CPE – CERTIFIED PORT EDUCATOR 2019
O curso Certified Port Educator, organizado pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, destinase a formadores do setor vitivinícola que queiram aprofundar os seus conhecimentos globais sobre
Vinho do Porto e desenvolver competências comunicacionais, no âmbito das matérias lecionadas,
para ficarem habilitados a aplicar esses conhecimentos na sua vida profissional.
Em 2019 serão realizadas duas edições: uma, lecionada em inglês; outra, em português.
1ª Edição: 3, 4 e 5 de abril de 2019
Idioma - Inglês
Apresentação de candidatura – formulário eletrónico em www.ivdp.pt/cpe (a disponibilizar
oportunamente).
Período de apresentação de candidatura: de 14 a 18 de janeiro de 2019
Data de comunicação dos resultados – 1 de fevereiro de 2019
2ª Edição: 13, 14 e 15 de novembro de 2019
Idioma - Português
Apresentação de candidatura – formulário eletrónico em www.ivdp.pt/cpe (a disponibilizar
oportunamente).
Período de apresentação de candidatura: de 1 a 5 de julho de 2019
Data de comunicação dos resultados – 18 de julho de 2019
Elementos a Fornecer (em inglês, podendo ser em português nas edições do curso nesse idioma):
• Curriculum Vitae
• Carta de Motivação (máximo 2.500 caracteres)
• Vídeo relacionado com o Vinho do Porto, com a duração máxima de 1 minuto (formato
mpeg), sobre uma temática à escolha do candidato para avaliação da capacidade de
comunicação.
Requisitos:
• Fluência no idioma em que o curso é ministrado
• Computador portátil (ambiente Windows)
Critérios de Admissão dos participantes:
• Cada curso está limitado a um máximo de 9 participantes.
• Será valorizada a abrangência geográfica e mercados estratégicos do Vinho do Porto.
• Será especialmente valorizada a experiência formativa na área vitivinícola.
• Nos CV, devem indicar dados específicos das formações ministradas.
Avaliação do curso:
• Teste escrito (escolha múltipla e 1 questão de desenvolvimento)
• Teste prático com prova de vinhos

•
•

Apresentação oral
Ensaio escrito (mínimo 15.000 caracteres, máximo 25.000 caracteres), a entregar até 10 dias
após a conclusão do curso.

Critérios para aproveitamento:
• >= 70% nas provas de avaliação: Certificado de participação.
• >= 70% nas provas de avaliação e aprovação no ensaio escrito: Título CPE
Custo:

400 € + IVA (23%) = 492€
Inclui transfers internos Porto | Gaia | Região do Douro, almoços durante o
curso, alojamento (3 noites) e livro sobre Vinho do Porto.

Para mais informações: cpe@ivdp.pt

