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1.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Os principais objetivos da unidade curricular de Marketing assentam na aprendizagem de
conhecimentos por parte do aluno de modo a:
Perceber a evolução do conceito de marketing e identificar as vantagens da adoção do
marketing nas organizações;
Perceber os principais conceitos que compõem esta ciência social, colocando a ênfase
na definição precisa do significado de cada termo exposto;
Identificar as tendências e mudanças do meio envolvente e a forma como as empresas
podem reagir às mesmas.
Distinguir entre as características do mercado consumidor e do mercado industrial.
Perceber o ciclo de planeamento, organização, implementação e controlo em
marketing;
Descrever, classificar e analisar as estratégias e ações que, a partir da análise de
mercado e do seu meio envolvente e utilizando os instrumentos do marketing (produto,
preço, distribuição e comunicação), as organizações podem levar a cabo a fim de
alcançar os objetivos propostos.
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2.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Conceito e evolução do marketing
1.1 – Conceito de marketing
1.2 – Evolução do papel do marketing
1.3 – Extensões do marketing
1.4 – Ótica do marketing na gestão empresarial

2. Análise do meio envolvente e do mercado
2.1 – Análise do meio envolvente
2.2 – Caracterização dos principais tipos de mercado
2.3 – Dimensão e estrutura do mercado
2.4 – Análise da concorrência
2.5 – Ciclo de vida de um mercado

3. Análise do comportamento dos consumidores
3.1 – Métodos de recolha de informação sobre os consumidores
3.2 – Mercados de consumo
3.2.1 – Comportamentos de consumo e de compra
3.2.2 – O processo de decisão de compra
3.2.3. – Modelos de comportamento dos consumidores

4. Marketing estratégico
4.1 - A Estratégia Comercial
4.1 – Ciclo de vida dos produtos
4.2 – Carteira de produtos
4.3 – Produtos novos/maduros e a estratégia marketing
4.2 - Estratégia de Mercado
4.1 – Objetivos
4.2 – Análise e diagnóstico da situação
4.3 – O processo geral de segmentação
4.3.1 – Critérios de segmentação

Página |2

GUIA DE FUNCIONAMENTO DA
UNIDADE CURRICULAR

MODELO
PED.009.02

4.3.2 – Métodos de segmentação
4.4 – Escolha dos alvos
4.5 – Posicionamento
5 – Marketing operacional
5.1 – Formulação do marketing-mix
5.2 – Gestão do marketing-mix
5.2.1 – Produto/serviço
5.2.2 – Preço
5.2.3 – Canais de distribuição
5.2.4 – Comunicação

3.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM
OS OBJETIVOS DA UC
A coerência evidencia-se no facto de haver consonância entre os objetivos e os
conteúdos. Assim:
Os primeiros dois pontos dos objetivos - Perceber a evolução do conceito de
marketing e identificar as vantagens da adoção do marketing nas organizações e
perceber os principais conceitos que compõem esta ciência social, colocando a
ênfase na definição precisa do significado de cada termo exposto –
correspondem ao ponto primeiro ponto dos conteúdos programáticos - Conceito e
evolução do marketing;
O segundo ponto dos objetivos - Identificar as tendências e mudanças do meio
envolvente e a forma como as empresas podem reagir às mesmas – e terceiro
ponto – Distinguir entre as características do mercado consumidor e do mercado
industrial, corresponde ao segundo ponto dos conteúdos programáticos - Análise
do meio envolvente e do mercado.
O terceiro ponto dos objetivos - Distinguir entre as características do mercado
consumidor e do mercado industrial – corresponde ao terceiro ponto dos
conteúdos programáticos - Análise do comportamento dos consumidores;
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O quarto ponto dos objetivos - Perceber o ciclo de planeamento, organização,
implementação e controlo em marketing – corresponde ao quarto ponto dos
conteúdos programáticos – Marketing estratégico;
O quinto ponto e último dos objetivos - Descrever, classificar e analisar as
estratégias e ações que, a partir da análise de mercado e do seu meio
envolvente e utilizando os instrumentos do marketing (produto, preço, distribuição
e comunicação), as organizações podem levar a cabo a fim de alcançar os
objetivos propostos – corresponde ao quinto e último ponto dos conteúdos
programáticos – Marketing operacional.

4.
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5.

METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO)
Avaliação Contínua
A avaliação contínua consistirá na realização de 1 prova escrita cujo peso na avaliação
final é de 50% e pela realização de um trabalho escrito com apresentação oral cujo
peso na nota final será de 35%. Os restantes 15% serão para atribuir à presença e
participação na sala de aula.
Os discentes que optem por este tipo de avaliação não poderão faltar mais do que 4
aulas de 2 horas cada.

Avaliação Final
A avaliação final consistirá na realização de uma prova escrita que determinará a
classificação final do aluno a realizar na época de exame da referida unidade curricular.

6.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS
OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR
Sendo um dos objetivos básicos da unidade curricular transmitir conhecimentos de
modo a que os alunos consigam aplica-los em situações práticas, próximas da vida
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real, optou-se por, pela realização de um teste e de um trabalho prático, de modo a
que os discentes possam expor os conteúdos apreendidos.

7.

REGIME DE ASSIDUIDADE
O regime de assiduidade só se aplica aos alunos que pretendam efetuar a unidade
curricular por avaliação contínua.

Data: 01/10/2020
Responsável pelo grupo disciplinar

Docente da unidade curricular

___________________________

_______________________

(Prof. Doutor Amândio Pereira Baía)

(Adriano Costa)
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