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ADVID - Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense 

em colaboração com a 

WSET - Wine & Spirit Education Trust 
e apoio do 

Instituto dos Vinhos do Douro e Porto 
Promove o curso 

WSET - INTERNATIONAL HIGHER / ADVANCED CERTIFICATE COURSE 
(Nível 3 - Nível 4) 

(2ª CIRCULAR) 

Peso da Régua, 13 a 17 de Novembro de 2006 

 

A ADVID, em colaboração com a WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST e o apoio do IVDP, vai promover, no 
âmbito da formação avançada dos técnicos dos seus associados e demais fileira, um curso WSET Nível 3 / 4, 
sobre a temática das principais regiões e vinhos de todo o mundo. 

Este curso tem como objectivo fornecer um elevado grau de conhecimento sobre vinhos e espirituosos de 
todo o mundo, de modo a preparar profissionais da fileira, desde a produção até às relações comerciais. 

A realização do curso possibilita aos candidatos uma certificação reconhecida em mais de 20 países, sendo 
uma ferramenta essencial para profissionais da fileira da indústria do vinho. 

O curso terá como monitor Godfrey Spence (WSET), sendo estruturado de acordo com programa anexo. 
Durante o curso serão provados cerca de 100 vinhos. 

A aprovação no exame final do curso, confere ao participante o diploma WSET Nível 3 ou 4, (consultar 
www.wset.co.uk). Após completado o curso de 5 dias o aluno pode candidatar-se ao exame de um dos 
níveis propostos, constituindo um dos requisitos para alcançar o título de Master of Wine. Os alunos têm que 
passar um exame que se compõe de 2 partes:(1 hora) Exame teórico de 60 perguntas; (15 mn) Prova cega 
de 1 vinho e identificar correctamente o vinho em 4 possíveis; Identificar correctamente a faixa de preços do 
vinho entre 4 possíveis. 

Os alunos que pretendam realizar o exame para obter o Diploma nível 4, poderão efectuar a respectiva prova 
de acesso, em inglês, no final do exame de nível 3. 
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PROGRAMA DO CURSO 

 
Dia Hora Tema 

Dia 1 8:30 - 9:00 Registo de participantes 
Segunda- Feira 9:00 - 11:00 Introdução ao curso e técnica de prova 
13 de Novembro 11:30 - 13:30 Conceitos de viticultura e vinificação 
  13:30 - 14:30 Almoço 
  14:30 - 16:30 França 1 - Borgonha e Alsácia 
Dia 2 9:00 - 11:00 França 2 - Bordéus e Sudoeste de França 
Terça-feira 11:30 - 13:30 França 3 - Loire, Ródano e Sul de França 
14 de Novembro 13:30 - 14:30 Almoço 
  14:30 - 16:30 Alemanha, Austria, Hungria e Reino Unido 
Dia 3 9:00 - 11:00 Itália 
Quarta-Feira 11:30 - 13:30 Espanha e Portugal 
15 de Novembro 13:30 - 14:30 Almoço 
  14:30 - 16:30 Estados Unidos, Canada e Chile 
Dia 4 9:00 - 11:00 Argentina e Africa do Sul 
Quinta-Feira 11:30 - 13:30 Austrália e Nova Zelândia 
16 de Novembro 13:30 - 14:30 Almoço 
  14:30 - 16:30 Vinhos espumantes 
Dia 5 9:00 - 11:00 Vinhos Fortificados 
Sexta-Feira 11:30 - 13:30 Espirituosos e Licores 
17 de Novembro 13:30 - 14:30 Almoço 
  14:30 - 16:45 Exame 

O local de realização será no Hotel Régua Douro, em Peso da Régua, sendo fornecido aos participantes 
todo o material necessário á realização do curso.  

O curso é ministrado na língua inglesa. 

O valor da inscrição no curso é de 800 Euros, o qual inclui:  
 - Material para cada aluno 
 - Vinhos em prova 
 - Livro de provas 
 - Livro oficial WSET 
 - Propina do exame por candidato 

- Encargos com o monitor 
- Aluguer de sala e espaços de apoio 
- Encargos com pessoal de apoio ao curso 

Para os interessados propõe-se o alojamento no Hotel Régua Douro, no valor aproximado de 375€/aluno (alojamento em 
quarto single) ou 270€/aluno (alojamento em quarto duplo), compreendendo estadia de 5 noites, almoço no snack-bar do 
hotel e jantar no restaurante do hotel. Contactar directamente o Hotel Régua Douro, com a referência “Grupo ADVID”. 
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Requisitos dos formandos: maiores de 18 anos, domínio da língua inglesa. 

Vagas disponíveis: máximo de 28 lugares 

Pré-inscrição e Informações adicionais - deverá contactar:  

ADVID - Fernando Alves / Paulo Costa 
Rua José Vasques Osório, 62 – Apt 137, 5050-280 Peso da Régua 

Tel 254.312.940  -  Fax 254.321.350  -  e-mail advid@advid.pt  - www.advid.pt 

 
 

*  *  *  *  *  * 
A WSET, entidade sem fins lucrativos, foi fundada em 1969, sendo a única reconhecida 
pelo governo britânico para a formação e certificação de pessoas que trabalham na fileira 
vinícola. Tem como objectivo a formação de elevada qualidade em vinhos e espirituosos. 
Desde a sua fundação tem vindo a alargar a sua influência, estando presente em cerca de 
24 países com mais de 12.000 alunos nos seus cursos. 

 

A ADVID, associação sem fins lucrativos, foi fundada em 1982, com o objectivo de 
contribuir para a qualidade da produção de vinhos na Região Demarcada do Douro, 
realizando trabalhos de investigação, desenvolvimento experimental e divulgação de nova 
técnicas, formação, apoio técnico e aplicação de programas de produção integrada na 
vinha. Conta actualmente com cerca de 200 associados. 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Nome____________________________________________________ Data de nascimento*___/____/___ 
 
Morada_______________________________________________________________________________ 
 
Empresa / Entidade _____________________________________________________________________ 
 
Contacto: Telef / Fax ______________________________________ Telem ________________________ 
 
E-mail_________________________________ 
 
Junto anexo cheque à ordem de ADVID no valor de: 
 
________________ €; Ass.______________________________________________________________ 
*Necessária a indicação para efeitos de preparação dos exames. 

 
 

 
 


