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“Bartending, técnicas e cocktails contemporâneos” 

 Workshop 

 
Datas: 13 a 16 de Março  

Carga Horária Total: 12horas 

Horário: 15h00-18h00 

Local: Escola Profissional da Praia da Vitória 

Público-alvo: Profissionais de bar 

 

Objetivos Essenciais: 
 
» Dotar os profissionais de bar de ferramentas que lhes permitam aprimorar técnicas de 
serviço de bar 
» Conceber e desenvolver cocktails inovadores e criativos 
» Potenciar a utilização de produtos locais no serviço de bar e de cocktails 
 
Temáticas: 
 
» Professional bartending 
» Sistemas e organização de bar 
» Técnicas de bar modernas e inovadoras, Cocktails contemporâneos e New Trend Flair 
profissional  
 
Conteúdos: 

13 Março 
Introdução ao Professional bartending: 
- Bartending Around the world 
- Bartending at Azores Islands 
- Organização e sistemas para bar (American bar systems) 
- Técnicas de bar e serviço 
- Apresentação de utensílio e equipamentos de bar 
- Técnicas de medição e control de stocks -Técnicas de venda (Up Selling e Cross Selling) 
- Higiene e segurança no trabalho 
- Introdução ao Flair bartending Profissional  
 
14 Março 
Dedicado a práticas de:  
- Técnicas de Medição em estilo Free Pour - e clássico 
- Técnicas  específicas para servir com estilos mais modernos e dinâmicos (Morden Classic, 
Queen e Back Hand) 
- Medições e capitações do governo Português para bebidas alcoólicas 
- Técnicas de manipulação de Boston shaker e speed bottles, colheres de bar, doble Strain 
- Técnicas de manipulação de itens específicos (poures, boston skakers speed bottles) 
- Técnicas de Working Flair profissional 
- Regras de higiene e segurança  
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15 Março 
Dedicado a elaboração de Cocktails por parte dos participantes, utilizando as técnicas 
aprendidas nas sessões anteriores, nomeadamente: 
- Cocktails, suas categorias e estilos 
- Copos e recipientes 
- Técnicas de elaboração 
- Ingredientes 
- Receitas / decorações 
- Pre mixes  
Cada participante deve elaborar um Cocktail de diferente estilo  
 
16 Março 
Dedicado a elaboração de Cocktails por parte dos participantes  
Demonstrações de Flair  
 
Inscrições: Limitadas a 15 pessoas.  

Preço Associados: 25€ 
Preço Não Associados: 38€ 
 
Formador: 

Paulo Ramos (Cocktail Academy Portugal) 
Master Bartender, pioneiro na inovação da formação de bar. Fundou em 
1999 a Cocktail Academy Portugal. 
https://www.facebook.com/Cocktail-Academy-by-Paulo-Ramos-
167001736643553/ 
https://www.youtube.com/watch?v=-gBCHbro6QM 
https://www.youtube.com/watch?v=h55GIEIufiI&t=62s 

 
 

 Consultoria para profissionais de bar 

Como complemento ao Workshop, cada estabelecimento participante tem a oportunidade de 
usufruir de 2 horas de consultoria no seu Bar.  
 
Datas: 13 a 16 de Março. 
Horário: A combinar com os participantes e formador. 
Público-Alvo: Bares inscritos no workshop. Máximo 10 participantes. 
 
Objetivos: 
» Analisar o bar e identificar pontos fortes e fracos no serviço 
» Fornecer um conjunto de soluções para melhorar a atratividade e qualidade do serviço e 
oferta 
 
Inscrições: Limitadas a 10 estabelecimentos, entre os participantes no workshop.  

Preço Associados: 25€ 
Preço Não Associados: 38€ 
 
 

https://www.facebook.com/Cocktail-Academy-by-Paulo-Ramos-167001736643553/
https://www.facebook.com/Cocktail-Academy-by-Paulo-Ramos-167001736643553/
https://www.youtube.com/watch?v=-gBCHbro6QM
https://www.youtube.com/watch?v=h55GIEIufiI&t=62s
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Apoios: 
 

    

 

Cofinanciamento: 

  


