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Academia do Vinho 
THE WSET Level 1 

Foundation Certificate in Wines – NIVEL 1 
 
Este Curso Internacional de Nível 1 tem como objectivo proporcionar conhecimentos básicos e capacidades 

teóricas e práticas no serviço e venda de vinho. Pretende-se preparar os alunos para um melhor atendimento dos 
clientes ( restauração, hotelaria, lojas de vinhos ) ou dar ferramentas aos profissionais do sector para se adaptarem 
ás novas exigências do consumidor .  

De igual modo o curso é bastanta útil a todos os entusiastas do vinho que queiram ser introduzidos dum 
forma estruturada ao estilo dos vinhos, serviço e forma de guardar os mesmos e através de exercicíos práticos 
entender o casamento do vinho com  a comida. 

O programa oferece um certificado reconhecido em mais de 20 países e aceite em mercados tão 
importantes como Estados Unidos e Reino Unido, onde aliás se converteu num requisito indispensável para 
trabalhar na indústria do vinho e cobre as seguintes áreas: 

 
Conteúdos do Curso Foundation WSET Nível 1 
 

1. Os principais estilos de vinho. 
2. As características das principais variedades de uva. 
3. WSET Level 1 Systematic Approach to Tasting ( Sistema de prova) 
4. O Serviço e Venda do vinho 
5. O casamento da comida com o vinho 

 
Requisitos e Exame Final 
 

• Todos os candidatos devem ter mais de 18 anos. 
• Após completado o curso de 1 dia ( 6 a 8 horas) de duração, os alunos têm que passar um 

 exame teórico de 30 perguntas, para obter o Diploma de Nível 1. 
• Aqueles alunos que não estejam interessados em terem acesso ao exame poderão assistir ao 

 curso, sem se proporem a obter a certificação oficial da WSET. 
  A Documentação de apoio e exame final serão em Castelhano ou Inglês. 
 

Datas e Locais 
 
IVDP no Porto dia 8 de Fevereiro de 2007 
 

Consultar www.academiadovinho.com.pt 
 

Termos e Condições   
 

   Preço do curso: 225€ mais IVA. 
   Prazo de matrícula: finaliza quando se atingir o numero máximo de alunos ou 1 semana antes do incío do curso. 
   Condições de pagamento: transferência bancária ou cheque. 
   A inscrição só é considerada confirmada, após o pagamento correspondente. 

 A Matrícula inclui: 
   Curso com duração de 6 a 8 horas 
   Direito ao exame 
   Livro de texto da WSET com notas de provas e exercícios práticos 

       em castelhano ou inglês 
 

 Os monitores são especialistas, garantindo um elevado nível de transferência de conhecimentos. 
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