
 

 

Desde que a uva é plantada e consequentemente colhida, até ao produto final, vinho, existe 

um longo caminho a percorrer. E é um pouco desse caminho que lhe queremos dar a 

conhecer. Além de que, ainda vai puder conhecer algumas ferramentas analíticas ao dispor da 

investigação em Enologia. 

 

 
 

 

NOTA: Caso pretenda, pode solicitar um Certificado de Presença via email: 

zoom@vinhosdoalentejo.pt 
 

 

 

Inscreva-se aqui! 

zoom@vinhosdoalentejo.pt
https://zoom.us/webinar/register/WN_o11QVxIDQu2UXr7majrFww


ORADORES: 

 
 

José Miguel d´ Almeida – Com o Curso de Mestrado em Gestão da Qualidade e Marketing 

Agroalimentar e duas Pós-Graduações, uma em Enologia e outra em Turismo – Gestão e 

Inovação, ocupa atualmente a Presidência de duas entidades de referência no Alentejo, a 

Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito e a ATEVA – Associação Técnica dos 

Viticultores do Alentejo. Professor coordenador do Curso Técnico Vitivinícola na Escola 

Profissional Fialho de Almeida, tem desenvolvido a sua atividade profissional nos campos da 

vitivinicultura, gestão, ensino e formação. 

 

 

Paulo Laureano - Enólogo, consultor e produtor de vinhos, licenciado em Eng. Agrícola pela 

Universidade de Évora viajou pela Austrália e por outros países para consolidar a sua 

formação. Produz os seus próprios vinhos na sua empresa familiar desde 1999 em Évora e na 

Vidigueira, em Bucelas desde 2011 e desde 2018 também nos Açores. Presta consultoria a 

alguns produtores no Alentejo e em várias outras regiões vitivinícolas. 

 

 

Arlindo Rato – Licenciado em Engª. Informática. Integrou o grupo de Trabalho constituído pelo 

Instituto da Vinha e do Vinho que discutiu o Plano de Controlo nacional a apresentar em 

Bruxelas e que resultou na OTE 1/2019. Responsável pela implementação do plano de controlo 

dos vinhos do Alentejo.  

 

 

Maria João Cabrita – Licenciada em Engª Agroalimentar pelo Instituto Superior de Agronomia. 

Fez o Doutoramento e obteve o título de Agregado na Universidade de Évora. Docente na 

Universidade de Évora, diretora do curso de licenciatura em Enologia da Universidade de 

Évora, responsável pelo Laboratório de Enologia do MED-Universidade de Évora Vice-Diretora 

e Investigadora do MED - Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e 

Desenvolvimento, da Universidade de Évora. 

 

 

Ana Rita Tavares - 29 anos, natural de Vale de Cambra, é licenciada e especializada em 

Ciências Forenses. A ligação da sua Família ao mundo dos vinhos incentivou-a à realização de 

uma pós-graduação em Enologia, pela Escola Superior de Biotecnologia – Universidade 

Católica Portuguesa. Em 2015 surge o desafio para abraçar o sonho do pai, Fernando Tavares, 

e muda-se para Borba para alavancar o projeto da SOVIBOR. 

 


