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Atividades a desempenhar 
pelo técnico de Viticultura e 

Enologia 

Agrupamento de Escolas de 
Tondela Cândido de 
Figueiredo  / Escola 

Secundária de Molelos 

 

• Coordenar equipas de trabalho; 

• Executar e coordenar as opera-

ções inerentes à cultura da vi-

nha; 

• Preparar e higienizar as instala-

ções e equipamentos de vindima 

e de receção das uvas na Adega; 

• Executar as operações relativas 

ao controlo de maturação e re-

ceção das uvas, vinificação e cla-

rificação dos mostos, estabiliza-

ção , envelhecimento e engarra-

famento dos vinhos e ao fabrico 

de outros produtos derivados 

da uva; 

• Efetuar análises organoléticas e 

laboratoriais de controlo dos 

vinhos; 

• Aplicar estratégias de vendas 

etc 

 

Curso Profissional de 
Técnico de Viticultura e 

Enologia 
 

Área de Formação: 
 

INDÚSTRIAS 
ALIMENTARES 

 
Ano letivo 2014/2017 

 
Curso Profissional do Ensino 

Secundário 
 

Agrupamento de Escolas de 
Tondela Cândido de Figueiredo                        

 
Escola Secundária de Molelos 
 



O (A) Técnico (a) de Viticultu-

ra e Enologia é o profissional 

qualificado apto a orientar e 

executar tarefas relativas às 

tecnologias de produção vití-

cola, enológica e de comercia-

lização dos vinhos de acordo 

com a organização comum de 

mercados específica, preser-

vando o ambiente e respeitan-

do as normas de qualidade e 

de segurança, higiene e saúde 

no trabalho. 

 

PERFIL DE DESEMPENHO 
À SAÍDA DO CURSO 

 

Matriz Curricular do Curso  

Certificação Escolar e Profissional 
Diploma equivalente ao Ensino Secundário (12º ano) 
e um Certificado de Qualificação Profissional. 

 

 
O Técnico de Viticultura e 
Enologia é um profissional 
qualificado a exercer fun-
ções em: 
 

• Empresas nos setores Vitivi-
nícolas da Indústria Alimen-
tar; 

 
• Laboratórios de controlo de 

qualidade alimentar; 
 
• Empresas de produção e co-

mercialização de produtos 
Vitivinícolas; 

  
Componentes de Formação 
  

  
Horas 

  

Sócio-cultural:  

 Português 320 

Língua Estrangeira - Inglês 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e Co-
municação 

100 

Educação Física 140 

   
Científica:   

Matemática 200 

Física e Química  150 

Biologia 150 

   

Técnica:   

Viticultura a) 

Enologia a) 

Gestão e Marketing a) 

Química Analítica a) 

Subtotal 1100 

Formação em Contexto de Tra-
balho (empresa) 

600 

TOTAL 3200 

a) Carga horária a definir pelo Agrupamento 


