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apresentação

O setor alimentar tem vindo a ganhar força, mas 
também novos desafios. O crescimento do consumo 
interno, a presença crescente de turistas em Portugal e 
os mercados externos vieram transformar o perfil dos 
negócios e criar novas oportunidades. Mas, também o 
difícil acesso a alimentos verdadeiramente saudáveis e 
as novas tendências de consumo alimentar representam 
uma área de conhecimento com enorme potencial que 
tem sido explorado com sucesso em Portugal e fora de 
Portugal.
Este curso de Marketing aplicado à área alimentar visa, 
precisamente, preparar recursos para o setor alimentar, 
de forma a contribuir para o seu crescimento sustentado.

O curso envolve recursos humanos com comprovada 
formação e profissionais muito experientes no setor, 
aliando teoria e prática aplicadas. 

O curso está orientado para profissionais do setor e para 
pessoas que pretendam ingressar nas atividades 
empresariais do mesmo.

destinatários

Profissionais que trabalhem ou pretendam trabalhar no 
setor alimentar e que exerçam ou pretendam exercer 
funções comerciais ou relacionadas com o mercado, 
incluindo a comunicação, a distribuição.

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.
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objetivos

O objetivo principal é dotar esses profissionais de 
conhecimentos práticos, contribuindo para o incremento 
da competitividade setorial e para a competitividade 
individual dos alunos no mercado de trabalho. 

O curso foi especialmente desenhado para cumprir os 
seguintes objetivos:
- Perceber o mercado alimentar em Portugal e os 

mercados internacionais, as suas dinâmicas e os 
seus principais desafios.

- Identificar o potencial de desenvolvimento do mercado 
e a forma de aplicação dos instrumentos de 
marketing para ser bem-sucedido em relação à 
concorrência.

- Avaliar casos de estudo para recolher informações 
sobre caminhos estratégicos de sucesso.

- Munir os alunos dos instrumentos e competências 
críticas que permitam singrar no mercado.

métodos pedagógicos

Será adotado o método expositivo complementado com 
a análise de exemplos, demonstração de técnicas e 
exploração de aplicações habitualmente usadas em 
marketing. Esta combinação de métodos permite a 
aplicação dos conhecimentos teóricos e o 
desenvolvimento de competências específicas, por 
forma a atingir os objetivos globais da formação.

avaliação

A avaliação combina a participação nas atividades 
realizadas durante a formação com trabalhos ou provas 
escritas.
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Plano de estudos

Módulo Nº sessão Data Dia Formador Nº horas

O Mercado de alimentos: uma 
visão global

1 29/03/2019 6ª
Pedro Aguiar e 
José Albergaria

4

2 05/04/2019 6ª 4

3 06/04/2019 sábado 4

4 12/04/2019 6ª 4

5 13/04/2019 sábado 4

6 10/05/2019 6ª 4

7 11/05/2019 sábado 4

8 17/05/2019 6ª 4

9 18/05/2019 sábado 4

10 24/05/2019 6ª 4

11 25/05/2019 sábado 4

12 31/05/2019 6ª 4

13 01/06/2019 sábado 4

14 07/06/2019 6ª 4

15 08/06/2019 sábado 4

16 14/06/2019 6ª 4

17 15/06/2019 sábado 4

Orientação e acompanhamento 
Projeto final

18 29/06/2019 sábado José Albergaria 8

Apresentação Projeto Final 19 20/07/2019 sábado a definir 8

80h

Gestão dos processos: 
Qualidade/Certificação/ 
Trabalho

Susana Santos

Plano Marketing e Plano 
Negócios

Joaquim Marques e 
José Albergaria

Marketing Alimentar Pedro Aguiar

Canais Distribuição Sérgio Barreto

Gestão de Vendas Fernando Martins

Marcas e Oportunidades na era 
digital

Belém Barbosa

Fundamentos de Marketing Joaquim Marques

Comportamento do consumidor José Albergaria
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conteúdos programáticos

O curso de Marketing e Vendas de Vinhos está dividido em 9 unidades 
de formação . Cada um dos temas é assegurado por um formador 
especialista na área.

