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 Materiais escolares como manuais de 

apoio às disciplinas, máquinas de cal-

cular, entre outros, são disponibili-

zados a custo zero para os alunos.  

 Nas saídas de campo (visitas de 

estudo) o aluno tem direito aos trans-

portes, refeições e entradas em mu-

seus e outros locais a visitar. 

 Na FCT (estágio) deslocações e re-

feições são também a custo zero, in-

cluindo estadia se a distância  o justifi-

car. 

 Os alunos/formandos recebem ainda 

subsídio de refeição e transporte em 

cada dia útil de formação. 

 

  

Cursos Profissionais 

    Técnico Vitivinícola 

Organização: 
Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade 
Av.ª Dr. Domingos Rosado 

7170-029 Redondo 

Telefone-266909215 Fax-266909890 

PERFIL DE DESEMPENHO 
 

As atividades fundamentais a desem-

penhar por este técnico são: 
 

Analisar projetos e outras especifica-
ções técnicas, a fim de identificar os 

dados necessários ao trabalho a orien-
tar e a  realizar. 

Orientar e intervir na preparação do 

terreno e à instalação da  vinha. 

Orientar e intervir nas operações 

necessárias ao desenvolvimento e à 
manutenção da vinha, tendo em conta 

os sistemas de proteção e produção 
integrada e de agricultura biológica. 

Orientar e intervir na vindima. 

Orientar e intervir na receção de uvas 
na adega. 

Orientar e intervir nas operações de 

vinificação, tratamento e armazena-
mento de vinhos, de acordo com as 

normas de segurança alimentar e de 
qualidade. 

 Proceder à avaliação sensorial de 
vinhos.  

Proceder a análises físicoquímicas de 

mostos e vinhos e interpretar os resul-
tados analíticos, em conformidade com 

a legislação aplicável. 

Aplicar TIC na execução das operações 

vitivinícolas e na recolha e tratamento 
de informação. 



Plano de Estudos 

PARA QUEM 

   concluiu o 9º ano de escolaridade  

       ou formação equivalente; 

não exclui a hipótese de, mais tarde, prosseguir 
estudos. 

procura um ensino mais prático e voltado para o 
mundo do trabalho; 

O QUE SÃO 

Técnico Vitivinícola 

 
Cursos Profissionais 

CERTIFICAÇÃO 

 Os cursos profissionais são uma modalidade 

de educação, inserida no ensino secundário, que 

se carateriza por uma forte ligação com o mun-

do profissional. A aprendizagem  valoriza o  

desenvolvimento de competências para o exer-

cício de uma profissão, em articulação com o 

setor empresarial local. 

A conclusão de um Curso Profissional 

confere: 
 

 Um diploma de equivalência ao Ensino Secundá-

rio. 

ž Uma qualificação profissional (nível4). 

 
Prepara: 

ž O acesso a formações pós-secundárias Cursos Técni-

cos Superiores Profissionais (nível 5). 

ž O acesso ao Ensino Superior. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 

O técnico/a vitivinícola, é o profissional qualificado 

para orientar e intervir em todas as operações des-

de a cultura da vinha até ao engarrafamento, 

incluindo a colheita de uvas, os processos de vinifi-

cação, armazenamento e envelhecimento, respei-

tando e implementando todas as práticas necessá-

rias para garantir a qualidade do vinho.  

 

O Técnico Vitivinícola poderá, entre outras, desem-
penhar funções ao nível de: 

 

 Empresário vitivinícola (jovem agricultor); 

 Gestão de empresas, adegas e afins; 

 Associações agrícolas (vinha e vinho) e afins; 

 Organismos públicos (Zonas Agrárias, Autar-
quias, etc.);  

Compo-
nentes 
de for-
mação 

Disciplinas 

 

Total 
de 
horas 

Sócio-
cultural 

 
 

 

Português 
Língua Estrangeira 
Área de Integração 
TIC 
Educação Física  

 

320 
220 
220 
100 
140 

 

 

 

Subtotal 

 

1000 

 

Científica 

 

Matemática  

Física e Química 
Biologia 

200 
150 
150 

 

 

Subtotal 

 

500 

 

Técnica 

 

Viticultura 

Enologia 
Mecanização 
Tecnologias Vitivinícolas 
Prática Simulada (FCT na 
escola) 
 
Formação em Contexto de 
Trabalho (FCT) 

275 
450 
200 
175 

 
125 

 
 

600 
 

 Subtotal 1825 

Total de horas do curso 3325 

O conjunto de UFCD lecionadas permite a obtenção da Licença de 
Condução de Veículos Agrícolas de Categoria II ou III, e operar com 
máquinas agrícolas, no âmbito do Despacho n.º 18692/98 (2.ª Série), 
de 28/10. 
A UFCD 9261 atualiza e habilita o utilizador profissional à obtenção 
do cartão de aplicador, permitindo a compra e aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos, no âmbito da Lei n.º 26/2013, de 11/04 e do Des-
pacho n.º 666/2015, de 16/01. 


