
 
 

CPE – CERTIFIED PORT EDUCATOR 2022 – 7ª edição 
 

O curso Certified Port Educator, organizado pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto visa certificar 
pessoas na perspetiva de darem formação sobre Vinho do Porto e destina-se a formadores do setor 
vitivinícola que queiram aprofundar os seus conhecimentos globais sobre esta denominação de origem e os 
seus vinhos, desenvolvendo competências comunicacionais, no âmbito das matérias lecionadas, para ficarem 
habilitados a aplicar esses conhecimentos na sua vida profissional. 
NOTA: A realização deste curso pode ser alterada (ou cancelada) tendo presente a evolução da pandemia 
ou outro motivo de força maior. 
 

7ª Edição: 19 a 21 de outubro de 2022 
Idioma - Português 
Apresentação de candidatura – envio de email para cpe@ivdp.pt 
Período de apresentação de candidatura: até 29 de julho de 2022 
Data de comunicação dos resultados – 8 de agosto de 2022 

 

Elementos a Fornecer (em português): 
• Curriculum Vitae.  

o Nota: (Devem indicar dados específicos das formações ministradas) 
• Carta de Motivação (máximo 2.500 caracteres) 
• Vídeo relacionado com o Vinho do Porto, com a duração máxima de 1 minuto (formato mpeg), sobre 

uma temática à escolha do candidato, para avaliação da capacidade de comunicação. 
NOTA: devem enviar estes 3 ficheiros através de um link (wetransfer ou outro recurso de 
armazenamento de dados). Aconselha-se que, após o envio, confirmem a sua receção para 
cpe@ivdp.pt 
 

Requisitos: 
• Fluência em português 

 

Critérios de Admissão e de seleção dos participantes: 
• O curso está limitado a um máximo de 9 participantes. 
• Experiência formativa e perspetivas de dar formação sobre Vinho do Porto (com particular 

relevância) 
• Avaliação curricular (valorização da experiência formativa na área vitivinícola) 
• Abrangência geográfica (considerando os mercados estratégicos para o Vinho do Porto) 
• Capacidade de comunicação 

 

Avaliação do curso: 
• Teste escrito (escolha múltipla) 
• Teste prático com prova de 5 vinhos 
• Apresentação oral 
• Ensaio escrito (mínimo 15.000 caracteres, máximo 25.000 caracteres), a entregar 

IMPRETERIVELMENTE até 10 dias após a conclusão do curso. 
O ensaio será avaliado pela sua originalidade e pertinência do tema, obrigatoriamente associado ao 
Vinho do Porto.  
Os melhores ensaios poderão vir a ser disponibilizados online numa página do IVDP. 

 

Critérios para aproveitamento: 
• >= 70% nas provas de avaliação: Certificado de participação. 
• >= 70% nas provas de avaliação e aprovação no ensaio escrito: Título CPE 
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Custo: 
600 € + IVA (23%) - Inclui transfers internos Porto | Gaia | Região do Douro, almoços durante o 
curso, alojamento (3 noites) e livro sobre Vinho do Porto. 
O pagamento será feito após a receção da informação de admissão no curso. 

 

Para mais informações: cpe@ivdp.pt 
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