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A ADVID – Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense 

e a 
Academia do Vinho 

em colaboração com a 
Wine & Spirit Education Trust 

 
Promove o curso 

 
THE WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST 

CURSO NÍVEL 3 INTERNACIONAL SUPERIOR e EXAME ACESSO NÍVEL 4 
 
Este Curso WSET de Nível 3 tem como objectivo proporcionar conhecimentos teóricos e práticos sobre as 

regiões vinícolas mais importantes do mundo, para pessoas com conhecimentos prévios e que trabalham na 
indústria e negócio do vinho, desde as adegas, garrafeiras, passando pelos profissionais da hotelaria e 
restauração, vendas, distribuição e marketing. 

 
A realização deste curso possibilita aos candidatos uma certificação reconhecida em mais de 20 países, 

sendo uma ferramenta essencial para os profissionais da fileira da indústria do vinho. 
 

Conteúdos do curso WSET nível 3 
 

1. Produção do vinho (localização, viticultura, vinificação, maturação e engarrafamento, etiquetas na UE, 
estudo de custos e rentabilidades). 

2. Vinhos tranquilos das regiões produtoras mais importantes do mundo. 
3. Vinhos espumantes do mundo (regiões e distritos, métodos de produção, factores que influenciam o estilo, 

a qualidade e o preço destes vinhos). 
4. Vinhos fortificados do mundo (regiões e distritos, métodos de produção, factores que influenciam o estilo, a 

qualidade e o preço destes vinhos). 
5. Espirituosos e licores (processos de produção, espirituosos e licores, factores que influenciam o estilo, a 

qualidade e o preço dos espirituosos). 
6. Informação e conselhos para consumidores e profissionais (características do estilo, qualidade e preço, 

princípios do “casamento” com a gastronomia, vendas e serviço, erros mais comuns, assuntos relativos ao 
social e á saúde). 

7. Durante o curso serão provados e comentados vinhos e bebidas espirituosas das diferentes regiões 
estudadas. 

 
Objectivos do curso 
 
Este curso está desenhado para oferecer um amplo conhecimento dos principais países e regiões produtoras de 
vinho, dos seus principais vinhos e espirituosos e da sua importância comercial nos mercados mundiais. Os 
conteúdos programáticos são uma importante ferramenta para quem necessite fazer avaliações profissionais de 
vinhos e espirituosos em relação á sua qualidade e ao seu valor comercial, proporcionando os conhecimentos 
necessários para assumir competências laborais como, por exemplo, a selecção de produtos no sector de retalho e 
na hoteleira (gestão de garrafeiras, gestão de cartas de vinhos, etc.). 
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Os possuidores do Título WSET Nível 3 em Vinhos e Espirituosos, deverão descrever as características dos 
principais vinhos e espirituosos do mundo e proporcionar informação relativa aos factores chave que influenciam 
estilo, qualidade e valor. Consequentemente, estarão em posição de aconselhar, responder com autoridade às 
perguntas dos clientes e realizar selecções de vinhos e espirituosos em diferentes situações. 
 

Este curso é dirigido a:  
 

• Colaboradores de Adegas 
• Enólogos 
• Escanções 
• Distribuidores e importadores 
• Colaboradores de garrafeiras ou supermercados 
• Empregados de hotelaria e restauração 
• Enófilos que desejem aprofundar os seus conhecimentos vitivinícolas. 

 
Requisitos e exame final 
 

• Todos os candidatos devem ter mais de 18 anos. 
• Após completado o curso de 5 dias de duração, os alunos têm que passar um  exame que se 

compõe de 2 partes: 
• 1ª parte (1 hora) Exame teórico de 60 perguntas. 
• 2ª parte (15 min.) 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 queiram realizar o Diploma nível 4 (1), poderão realizar a prova de acesso em inglês 

no final do exame de nível 3. 
 

Datas e locais 
 

• 7 a 12 de Abril de 2008. 
• Instalações do IVDP no Porto. 

 
Termos e condições  
 

• Preço do curso: 950€ mais IVA. 
• Prazo de matrícula: finaliza quando se atingir o número máximo de alunos ou 3 semanas antes do 

início do curso. 
• Condições de pagamento: transferência bancária ou cheque à ordem da ADVID – Associação para 

o Desenvolvimento da Viticultura Duriense. 
• A inscrição só é considerada confirmada, após o pagamento correspondente. 

 
 
 

                                                
(1)

 O diploma WSET nível 4 é uma qualificação especial onde os conhecimentos detalhados são combinados com os factores comerciais e um 
sistema completo para a avaliação profissional do vinho e dos espirituosos. O Diploma é recomendado pelo Institute of Masters of Wine para os 
candidatos que desejam prosseguir a sua qualificação. 
 



