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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

 

Unidade Curricular: 935020 - Marketing e distribuição alimentar 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 341 ECTS: 2,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Isabel Costa Gonçalves Valente 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 
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teórico-
prático 
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prático e 

laboratorial 
(PL) 
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de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

50       21                                     29 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Domínio dos conceitos, métodos e técnicas de marketing e distribuição alimentar salientando a sua importância como 
ferramenta estratégica para o desenvolvimento das empresas agro-alimentares. 

Fornecimento aos alunos de instrumentos de análise de mercado, conhecimentos do mercado consumidor e métodos e técnicas 
de segmentação e de posicionamento dos produtos alimentares no mercado.  

Desenvolvimento da capacidade de resolver problemas e de tomar decisões no âmbito do marketing e distribuição agro-
alimentar. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. CONCEITO DE MARKETING – PERSPECTIVA DE ORIENTAÇÃO E GESTÃO 

2. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO E POSICIONAMENTO 

3. VECTORES DE DESENVOLVIMENTO DA EFICÁCIA DE MARKETING 

3.1. O marketing internacional 

3.2. O marketing e a Internet 

4. POLÍTICA DE PRODUTO 

4.1. Conceito de produto 

4.2. Estratégia de gama de produto e marca 

4.3. Estratégia de desenvolvimento de novos produtos 

4.4. Política da marca 

4.5. Política de embalagem 

5. POLÍTICA DE PREÇO 

5.1. Determinação do preço 

5.2. Princípios das alterações de preço 

6. POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO  

6.1. O modelo de comunicação 
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6.2. O modelo de promoção. O mix de promoção 

6.3. As decisões de publicidade 

7. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO 

7.1. Generalidades 

7.2. A utilidade económica da distribuição alimentar: elementos estratégicos 

7.3. Relações produtores/distribuidores 

7.4. Ponto de venda  

7.4.1.Tipologia do ponto de venda 

7.4.2. Análise estática  

7.4.3. Análise dinâmica   

8. ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E CONTROLO DE MARKETING AGRO-ALIMENTAR 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O domínio dos conceitos básicos e das técnicas de marketing e distribuição alimentar como elemento estratégico para o 
desenvolvimento das empresas agro-alimentares permite desenvolver competências para a resolução de problemas e tomada 
de decisões no âmbito do mercado agro-alimentar numa perspectiva de criação de valor e aumento da competitividade. 

Os conteúdos programáticos permitem desenvolver a visão integrada e interdisciplinar das fileiras alimentares, com ênfase nas 
actividades de marketing e distribuição, conhecer o sistema agro-alimentar e a cadeia agro-alimentar. Desenvolver 
competências no âmbito da análise do mercado, das relações produtor/transformador/distribuidor, da segmentação do mercado, 
das funções e políticas de marketing, do planeamento e controlo do marketing. Destaca-se a distribuição alimentar, os seus 
elementos estratégicos e principais tendências da cadeia de valor. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Aulas expositivas para a apresentação dos conceitos básicos de marketing e distribuição alimentar intercaladas com estudos 
de caso e resolução de exercícios; 

- Análise de artigos científicos;  

- Análise e discussão de estudos de caso; uma componente prática onde se pretendem ilustrar situações reais, através dos 
estudos de caso e da resolução de exercícios; 

- Uma metodologia de participação ativa nas aulas onde se fomenta a discussão de ideias e opiniões com o objectivo de 
desenvolver a capacidade de raciocínio e de tomada de decisão; 

- Incentivo à pesquisa e acompanhamento do trabalho de pesquisa para a elaboração de um plano de marketing. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

- A parte expositiva das aulas tem por objectivo a apresentação dos conceitos básicos, métodos e técnicas do marketing e 
distribuição alimentar; 

- A parte prática das aulas visa a ilustração da teoria com estudos de caso e exemplos reais para análise e discussão visando 
uma metodologia participativa ativa com a finalidade de desenvolver o raciocínio e o desenvolvimento das ideias criativas no 
âmbito marketing agro-alimentar; 

- A interligação entre a teoria e a prática visa desenvolver a capacidade de resolução de problemas e a tomada de decisão no 
âmbito do mercado agro-alimentar.      

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação inclui um teste individual escrito com ponderação de 50% e um trabalho em grupo para apresentar e discutir fora 
das horas de contacto com ponderação de 50%. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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Marketing. Madrid. 

AURIER, P. & Sirieix, L. (2004). Le Marketing des Produits Agroalimentaires, Dunod, Paris 

KOTLER, P., (1995). Marketing. Editora Atlas S.A., São Paulo.  

KOTLER, P. et al, (2003). Administração de Marketing. Upper Side River, Mew Jersey, Ed. Pearson, Inc.  

LAGRANGE, Louis, (1995). La commercialisation des produits agricoles et alimentaires.Technique &Documentation – Lavoisier. 
. 2.ª Edição.  
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Colecção Gestão & Inovação, Publicações Dom Quixote, Lisboa. 

PIRES, Aníbal, (2003). Marketing. Conceitos, Técnicas e Problemas de Gestão. Editora Verbo, 3.ª Edição, Lisboa.  

ROUSSEAU, José António,(1997). Manual de distribuição – Uma visão Global e restruturante da moderna distribuição. 
Biblioteca de gestão – ExamExame Abril Control/Jornal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano letivo de entrada em vigor: 2014/2015 | Data de aprovação em Conselho Técnico-Científico: 2012-10-10 


