
APRESENTAÇÃO
O sector agroalimentar é fundamental para a economia portuguesa sendo 
caracterizado por possuir uma grande dispersão e pulverização subsectorial e 
empresarial, sendo ao mesmo tempo, no seu todo, um espaço muito importante da 
Economia Europeia e Nacional. É uma indústria que gera um grande volume de 
negócios das Indústrias Transformadores, com um peso de 20% do total do Volume de 
Negócios dessas indústrias (dados INE, 2009).     
Em Portugal, o Valor Acrescentado Bruto do sector Agroalimentar está estimado em 
cerca 4,9 mil milhões de euros com uma representatividade de 2,9% do PIB. 
Relativamente a� empregabilidade, verifica-se que o sector emprega cerca de 661 
milhares de pessoas, gerando um Volume de Negócios da ordem dos 21,1 mil milhões 
de euros.

OBJECTIVOS
Os objectivos desta pós-graduação passam por dotar os participantes com uma visão 
global do sector, com especial incidência na sua estratégia de crescimento, procurando 
posteriormente transmitir um conjunto de competências para a gestão de negócios na 
indústria agroalimentar, nomeadamente acompanhando as novas tendências a nível 
das operações, marketing e financiamento.

DESTINATÁRIOS
Profissionais, desde que possuidores de um grau académico, que desenvolvam a sua 
actividade profissional no sector. Destacam-se empresários e responsáveis de 
organizações ligadas à produção, transformação e comercialização de produtos 
alimentares, bem como técnicos do sector público e de associações profissionais do 
sector.

ESTRUTURA CURRICULAR 
Economia e Cadeia Agroalimentar (8 horas)
Regulamentação e Política de Incentivos (8 horas)
Análise Económica Financeira de Projectos de Investimento (16 horas)
Internacionalização e Mercados (8 horas)
Distribuição Alimentar e Logística (8 horas) 
Branding e Posicionamento (8 horas)
Sistemas de Gestão da Qualidade (8 horas)
Gestão Estratégica e Operacional de Pessoas (8 horas)
Comunicação, Negociação e Vendas (8 horas)
Inovação e Novas Tendências em Agri-Business (8 horas)
Workshop de Best Practices (12 horas)  
Projecto/Business Plan

DURAÇÃO
A duração total do curso de Pós-Graduação é de 0 horas.10

PRAZOS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Candidaturas: até 31 de Outubro de 2016
Inscrições: 7 a 11 de Novembro de 2016
Início previsto do curso: 18 de Novembro de 2016
Horário de funcionamento do curso: Sextas-feiras, no horário das 18.00 às 22.00 horas. 

FACULDADE DE CIÊNCIA DA ECONOMIA E DA EMPRESA

COORDENADOR DE CURSO
Prof.ª Doutora Elizabeth Real Oliveira

OBS: A informação poderá ainda vir a sofrer alguma alteração pontual.

http://www.fam.ulusiada.pt
e.mail: paulass@fam.ulusiada.pt
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