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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Permitir que o aluno perceba o marketing como um conjunto de instrumentos conceptuais
que lhe permitirão resolver problemas, desenvolver projetos, tomar decisões e assumir
riscos.
Familiarizar o aluno com o uso de tais instrumentos, nomeadamente no âmbito de decisões
estratégicas de posicionamento, abordagem ao mercado, produto, marca, preço,
distribuição, comunicação, avaliação e controlo e aproveitamento das novas tecnologias da
informação.
Estudar de forma pormenorizada as diferentes fases de um processo do planeamento de
Marketing.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Allow the student to perceive marketing as a set of conceptual tools that will allow him to
solve problems, develop projects, make decisions and take risks.
Familiarize the student with the use of such instruments, particularly in the context of strategic
decisions for positioning, approach to the market, product, brand, price, distribution,
communication, evaluation and control and use of new information technologies. Study in
detail the different stages of a marketing planning process.
Conteúdos programáticos:
Parte I: Introdução ao Marketing
Conceito de Marketing
Marketing Institucional
Marketing Management
Marketing Estratégico
Marketing Relacional
Parte II: Análise de Mercados

A análise do mercado global e dos seus atores
Marketing Research
Estudos de mercado
O comportamento do consumidor
Parte III: Marketing Estratégico
Desenvolvimento da estratégia de marketing
Segmentação, posicionamento e diferenciação
A marca
Parte IV: Marketing Operacional
O marketing-mix
A política de produto
A política de preço
A política de distribuição
A política de comunicação
O Marketing Digital
Syllabus:
Part I: Introduction to Marketing
Marketing Concept
Institutional marketing
marketing Management
Strategic marketing
Relational marketing
Part II: Market Analysis
The global market analysis and its actors
marketing Research
Market research
Consumer behavior
Part III: Strategic Marketing
Development of marketing strategy
Segmentation, positioning and differentiation
The brand
Part IV: Operational Marketing
The marketing mix
The product policy
The price policy
The distribution policy
Communication policy
Digital Marketing
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da
unidade curricular:
O programa foi desenvolvido de acordo com os objetivos da unidade curricular. Aborda um
conjunto de técnicas de análise e métodos, ou seja, Análise de Mercado, Marketing
Estratégico e operação de marketing para fornecer aos alunos as ferramentas necessárias,
a fim de auxiliá-los na tomada de decisões em diferentes cenários.
Para proporcionar aos alunos um conceito abrangente de Marketing, a introdução ao
Marketing é explorada (evolução do papel do Marketing, Gestão de Marketing, conceitos
principais, problemas e tendências). A fim de compreender as principais técnicas de
Marketing conceptuais e operacionais, que desenvolvam soluções para problemas de

Marketing e identifiquem as oportunidades e ameaças num ambiente altamente competitivo
foram fornecidos aos alunos as metodologias e ferramentas que os ajudam a analisar,
compreender e decidir (programas parte 2, 3 e 4). A fim de desenvolver o Plano de
Marketing, aos estudantes foram fornecidas algumas orientações ao longo do semestre. É
fundamental reconhecer a importância do plano de marketing como suporte e instrumento
fundamental para a implementação da estratégia de uma empresa/organização.
Pretende-se assim proporcionar os conhecimentos básicos na área de marketing, inserindoo na prática da gestão e distinguindo as suas funções de análise, de decisão estratégica e
de ação operacional.
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The syllabus has been developed according to the aims of the curricular unit.
It addresses a number of analysis techniques and methods, namely Market Analysis,
Strategic Marketing and Operation Marketing to provide students with the necessary tools in
order to assist them in decision making in different scenarios.
To provide students with a comprehensive concept of Marketing, an introduction to Marketing
was explored (evolution of Marketing’s role, Marketing Management Philosophy, main
concepts, problems and trends).
In order to understand the main conceptual and operational Marketing techniques, to develop
solutions for problems in Marketing and to identify the opportunities and threats in a highly
competitive environment the students were provided with the methodologies and tools
assisting them to analyze, understand and decide (Syllabus part 2, 3 and 4).
In order to develop a Marketing Plan, students were provided with some guidelines during
the semester. It’s necessary recognize the importance of the marketing plan as a key
instrument to support and implement the strategy of a company / organization.
This way, it’s fundamental provide the basic knowledge in marketing, placing it into the
management and separating its functions of analysis, strategic decision-making and
operational action;
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 de estudos de
caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais relevantes será encorajada ao
longo destas atividades.
A avaliação pode ser efetuada por frequência, por exame de época normal ou por exame de
época de recurso. A avaliação por frequência é constituída por três componentes: Duas
frequências (60%) que constará de uma parte teórica e outra prática, um trabalho prático
(individual) (30%) e Assiduidade (10%).
O trabalho prático contém duas componentes – Relatório escrito (com o nº máximo de
páginas A4, 15) e apresentação oral com tempo máximo de 15 minutos). A data limite de
entrega do trabalho será no dia da 2ª frequência e a respetiva apresentação na aula seguinte
à frequência. Cada elemento será avaliado pela apresentação global de todo o trabalho (50%
da nota) e pela sua prestação individual (50% da nota).
Ficam dispensados do exame final os estudantes com classificação da avaliação periódica
igual ou superior a 10 valores e mínimo de 8 valores nos testes (0-20). A avaliação por exame
de época normal e por época de recurso é constituída por uma prova global de avaliação,
que terá lugar, respetivamente, após o término das aulas do semestre e em setembro.

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 can be done by test, by exam in the normal season or by exam in the appeal
season. The assessment by test consists of two components: Two tests (60%) which will
consist of a theoretical part and a practical part, individual coursework (30%), assiduity
(10%). The coursework consists of 2 components – Written report (up to 15 A4 pages) and
oral presentation (maximum 15 minutes). The deadline for the submission of the coursework
is the day of the test, and the oral presentation will take place on the next class. The elements
of the group shall be assessed by the written report (50%); and, individually, by his/her
participation in the oral presentation (50%). Are exempted from the final exam the students
rated the periodic assessment with not less than 10 values and a minimum of 8 values in the
test (0-20)
The assessment by exam in the normal season and appeal season shall consist of a
comprehensive exam to take place, respectively, after the end of the classes of the semester
and in September.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade
curricular.
As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado
que a metodologia expositiva associada com a análise de estudos de caso e exercícios
possibilitam;
Uma compreensão adequada dos conteúdos face à audiência-alvo,
As aulas teóricas permitem aos alunos obter conhecimentos de marketing,
Os alunos são incentivados a desenvolver as suas habilidades analíticas através dos
estudos de caso examinados na sala de aula,
Os Planos de Marketing desenvolvidos permitem aos alunos a aplicação da teoria e
aquisição de competências da prática de marketing. Através de discussões nas aulas e as
apresentações do plano de marketing, espera-se que os estudantes melhorem e
desenvolvem as suas competências de fala e escrita.
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s
objectives.
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit as the
expositive methodology combined with the analysis of case studies and exercises allo;
A proper understanding of the syllabus over the target audience,
The theoretical classes equip the students with high quality knowledge of Marketing,
The students are encouraged to develop their analytical skills through the case studies
examined in class,
The developed Marketing Plans allow students to apply the theory and the acquisition of
marketing practice skills. Through classroom discussions and marketing plan presentations,
students are expected improve and develop their oral and writing skills.
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