      

           

 

 

                                                                                                           

 

ADVID – Rua José Vasques Osório, 62 – 5.º Dto. – Apartado 137 – 5050-280 PESO DA RÉGUA – 913003586 – advid@advid.pt 
Academia do Vinho - Rua Bulhão Pato nº5E 1700-081 Lisboa- 963969741- geral@academiadovinho.com.pt 

 
 
A matrícula inclui: 
 

• Curso de 5 dias 
• Direito ao exame em Inglês 
• Apontamentos em Inglês 
• Livro de texto da WSET em inglês 
• Livro de provas em Inglês 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
   Godfrey Spence 

 
 
 
 

A ADVID é uma associação sem fins lucrativos 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. 
Desde 1984 promovemos cursos formação profissional em vários domínios da actividade vitivinícola quer 
para técnicos quer para viticultores e empresários. 
Recentemente e em colaboração com a WSET foram promovidos 3 cursos nível 3, com a frequência de 60 
alunos. 

A Academia do Vinho é uma empresa direccionada exclusivamente para o sector do vinho com competências 
nas áreas de Educação, Formação e Marketing Estratégico no sector do vinho. 
Somos nomeados A.P.P (Authorized Programm Provider) da prestigiada entidade Wine&Spirit Education 
Trust e por conseguinte estamos credenciados para organizar e apresentar os cursos desta entidade, nos 
níveis Foundation e Intermediate. 
Nos cursos que estamos a efectuar em Portugal, e como extra aos conteúdos da WSET, incluímos sessões 
específicas para o sector do vinho de Marketing & Gestão de Vendas. 
A Academia do Vinho posiciona-se e apresenta-se como a única empresa com 

A WSET é uma organização do Reino Unido especializada na formação de colaboradores de adegas, 
distribuidores, técnicos, hotelaria, restauração e enófilos em geral. A WSET é uma entidade sem fins 
lucrativos e a única reconhecida pelo governo britânico para promover cursos e emitir certificados oficiais 
para pessoas interessadas em trabalhar na indústria do vinho.  
Hoje em dia, a WSET converteu-se no organismo mais respeitado e de maior prestígio a nível internacional 
no que diz respeito à formação de pessoal para empresas relacionadas com o vinho, com presença em 24 
países e com mais de 15.000 alunos que participam nos seus cursos todos os anos. Os cursos da WSET são 
assumidamente um requisito quase indispensável para atingir o prestigioso título de Master of Wine. 

Godfrey Spence, de nacionalidade inglesa é monitor acreditado pela WSET. Jornalista freelancer, começou 
em Londres à 20 anos a sua actividade ligada ao vinho como comerciante de vinhos e derivados. Há 10 anos 
que se dedica ao ensino de cursos WSET em vários países. 
Tem escrito vários livros sobre o vinho, em especial sobre vinhos licorosos com destaque para o Vinho do 
Porto, do qual é grande conhecedor. 
Tem sido o formador nos cursos WSET nível 3, promovidos pela ADVID. 
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CURSO E CERTIFICADO OFICIAL WSET  

NIVEL 3 INTERNACIONAL SUPERIOR 
PROGRAMA do CURSO 

 
 
  Dia   Horário  Tema 
 
 Dia 1    8:30 am   9:00 am Registo 
      9:00 am 11:15 am Introdução e Técnica de Prova 
    11:45 am   1:45 pm Viticultura e Vinificação 
      2:45 pm   4:45 pm Bordéus e Borgonha 
 
 Dia 2    9:00 am 11:15 am Alsácia e Sudoeste de França 
    11:15 am   1:15 pm Loire, Ródano e Sul de França 
      2:45 pm   4:45 pm Champagne e outros Espumantes 
 
 Dia 3    9:00 am  11:15 am Itália 
    11:45 am   1:45 pm Espanha e Portugal 
      2:45 pm   4:45 pm Vinhos Fortificados 
 
 Dia 4    9:00 am 11:15 am Alemanha, Reino Unido e centro de Europa 
    11:45 am   1:45 pm Resto de Europa, Asia e América do Norte 
      2:45 pm   4:45 pm América do Sul e África do Sul 
 
 Dia 5    9:00 am 11:15 am Austrália e Nova Zelândia 
    11:45 am   1:45 pm Bebidas Espirituosas e Licores 
      2:45 pm   5:00 pm Exame 
 
 
 
 
Nota: A organização reserva-se no direito de modificar este programa se considerar tal necessário como forma de 
garantir o melhor aproveitamento do curso. 
Existirá uma sessão extra curricular sobre uma das temáticas, “Marketing do Vinho” ou “Porquê a rolha de cortiça”. 
 


