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Formadora

Conceição Tomás

Experiência desenvolvida em Ambientes 
de Multinacional e Multicultural, com 
reportes ao CEO e BoD. Responsabilida-
des de decisão e gestão nas áreas de 
Marketing, Comunicação Externa e 
Interna, Customer Experience Manage-
ment e Redes de Distribuição.
Com Master em Marketing Management 
pelo ISCTE, Pós-Graduações em Direção 
Comercial pelo INDEG/ ISCTE,   Marke-
ting Research e CRM pela NOVA IMS, 
Marketing pelo ISG e
Licenciatura em Comunicação - RP e 
Publicidade pelo ISNP. 

Área

140 horas
Duração

Destinatários

342. Marketing e Publicidade

Profissionais e empreendedores que 
pretendam atualizar/aprofundar conhe-
cimentos na área da gestão estratégica 
e marketing para melhorar o desempe-
nho da empresa.

Finalidade

Dotar os formandos de conhecimentos teórico-práticos que lhes 
permitam ter uma perspetiva integrada e transversal do marke-
ting estratégico e da inovação para o sucesso empresarial.

Metodologia de ensino-aprendizagem

O processo de ensino-aprendizagem privilegia uma metodolo-
gia centrada nas necessidades específicas e nas expectativas 
dos formandos. Neste sentido, as técnicas pedagógicas têm 
uma orientação prática e holística face às diferentes temáticas. 
A metodologia a adotar assenta na articulação da componente 
teórica com a componente prática. O formador adota, desta 
forma, uma atitude de consultor e organizador de ideias e méto-
dos de trabalho.

Resultados esperados após a formação

No final da formação, os formandos deverão ser capazes de 
aplicar metodologias e instrumentos atuais e inovadores na área 
da gestão estratégica e marketing.

Objectivo geral

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas na 
área da gestão estratégica e marketing adequadas à atual 
competitividade empresarial.

Objectivos específicos

• Desenvolver estratégias e planos de marketing;
• Criar e comunicar valor;
• Aplicar técnicas de comunicação eficazes na relação com o 
mercado-alvo;
• Utilizar metodologias atualizadas nas várias áreas do conheci-
mento da gestão estratégica e marketing.

Formador

Rui Abreu

Licenciado em Engenharia Informática 
pelo Instituto Politécnico da Guarda.
Atualmente é Diretor de Operações na 
Comunilog Consulting e CEO da webIQ - 
Business Solutions. Tem já uma vasta 
experiência em diversas áreas, destacan-
do-se áreas como a gestão, tecnologia e 
inovação.
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Programa
Gestão e Planeamento Estratégico
• Política de Gestão e Gestão Estratégica
• Missão, Visão e Valores
• Meio Envolvente
• Benchmarking

Comportamento do consumidor e estudos de mercado
• Características, comportamentos e atitudes do consumidor
• Decisão de compra e tomada de decisão
• Critérios de avaliação do serviço
• Tipologia de clientes e quota de mercado

Segmentação, mercado-alvo e posicionamento
• Segmentação de mercado
• Escolha de mercados-alvo
• Conceito de posicionamento

Marketing-mix
• Definição de Marketing Mix
• As variáveis de controlo do marketing

Plano estratégico de marketing
• Desenvolvimento do plano de marketing

Marketing digital
• Portais, sites e motores de busca

E-Commerce
• E-marketing e redes sociais

Formador

Eduardo Mouta

Eduardo Mouta é licenciado em 
Economia, com uma pós graduação em 
Direção Comercial e Vendas e um MBA 
na Universidade da Beira Interior. Em 
2004 teve a ousadia de vir para o Interior 
para abrir o seu próprio negócio: agência 
de seguros de crédito. Tem uma forte 
experiência no mundo das vendas 
empresariais conciliando com a liderança 
e gestão de equipas comerciais. As 
formações são valorizadas pelos 
formando, dada a sua capacidade de 
comunicação em simplificar importantes 
conceitos com exemplos práticos

Formador

Ricardo Afonso

Ricardo Afonso é um designer, comuni-
cador, formador e Marketeer com dupla 
nacionalidade, francesa e portuguesa, 
residente em Viseu. O seu percurso 
académico, na área de marketing, 
inicia-se no instituto Politécnico de Viseu, 
onde se licencia em Marketing. Em 3 
anos, e terminando a licenciatura com 
média de excelência, junta diversos 
prémios no seu currículo. Afonso, 
juntamente com outros elementos, é 
CEO executivo. Uma marca que ajudou já 
diversas empresas do distrito a melhora-
rem e atualizarem a parte digital do seu 
negócio/empresa.

Formador

Beatriz Ribeiro

Beatriz Ribeiro, licenciada
em marketing pelo IPV.
Tenho uma veia empreendedora muito 
forte e desde cedo, que o meu percurso 
na licenciatura foi marcado pela 
participação em diversos concursos de 
empreendedorismo, nos quais trabalhei 
arduamente. Trabalho esse, que me 
permitiu chegar à final em todos e 
consequentemente aprender e evoluir 
com os projetos que tinha em mão.
Apaixonada por marketing digital, 
publicidade, estratégia e inbound 
marketing. Considero-me uma pessoa 
muito comunicativa e com um gosto 
muito especial por novos desafios, 
procuro diariamente conhecimento e 
evolução constante.
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