
2ª EDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA CERVEJEIRA

CAMPUS DA TAPADA DA AJUDA, LISBOA



 Aprender a fazer cerveja. 

 Conhecer a sua história e o que distingue 
os diferentes tipos de cerveja.

 Como fazer o “pairing” com a ementa, 
por analogia ou por antagonismo.

Torna-te um verdadeiro 
“connaisseur”...
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Coordenação: Isabel de Sousa

Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa

Objetivos - Proporcionar o primeiro contacto com a produção
de cerveja artesanal, assim como apresentar a relação com o
processo industrial, conhecer a história e os diferentes tipos de
cerveja e a sua relação com a gastronomia. No final do curso o
participante estará capacitado a fabricar cerveja, em pequena
escala, e a selecionar a melhor cerveja para acompanhar um
determinado prato.

Destinatários - Profissionais da área barista e da restauração, e
demais interessados na produção de cerveja em pequena
escala.
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Duração e horários:

 Módulo I – sábado das 14:00h às 17:00h (11 jan)

 Módulo II – sábado das 13:00h às 19:00h (17 jan)

 Módulo III – sábado das 14:00h às 17:00h (25 jan)

 Módulo IV – sábado das 14:00h às 17:00h (01 fev)
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Módulo I          Sábado 11 janeiro 2020 das 14 às 18:00h

< Professora Isabel de Sousa >

Instituto Superior de Agronomia/Universidade de Lisboa

Boas Vindas aos participantes, apresentação do curso e dos respetivos docentes 

< Engenheiro Daniel Martins >

Malting & Brewhouse Manager Sociedade Central de Cervejas, SA

Parte teórica: A arte da maltagem. A importância da maltagem. Germinação e 
secagem/torra. Diferentes tipos de malte.

< Professor António Giriboni Monteiro >

Universidade Estadual de Maringá, Brasil

Parte teórica: Histórico da cerveja, principais processos da fabricação de cerveja em 
pequena escala e matérias-primas. 

Parte Prática: Apresentação e descrição do equipamento e material a utilizar e das 
matérias primas a manipular. Moagem do malte.
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Módulo II          Sábado 18 janeiro 2020 das 13 às 19:00h

< Professora Catarina Prista >

Instituto Superior de Agronomia/Universidade de Lisboa

< António Giriboni > 

Parte teórica: Diferentes tipos de cerveja. Processos de fabricação de cerveja em 
pequena escala e matérias-primas. Brassagem e preparação para a fermentação.

Parte Prática: Brassagem, arrefecimento, preparação para a fermentação e inoculação 
do fermento. 
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Módulo III  Sábado 25 de janeiro 2020 das 14 às 18:00h

< Catarina Prista >

Parte teórica: Fermentação e maturação da cerveja. 

< Engenheiro Manuel Galvão  >

Brewery Manager Sociedade Central de Cervejas, SA

Parte teórica: Controle de qualidade da cerveja e equipamentos de cervejaria (da 
cerveja caseira à microcervejaria).

Parte prática: Transferência para a maturação.

Catarina Prista e António Giriboni
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Módulo IV  Sábado 1 de fevereiro 2020 das 14 às 
18:00h

Manuel Galvão | António Giriboni | Catarina Prista

Parte teórica: Carbonatação natural e forçada e diferentes estilos de cerveja. 

< Drª Filipa Santos > 

Somelier na Sociedade Central de Cervejas, SA

Degustação da cerveja produzida e principais estilos de cerveja. 

Análise sensorial de cerveja – Prova – Como provar cerveja: Prova de cervejas

Casar cerveja com os diferentes tipos de pratos mais comuns, por analogia e por antagonismo

Parte prática: Transferência para a garrafa e separação do trub, adição de maltose, 
engarrafamento. 

Na parte prática deste curso será executado todo o processo partindo do malte da cevada até à 
cerveja engarrafada. Cada uma das etapas será realizada em grupos de participantes em cada 
uma das 3 aulas práticas, de forma a que na última aula se chegue ao produto final, o qual será 
avaliado sensorialmente. Cada participante levará consigo o produto do seu trabalho (cerveja 
engarrafada). Também se fará prova de outras cervejas comerciais de diferentes estilos e 
regiões (de Portugal, da Europa e do Mundo). Participação de cervejeiros artesanais 
(Mecânica, 2 Corvos, etc.)
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 Carga horária total: 18 horas aulas (4 sábados)

Número mínimo: 15 alunos e máximo: 25 alunos

 Propina 300€

 Contactos: Cristina Santos, ADISA

 Telef: 213653125; email: adisa@isa.ulisboa.pt
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Isabel de Sousa

Licenciada em Engenharia Alimentar pela 
Universidade Técnica de Lisboa, doutoramento 
em Ciência dos Alimentos pela Universidade 
de Nottingham, em Inglaterra, professora 
associada com agregação no Departamento de 
Ciência e Engenharia dos Biossistemas do 
Instituto Superior de Agronomia (ISA) da 
Universidade de Lisboa. 

