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Webinar: HIGIENE EM ADEGA E PONTOS CRÍTICOS
PARA A PREVENÇÃO DE DEFEITOS MICROBIOLÓGICOS

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

DESTINATÁRIOS:

1. Mecanismo de formação de fenóis voláteis e
de “gostos de rato”;
2. Gestão prática e pragmática da higienização
em adegas:
-Ponto crítico n°1: bombas (extensão do
problema, exemplos inovadores da gestão da
sua higienização)
-Ponto crítico n°2: madeiras (técnicas de
limpeza/desinfeção e sua eficácia)
-Outros pontos críticos
3. Atualização das técnicas de controlo
microbiológico para vinho e madeiras;
4. Alguns aspetos importantes do processo de
vinificação para reduzir as populações de
microrganismos indesejáveis;
5. Discussão.

Quadros técnicos com funções nas áreas de
controlo de qualidade, produção, e/ou regulação
– Viticultura e Enologia, empresas fornecedoras,
estudantes, consultores, proprietários de adegas e
outros profissionais ligados ao setor.

Este webinar é uma "antevisão" de uma discussão
mais aprofundada do tema, que terá lugar num
curso presencial clássico de 8 horas, assim que as
condições o permitam (2021).

ORADOR:
- Christophe Gerland, INTELLI’OENO - France
DATA:
- Terça-feira, 7 de julho de 2020
DURAÇÃO:
- 10h00 às 11h30 (WEST - Portugal)

OBJETIVOS:
Este webinar descreve gestão prática dos pontos
críticos para a prevenção de defeitos do vinho
devido à contaminação microbiana, com
particular ênfase para os defeitos olfativos
fenolados (Brettanomyces) e aparecimento de
"gostos de rato".
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Webinar: HIGIENE EM ADEGA E PONTOS CRÍTICOS
PARA A PREVENÇÃO DE DEFEITOS MICROBIOLÓGICOS

Propinas e condições de inscrição:

Webinar

Inscrições até 06.07.2020

Higiene em adega e pontos críticos para a
prevenção de defeitos microbiológicos

Preço unitário:

A comunicação do orador será realizada em
francês com TRADUÇÃO em SIMULTÂNIO*.

As inscrições incluem: Link para acesso à gravação do
Webinar, material didático traduzido para português e
certificado de participação.
Todos os participantes irão receber uma mensagem por
e-mail com um resumo das datas e horários do webinar,
bem como instruções de utilização. É fundamental que
os endereços de e-mail e números de telefone estejam
atualizados e corretos.

48,79€ (60€ com IVA)

- A inscrição poderá ser efetuada acedendo a
www.vinideas.pt ou enviando um email para
vinideas@vinideas.pt.
- As inscrições são consideradas válidas no momento da
receção da inscrição; o pagamento deverá ser efetuado
até à data limite de inscrição, por transferência
bancária, colocando no descritivo da operação o
número de inscrição que lhe foi atribuído.
IBAN: PT50 0035 0906 00089713930 55

Os documentos para faturação serão emitidos com os
dados indicados na inscrição, não sendo permitidas
alterações posteriores à sua emissão.

Data Limite para inscrição: 6 de julho de 2020.
*Necessário atingir número mínimo de participantes.

Sobre a INTELLI’OENO

A empresa Intelli'Œno, com sede em Valence (França), foi fundada em 2003 pelo
microbiólogo e enólogo Christophe Gerland, é especializada na transferência de
conhecimento técnico de investigação vitícola e enológica, através de consultoria
direta ou de observatório tecnológico, bem como, através do desenvolvimento de
cursos de treinamento específicos para profissionais do setor.
A Intelli'no também possui especial experiência na área de microbiologia do vinho.
A Vinideas tem orgulho de ser sua parceira exclusiva em Portugal.
www.intellioeno.com
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