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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       - Mercados e Comercialização 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 342 ECTS: 3 

 
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 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

75       45                                     30 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Analisar informações quantitativas e financeiras sobre o desempenho do mercado, produtos, custos e demais dados, visando 
apoiar o processo de estudos mercadológicos e económicos. 

Desenvolver a visão sistémica e interdisciplinar das fileiras agro-alimentares, com ênfase nas actividades de comercialização. 

Aplicar técnicas de estudos de mercado, de comercialização de produtos, de fixação de preços e de vendas. 

Desenvolver conhecimentos de Marketing agrícola e agro-alimentar.      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Noções básicas de economia agro-alimentar 

Sistema Agro-Alimentar, subsectores funcionais e socioeconómicos 

Cadeia agro-alimentar 

Balanço de aprovisionamento alimentar 

Mercados agrícolas e agro-alimentares e mecanismos de formação dos preços 

O Sistema de Comercialização: estudo do mercado; planificação comercial e decisões sobre preços.      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O conhecimento das noções básicas da economia agro-alimentar e dos balanços de aprovisionamento permite desenvolver 
competências sobre o desempenho do mercado, o conhecimento dos produtos, dos custos e demais dados, visando apoiar o 
processo de estudos mercadológicos e económicos.  

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

Os conteúdos programáticos permitem desenvolver a visão integrada e interdisciplinar das fileiras agro-alimentares, com ênfase 
nas actividades de marketing e no conhecimento dos mercados agrícolas e agro-alimentares e dos mecanismos de formação de 
preços. Desenvolver competências no âmbito da análise e segmentação do mercado e das políticas de marketing, no contexto 
das empresas agrícolas.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino baseiam-se em, aulas com a utilização do método expositivo em sala de aula equipada com 
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projector, aulas de estudo orientado, apresentações de análises de artigos científicos, mas focam-se sobretudo na metodologia 
de análise de estudos de caso e na resolução de casos práticos. 

Nas aulas teórico-práticas faz-se a aplicação de conhecimentos analisando e discutindo artigos científicos e estudos de caso, 
uma componente prática onde se pretende 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 sobre os mercados agrícolas.      

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 sobre mercados e comercialização 
visando a aquisição de competências para analisar informações quantitativas e financeiras sobre o desempenho do mercado, 
produtos, custos e demais dados, visando apoiar o processo de estudos mercadológicos e económicos, desenvolver a visão 
sistémica e interdisciplinar das fileiras alimentares, com ênfase nas actividades de comercialização e apresentar os 
conhecimentos de Marketing agrícola e agro-alimentar. 

Os materiais preparados com os objectivos definidos por aulas visam a apresentação recorrendo ao método expositivo das 
noções básicas da economia agro-alimentar e dos balanços de aprovisionamento, o que permite desenvolver as competências 
sobre o desempenho do mercado, o conhecimento dos produtos, dos custos e demais dados, visando apoiar o processo de 
estudos mercadológicos e económicos. Estes materiais incluem uma sebenta que constitui um guia de estudo para o aluno 
desenvolver as competências em relação a cada ponto do conteúdo programático. São disponibilizados na Plataforma moodle 
outros materiais que poderão contemplar nomes de livros, artigos, entre outros, relacionados com cada ponto do programa. 

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 activa com a finalidade de desenvolver o raciocínio e o desenvolvimento das ideias criativas no 
âmbito dos mercados e comercialização agrícolas. A análise dos estudos caso e a resolução de exercícios permite a aplicação 
da teoria na prática contribuindo para desenvolver as competências de aplicação de conhecimentos sobre os mercados 
agrícolas e agro-alimentares e sobre a comercialização de produtos. 

A interligação entre a teoria e a prática visa também desenvolver a capacidade de resolução de problemas e a tomada de 
decisão no âmbito dos mercados e comercialização no contexto de mercado global.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é realizada por frequência ou por exame final. A avaliação por frequência inclui dois testes individuais e escritos 
com a ponderação de 50% ou um trabalho de grupo. O exame tem a ponderação de 100%.      
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