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Objetivos da unidade curricular e competências a adquirir  
Proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos (conceitos, modelos e técnicas) 
respeitantes à análise, formulação e avaliação de processos de planeamento estratégico 
numa organização;  
Estudar de forma pormenorizada as diferentes fases de um processo do planeamento de 
Marketing; e  
Desenvolver o espírito empreendedor nos alunos.  
 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed  
Provide students with the acquisition of knowledge (concepts, models and techniques) 
relating to the analysis, formulation and evaluation of strategic planning processes within an 
organization;  
Studying in detail the different phases of a marketing planning process, and  
Developing the entrepreneurial spirit in students.  
 
Conteúdos programáticos  
Análise Estratégica;  
Formulação da Estratégia;  
Empreendedorismo e Criação de Empresas;  
Introdução ao Planeamento de Marketing;  
Estrutura para a Elaboração de um Plano de Marketing; e  
Estratégia e Planeamento de Marketing.  
 
Syllabus  
Strategic Analysis;  
Strategy Formulation;  
Entrepreneurship and Business Creation;  
Introduction to Marketing Planning;  
Framework for Developing a Marketing Plan; and  
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Marketing Strategy and Planning.  
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da 
unidade curricular  
Os objetivos estabelecidos para esta unidade curricular são coerentes com os seus 
conteúdos programáticos, nomeadamente na identificação e compreensão das temáticas a 
abordar e no conhecimento dos instrumentos metodológicos necessários que permitam 
estabelecer a ligação entre a teoria e a prática. Na área da estratégia e marketing os 
conteúdos programáticos apresentados interligam-se com os objetivos definidos 
nomeadamente nas questões relacionadas com a análise dos modelos da concorrência. A 
coerência e interligação das áreas complementa-se com uma caracterização da 
competitividade internacional e imagem global dos países. Observa-se também uma 
interligação entre aquilo que foi apresentado em termos dos conteúdos programáticos, os 
objetivos definidos e a bibliografia de base considerada para a unidade curricular. 
 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  
The objectives established for this curricular unit are consistent with its syllabus contents, 
namely in the identification and understanding of the topics to be addressed and in the 
knowledge of the necessary methodological instruments that allow to establish the 
connection between theory and practice. In the area of strategy and marketing, the 
presented syllabus contents interconnect with the objectives defined in particular in the 
issues related to the analysis of the competition models. The coherence and 
interconnection of areas is complemented by a characterization of the international 
competitiveness and global image of the countries. It is also observed an interconnection 
between what was presented in terms of the syllabus contents, objectives and the basic 
bibliography considered for the curricular unit. 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída)  
Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas ilustradas 
sempre que possível com casos práticos. Os estudantes serão motivados para aplicar as 
competências adquiridas através de atividades práticas, incluindo a análise e discussão de 
estudos de caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais relevantes será 
encorajada ao longo destas atividades. A avaliação compreende a análise de um estudo 
de caso em grupo (40%) e a elaboração de um ensaio individual sobre o “estado da arte” 
(60%). 
 

Teaching methodologies (including evaluation)  
The theoretical contents of the curricular unit will be presented through lectures illustrated 
whenever possible with practical cases. Students are encouraged to apply the 
competences acquired through practical activities, including the analysis of case studies 
and exercises. The sharing of professional experience will be encouraged during these 
activities. The assessment includes the analysis of a case study in groups (40%) and an 
individual “state-of-the-art” essay (60%). 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da 
unidade curricular  
As metodologias de ensino da unidade curricular de Estratégia e Marketing foram 
estruturadas de acordo com os objetivos de aprendizagem. 
As aulas teórico/práticas permitem desenvolver nos estudantes as capacidades de análise 
e crítica construtiva, de forma a motivar a investigação na área. 



 
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s 
objectives  
The teaching methodologies of the Strategy and Marketing curricular unit were structured 
according to the learning objectives. 
The theoretical/practical classes allow students to develop analytical skills and constructive 
criticism in order to motivate research in the area. 
 
