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Valorização profissionalizante.
Articulação entre as dimensões 
profissionais e académicas.
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Curso de formação em



INÍCIO: brevemente nova data
LOCAIS DE REALIZAÇÃO:  UNAVE (Campus da Universidade de Aveiro)
DURAÇÃO: 2 meses
REGIME: Pós-laboral | sextas-feiras, das 18h00 às 22h00, e sábados, das 09h00 às 13h00

APRESENTAÇÃO
O vinho é um produto agrícola de enorme relevância económica, social e territorial, cuja
promoção e comercialização coloca desafios acrescidos às empresas e aos profissionais.
Em 2014, Portugal foi considerado o 6.º maior produtor de vinho, a nível mundial. Contudo,
são muitos os fatores da envolvente que colocam exigências cada vez maiores ao setor,
influenciam os volumes de vendas e a rentabilidade das empresas: 
- a crise económica mundial;
- o aumento da complexidade do mercado, quer pelo surgimento de novos países produtores
e pela intensificação da concorrência, quer pela alteração do perfil dos consumidores;
- a diversificação dos canais de distribuição, que tem sido marcada pelo aumento do poder
dos intermediários.

Este contexto torna urgente a adoção de estratégias comerciais e de marketing robustas
e eficazes, tanto para o mercado interno e como para os mercados externos, quer nos canais
tradicionais, quer nos novos meios, designadamente o digital.

OBJETIVOS
Este curso pretende contribuir para o aumento da competitividade das empresas industriais
e comerciais do setor vitivinícola, dotando os seus profissionais de conhecimentos
e competências comerciais e de marketing adequados ao contexto atual que o setor enfrenta
ao nível global.

DESTINATÁRIOS
Profissionais que trabalhem ou pretendam trabalhar no setor vitivinícola, quer em empresas
produtoras quer em distribuidores, e que exerçam ou pretendam exercer funções comerciais
ou relacionadas com o mercado, incluindo a comunicação, a distribuição e venda de vinhos,
a nível nacional e internacional. A formação é preferencialmente destinada a licenciados em
outras áreas que não a do marketing, sendo, também, adequada a profissionais com experiência
no setor não detentores de formação superior.

QUANTO VALE A SUA FORMAÇÃO?
1.450,00€



PLANO DE ESTUDOS

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

Belém Barbosa
A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade
da professora Belém Barbosa, docente de Marketing Digital
e afins no Instituto Superior de Contabilidade e Administração
da Universidade de Aveiro (ISCA-UA), diretora do mestrado
em Marketing da UA e doutorada em Ciências Empresariais,
com especialização em Marketing e Estratégia.

Módulos/Disciplinas

O vinho (o vinho e a vinha) 

Marketing e consumo de vinhos I

Estratégia de marketing para  
empresas do setor vitivinícola

Marketing e consumo de vinhos II

O vinho (o vinho e a gastronomia)

Comunicação aplicada ao setor
vitivinícola 

Técnicas de venda e negociação
de vinhos

Internacionalização de vinhos

Gestão de marca e embalagem
de vinhos

Distribuição e marketing B2B
no setor vitivinícola

Enquadramento legal do setor 
vitivinícola

Venda de vinhos através da internet
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Valoriza-te: 
vem, vive e volta.

Adquira um conjunto de estratégias e competências de 
uso imediato que acrescentarão eficácia e produtividade 
ao seu trabalho.

Amplie a sua rede de contactos, identifique potenciais 
parceiros, rasgue novos horizontes!

Potenciamos talentos, atualizamos conhecimentos, 
partilhamos boas práticas!

Para mais informações:
José Carlos Maximino 
josecmaximino@ua.pt
tlf.: 96 347 22 10
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