broaden the scope of training for areas of knowledge that are
currently a limitation to the increase of wealth in the sector and the exploitation of the international market to
Portuguese wines.
The existence of a free-choice branch by the student allows greater flexibility in student options.
The pressure created by the new study plan may constitute a strong stimulus to the resolution of some constraints and
weaknesses resulting from the internal organization of the UTAD.
The attraction of international candidates increases with the new offer in oenology and viticulture.