1. O Mercado de alimentos: uma visão global
Este módulo visa entender o mercado de alimentos, as suas especificidades, as 
características locais, a conjuntura e o potencial internacional de globalização 
das marcas e dos conceitos alimentares.

2. Fundamentos de Marketing 
Pretende-se aqui abordar o enquadramento geral de Marketing, os conceitos 
fundamentais, a lógica de raciocínio e a forma como várias ciências se conjugam 
para serem utilizadas nesta área de conhecimento.

3. Comportamento do consumidor 
Nesta complexa área de conhecimento vai-se compilar conhecimentos que 
permitam interpretar os clientes e os consumidores, entendendo a forma como se 
relacionam com o mercado alimentar; conhecer o processo de decisão de 
compra no mercado alimentar.

4. Marcas e Oportunidades na era digital
Nesta disciplina serão estudados casos práticos de marcas bem sucedidas que 
utilizaram os canais digitais para se afirmar; entender o Digital como uma 
ferramenta complementar fundamental para condicionar o consumo e a gestão 
de clientes.

5. Marketing Alimentar
O Marketing Alimentar tem o objetivo de conhecer as especificidades do 
Marketing quando este é aplicado ao mercado alimentar; abordar casos práticos 
(de sucesso e de fracasso) em vários segmentos do mercado alimentar.

6. Canais Distribuição
A disciplina visa definir as particularidades dos vários canais de distribuição e 
conhecer os novos canais; aprender a desenhar circuitos de distribuição tendo 
em conta as peculiaridades dos diferentes segmentos alimentares e do target.

7. Gestão de Vendas
Aqui pretende-se abordar os diferentes processos de negociação e vendas, 
tendo em conta os vários canais e perfis de interlocutor; indicar cuidados a 
manter na relação com os clientes e conjugar todos os “touch points” da marca 
no objetivo de vender.

8. Gestão dos processos: Qualidade/Certificação/Trabalho
Trabalhar em Marketing exige uma adaptação às contingências do mercado, mas 
também à legislação e às peculiaridades da produção. A gestão de qualidade e 
de processos que a disciplina aborda é uma área que condiciona, mas que 
também cria oportunidades de desenvolvimento de mercado.

9. Plano Marketing e Plano Negócios
Avaliar as formulas de planeamento e os modelos de negócio são os principais 
temas que esta disciplina integra. Aprender a sistematizar e a desenvolver 
estrategicamente os negócios é um dos fatores críticos das empresas e dos 
profissionais bem sucedidos.
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coordenação e equipa de formadores

José Albergaria
A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade do Professor 
José Albergaria, docente no ISCA-UA, é, também, diretor do Centro de 
Investigação em Marketing e Análise de Dados e do Centro de Sondagens 
da Universidade de Aveiro (CIMAD), recentemente credenciado pela ERC. 
Foi docente no IPAM e fundador da empresa de estudos de mercado 
EUROTEST. Chefiou vários projetos internacionais e integrou a ESOMAR -
European Society for Opinion and Marketing Research Organization.

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.

Equipa de formadores

Fernando Martins
Regional Europe Manager em empresa multinacional. Professor 
convidado de Negociação Avançada e Direção Comercial, na pós-
graduação de Vendas e Direção Comercial, do IPAM. Ocupou várias 
posições de Vendas, Marketing e  Após-Venda em diversas empresas 
nacionais e internacionais: grupo Soauto, SIVA e  Shell Oil Company, 
entre outas.

Joaquim Marques
Professor especialista de Marketing e Publicidade no ISCA-UA. Ministra, 
desde 1986, formação profissional junto de diversas entidades nacionais 
nas áreas de Marketing Estratégico, Internacional, Serviços, B2B, 
Planeamento Estratégico, Qualidade nos Serviços, Benchmarking, 
Gestão Comercial, Clientes, Força de Vendas, Técnicas de Vendas e 
Comércio Internacional.