Coordena o Grupo de Investigação G3-Food 
and Feed, do Centro LEAF (Linking Landscape 
Environment Agriculture and Food) da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 

Criou os laboratórios de Reologia dos 
Alimentos e de Tecnologia de Cereais no ISA. 

Co-coordenadora do Master em AgriBusiness 
do IDEFE (ISEG/ISA/ULisboa).

“Mulher na Ciência” pela Ciência Viva 
(MCTES) 2019 
http://www.cienciaviva.pt/mulheresnaciencia/i
ndex.asp?id=912
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António Giriboni
Monteiro

Engenheiro de Alimentos (UNESP-
Brasil), mestre e doutor em Engenharia
de Produção (UFSCar-Brasil), pós-
doutorado em Ciência de Alimentos
(Universidade de Nottingham -
Inglaterra).

Trabalhou nas empresas Nestlé e Mars
e atualmente é Professor Associado do
Departamento de Engenharia de
Alimentos da Universidade Estadual de
Maringá (UEM-Brasil) onde atua como
professor da graduação, mestrado e
doutorado em Ciência de Alimentos e
em Engenharia de Alimentos.

Vem desenvolvendo suas pesquisas na
área de Ciência e Tecnologia de
Cereais e Amidos, na qual orienta
projetos em tecnologia cervejeira nas
fases de malteação e mosturação.

Catarina Prista

Catarina Prista é mestre em Ciência e
Tecnologia de Alimentos pela
Universidade Técnica de Lisboa e
doutorada em Engenharia
Agroindustrial pela Universidade
Técnica de Lisboa/Instituto Superior
de Agronomia.

Desde 2013, é professora auxiliar no
Instituto Superior de Agronomia nas
áreas de Qualidade e Microbiologia
Alimentar e coordenadora do
mestrado em Ciência Gatronómicas no
ISA.

No âmbito da sua atividade de
investigação, tem aliado uma vertente
de estudos de Fisiologia Microbiana à
produção produtos fermentados
inovadores, incluindo cervejas com
utilização de leveduras menos
convencionais e outras bebidas
fermentadas

http://www.cienciaviva.pt/mulheresnaciencia/index.asp?id=912


Daniel Martins

Malting & Brewhouse
Manager

Licenciado em Engenharia Química
ramo Indústria (ISEL), com Programa
Avançado de Gestão de Executivos
(UCL), General Certificate in Brewing
(Institute of Brewing & Distilling), World
Class Malting (Albert Malting, Bélgica).

Ingressou na SCC em 2002, tendo
desempenhado funções nas áreas de
Produção e Enchimento de
Refrigerantes, Enchimento de Cerveja,
Produção de Malte, estando atualmente
como responsável pela Malteria e
Fabricação de Mosto Cerveja
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Filipa Santos

Beer Sommelier

Licenciatura em Gestão e Marketing
pelo IPAM (Instituto Português de
Administração e Marketing).

15 anos de experiência nas áreas de
Marketing, Comunicação e Vendas em
diferentes categorias de FMCG.

Desde 2012 ligada à cerveja e Beer
Sommelier desde 2016, pela Doemens.

Apaixonada pelo mundo da Cerveja,
pela sua diversidade de estilos, notas
aromáticas, experiências
gastronómicas e cervejeiras. Acredita
que existe pelo menos uma cerveja
perfeita para cada um de nós. O seu
último grande desafio foi a participação
no Beer Sommelier World Cup, em
Setembro de 2019

Manuel Galvão

Brewery Manager

Licenciado em Bioquímica (FCUL) ,
com pós-graduações em Engenharia
da Qualidade (CEQUAL) , Gestão para
Executivos (UCP) e Ciências e
Tecnologias Cervejeiras (Siebel
Institute Chicago).

Ingressou na SCC - Soc. Central de
Cervejas e Bebidas em 1990, tendo
desempenhado vários cargos em áreas
de Qualidade, Inovação, Segurança e
Ambiente e Produção, na produção de
cerveja, malte, refrigerantes e
captação e acondicionamento de água.

É actualmente responsável pela
cervejeira de Vialonga
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