Bibliografia principal  
*Antão, G. (2003). Estratégia Empresarial: Conceitos, Processos e Modelos de Análise de 
Decisão. Lisboa: Universidade Lusíada. 
*Baer, Jay (2016). Hug Your Haters - How to Embrace Complaints and Keep Your 
Customers, New York: Portfolio. 
*Barros, L. (1993). Strategor: Política Global da Empresa: Estratégia, Estrutura, Decisão e 
Identidade. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 
*Cardeal, N. (2014). Pensamento Estratégico, Antecipar as ondas do futuro. Lisboa: 
Universidade Católica Editora. 
*Cardoso, L. (2001). Gestão Estratégica das Organizações: Como Vencer os Desafios do 
Século XXI. Lisboa: Editorial Verbo. 
* Carrera, F. (2018). Marketing Digital na versão 2.0 (4ª Ed.). Lisboa: Edições Silabo. 
*Carvalho, P. (2016). Competências para o Entrepreneurship: Um Modelo Explicativo, 
Novas Edições Académicas. 
*Carvalho, P. (1997). Características e Motivações dos Empresários: O Caso dos 
Fundadores de Pequenos Negócios na Cidade da Guarda, Anais Universitários, Série 
Ciências Sociais e Humanas, Universidade da Beira Interior, 8, 107-136 
*Carvalho, P. (2002). Perfil do Empresário. 0 Caso dos Empresários da Guarda, GESTIN, 
Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 1, 153-162 
*Carvalho, P. & González, L. (2006). Modelo Explicativo sobre a Intenção Empreendedora, 
Comportamento Organizacional e Gestão. Lisboa: Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada, 12 (1), 43-65 
*Carvalho, P., Vinagre, M. & Santos, P. (2016). Desenvolvimento e Implementação de uma 
Empresa no Território do Geopark Naturtejo. O Caso da Aromas do Valado, XXVI Jornadas 
Luso-Espanholas de Gestão Científica, de 3 a 6 de Fevereiro de 2016, Idanha-a-Nova, 
Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 
*Farinha, L. & Carvalho, P. (2011). Malcata Life Village- Proposta de um Modelo de 
Negócio, Gestão e Desenvolvimento, Universidade Católica Portuguesa, 19, 37-65 
*Ferreira, M. P., Serra, F. R., Santos, J. C. (2010). Ser empreendedor Pensar, Criar e 
Moldar a Nova Empresa (2ª Ed.). Lisboa: Edições Sílabo. 
*Ferreira, P., Agapito, D. (2017). Manual de Gestão de Marketing – Da teoria à ação: Faro: 
Edição Sílabas & Desafios. 
*Freire, A. (2008). Estratégia: Sucesso em Portugal (12ª Ed.). Lisboa, Verbo. 
*Hilário, M. & Carvalho, P. (2014). Projeto de Criação da “Rota do Granito” no âmbito da 
Liga dos Amigos de Alpedrinha, Gestão e Desenvolvimento, Universidade Católica 
Portuguesa, 22, 31-54 
*Jóia, A. & Carvalho, P. (2012). O Conceito de Produto Local, Tradicional de Qualidade e 
Tipicidade: PLTQT, Gestão e Desenvolvimento, Universidade Católica Portuguesa, 20, 65-
90 
*Júnior, N. S. & Almeida, S. P. (2011). Princípios e Ferramentas da Estratégia Empresarial. 
Brasil: Editora Atlas. 
*Kotler, P. (2000). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control 



(10th. Ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 
*Kotler, P., Armstrong, G., Suanders, J. & Wong, V. (2001). Principles of Marketing: The 
European Edition (3rd Ed.). New Jersey: Prentice Hall. 
*Lindon, D., Lendrevie, J., Lévy, J., Dionísio, P., J., & Rodrigues, J., (2011). Mercator XXI: 
Teoria e Prática do Marketing (10ª Ed.). Lisboa: Publicações Dom Quixote. 
*McDonald, M (2001). Marketing Plans: How to Prepare Them, How to Use Them (4th Ed.). 
Oxford: Butterworth-Heinemann 
*Nunes, J. C. & Cavique, L. (2001). Plano de Marketing: Estratégia em Acção. Lisboa: 
Publicações Dom Quixote. 
*Ries, Eric (2012). A Startup Enxuta. Alfragide: Editor Leya. 
*Wheelen, T., & Hunger, J., (1995). Strategic Management and Business Policy (5th Ed.). 
Addison Wesley 
*Sarkar, S. (2014). Empreendedorismo e Inovação. Lisboa: Escolar Editora. 
*Silva, E. S., Monteiro, F., Resende, M. (2017). Plano de Negócios - Abordagem 
Estratégica e Financeira. Porto: Vida Económica. 
* Zeferino, A. (2016). Digital Marketing Analytics. Lisboa: Produções Sabedoria Alternativa. 
*Vários artigos publicados em revistas científicas internacionais. 
 
 