Pedro Aguiar
Administrador, Vice Presidente Executivo da AH Business, SGPS, SA. 
Diretor da Academia de Vendas do IPAM e coordenador da pós 
graduação em Direção Comercial e Trade Marketing. Co-autor do livro 
Health Care Marketing e do livro Marketing de alimentos para iniciantes -
com quem realmente faz marketing.

Sérgio Barreto
PhD em Gestão Industrial, com interesse e investigação na área da 
Localização e Distribuição, foi professor na Universidade dos Açores, de 
onde transitou para o ISCA-UA.  É responsável por várias disciplinas, 
destacando-se Gestão de Operações e Gestão da Cadeia de 
Abastecimento. Desde sempre ligado ao tecido empresarial, continua a 
cultivar ativamente esse relacionamento. É membro do CIMAD e do 
Conselho Científico da UA.

Susana Sousa
Sócia-Gerente da Qualiminho. Consultora e formadora em múltiplas 
instituições na área de Segurança Alimentar, Auditoria de Qualidade, 
Controlo de Qualidade e Segurança e Saúde no Trabalho. Leciona na 
Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e na Escola de Hotelaria e 
Turismo de Viana do Castelo.
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preço curso

1.600,00€ 

Early bird discount de 20% (1.280,00€) para inscrições feitas até 08 
de fevereiro. 

Possibilidade de pagamento fracionado. Consulte-nos.

As inscrições devem ser feitas através da página da UNAVE, no 
formulário disponível.

A inscrição tornar-se-á efetiva após pagamento do valor do curso.

inscrições

INFORMAÇÕES 
José Carlos Maximino 
josecmaximino@ua.pt
tlf.: 234 370 833 / 96 347 22 10 

LOCAL DE REALIZAÇÃO
Instalações da UNAVE Edifício 1 
Campus Universitário de Santiago 
3810-193 

CERTIFICAÇÃO
DGERT—Direção Geral do 
Emprego e das Relações de 
Trabalho

Valoriza-te: 
vem, vive e volta.
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unave

UNAVE–Associação para a Formação Profissional e Investigação da 
Universidade de Aveiro (UA), é, desde 1986, a unidade de interface da 
Universidade de Aveiro com a sociedade para a aprendizagem ao longo da vida 
(university lifelong learning).

Presente no mercado da formação contínua vai para três décadas, a UNAVE 
concebe, realiza e gere ações de formação de nível universitário ajustadas e 
flexíveis, em linha com as necessidades das pessoas e das organizações, que 
assentam na excelência do ensino da Universidade de Aveiro e beneficiam do 
diálogo permanente com as empresas e suas associações, com grupos 
profissionais e outros movimentos da sociedade civil, tanto no país como no 
estrangeiro.

A UNAVE visa contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional 
através da valorização profissional, técnica e cultural das pessoas e das 
organizações em geral, seguindo a política e os princípios orientadores definidos 
na missão da Universidade de Aveiro para a formação ao longo da vida:

“Criar conhecimento, expandir o acesso ao saber em benefício das 
pessoas e da sociedade, através da investigação, do ensino e da 
cooperação; assumir um projeto de formação global do indivíduo; ser 
ator na construção de um espaço europeu de investigação e educação, 
e de um modelo de desenvolvimento regional assente na inovação e no 
conhecimento científico e tecnológico.”

nuclya - innovation center

A Nuclya é uma empresa de formação executiva que tem como missão formar, 
hoje, os executivos do futuro. Contando com uma equipa de excelência ao nível 
académico, foca a sua atuação sobretudo no desempenho prático e estratégico. 
Conta, também, com profissionais com larga experiência empresarial, e tem 
vindo a trabalhar com algumas das maiores referências nacionais e 
internacionais em diferentes áreas. Detentora de uma forte ligação ao mundo das 
empresas, a Nuclya prepara executivos para se assumirem como referência no 
seu sector de atividade.

media partner:

UNAVE–Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro
Edifício 1 . Campus universitário de santiago . 3810-193 Aveiro
www.unave.pt | unave.formacao@ua.pt


