
A licenciatura em Marketing tem por objetivo formar profissionais capazes 
de conciliarem a componente estratégica da gestão de marketing com 
uma eficaz implementação ao nível do marketing operacional, mediante o 
domínio e uso dos mais avançados modelos e tecnologias. Neste sentido, 
o ciclo de estudos tem uma tripla ambição:
. Formar profissionais com know-how especializado para o exercício de funções 
na área de Marketing, a par de uma consistente formação de base em Gestão;
. Formar profissionais que se diferenciem pela capacidade de simultaneamente 
conceberem e implementarem todas as ações de comunicação que dão 
vida à estratégia de marketing, de modo rápido e autónomo das agências 
de publicidade, design e comunicação;
. Promover competências não só técnicas mas também comportamentais 
através de unidades curriculares inovadoras, atendendo aos novos 
ambientes de mercado e consumo, onde a arte e o autoconhecimento 
potenciam a capacidade criativa e a busca do melhor desempenho possível.

saídas profissionais.

Serão capazes de exercer funções em qualquer instituição, nos mais 
diversos domínios do Marketing: estudos de mercado, gestão de marcas 
e produtos, comunicação de marketing, canais de distribuição, gestão de 
clientes, marketing digital, etc.
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