
 
 

 

E se o produto for uma rádio? 

 

Os alunos do mestrado em Marketing Management (https://fe.ualg.pt/pt/curso/1794) 

deslocaram-se a Lisboa, no passado dia 21 de junho, para uma visita ao grupo Renascença 

Multimédia. O objetivo desta iniciativa foi entender de que modo o Marketing pode 

contribuir para a gestão de uma empresa da área da comunicação e na qual o produto 

maior é a voz.  

Para além de uma visita às instalações e da conversa com diversas “vozes conhecidas da 

rádio”, alunos e docentes do mestrado em Marketing Management da Faculdade de 

Economia da Universidade do Algarve foram recebidos pela equipa de Marketing e pelo 

Digital Diretor do Grupo Renascença Multimédia, Nelson Pimenta, também docente 

neste curso (Figura 1). 

A partilha de experiências com empresários e profissionais do setor é uma prática 

constante e que decorre da filosofia que sempre norteou este curso de 2º ciclo da 

Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. Prova disso são as metodologias de 

ensino adotadas e as diversas atividades desenvolvidas ao longo destas primeiras três 

edições. A título de exemplo, indicam-se algumas das iniciativas mais marcantes: 

1)  Por iniciativa dos estudantes do mestrado decorreu, em dezembro de 2017, a 

primeira edição de um evento designado por Markthink. A convite dos 

estudantes, responsáveis pela Gestão de Marketing de organizações tão diversas 

como o Teatro das Figuras, o Zoomarine, a EWP consultores ou a Visualforma 

discutiram os desafios do marketing na moderna gestão das organizações. O 

debate foi moderado pela jornalista da RTP, Helena Figueiras (Figura 2).  

2) Entender o dia-a-dia de um equipamento cultural e o papel da gestão de 

marketing neste contexto foram razões para uma visita de estudo aos bastidores 

do Teatro das Figuras. Os estudantes regressaram à Universidade com um 

problema de Marketing: de que modo seria possível aumentar os públicos do 

Teatro das Figuras? Em resposta a este repto, os estudantes da Unidade Curricular 

de Gestão Cultural e Eventos desenvolveram projetos de consultoria, em 

contexto real. Os melhores trabalhos foram entretanto oferecidos à equipa de 

marketing daquele equipamento (Figura 3).  

3) A análise da moderna gestão de Centros Comerciais e o papel do Marketing neste 

contexto fez-se no gabinete da Diretora do Algarve Shopping, Dr.ª Carla Martins 

(Figura 4). 
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4) Uma nota positiva para os estágios curriculares desenvolvidos por estudantes 

deste mestrado em organizações e projetos tão diferentes como o programa de 

eventos “365 Algarve”, Grupo Auchan ou a Administração dos Portos de Sines e 

do Algarve. 

5) Em sala de aula, a análise de case studies segue as melhores referências a nível 

europeu: os galardoados “Papel Higiénico Renova: Marketing de vanguarda numa 

categoria comercializada” e “Ombre, Tie-Dye, Splat Hair: Trends or Fads?” 

lançaram o mote para a descoberta de conteúdos e matérias relevante à gestão 

de marketing das marcas.  

6) Os alunos deste mestrado estão também ativamente envolvidos na organização 

da 1ª Conferência Internacional em Marketing e Design (www.icmd.pt ), agendada 

para os dias 18 e 19 de outubro de 2018.  

7) A EWP consultoria é a empresa patrocinadora da Bolsa de Mérito anualmente 

oferecida ao melhor aluno.  

Tendo em vista a continuação de um trabalho de aprendizagem em contexto real, a 

direção do mestrado estabeleceu recentemente uma parceira com o Design Outlet 

Algarve. 

Este mestrado, com 30 vagas disponíveis, encontra-se atualmente na sua 3ª edição e em 

recrutamento para o próximo ano letivo. 
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Figura 1: Junho 2018, Grupo Renascença Multimédia 
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Figura 2: Visita ao Teatro das Figuras, fevereiro 2018 



 

 

 

 

 

 

Figura 3: Markthink, edição de 2017 



 

 

 

 

Figura 4: Algarve Shopping, 2016 

 

 


