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RESUMO 
 

 Este documento visa apresentar o Plano de Marketing para a empresa Portal 

Universia, caracterizando-se como sendo uma rede interactiva de cariz comunitário 

direccionada para estudantes, professores e universidades, conectando-os ao mundo 

empresarial e institucional.  

 A potencialização e inovação de mecanismos tecnológicos na esfera digital 

associados ao conceito, à missão e aos serviços da organização contextualizam-se como 

os pilares fundamentais para o futuro da mesma. Este plano pretende dar continuidade a 

esta visão inovadora, tendo como plataforma de objectivos a incrementação do valor da 

marca juntos dos diversos targets, desenvolver novos serviços e novas propostas de 

valor e aumentar os níveis de penetração na rede Universia. 

 O plano de marketing apresentado neste documento aborda, inicialmente, uma 

análise interna e externa da envolvente da organização, onde inclui a análise da 

concorrência. Posteriormente, desenvolve-se a compreensão dos mercados e dos 

respectivos consumidores, bem como a descrição da segmentação, do targeting e do 

posicionamento estratégico da marca Universia. Seguidamente, apresenta-se os 

objectivos específicos do plano e o suporte de marketing do mesmo. A parte final está 

relacionada com a análise completa do marketing-mix da organização e o 

desenvolvimento de novas estratégias de marketing e comunicação, tendo em vista os 

objectivos propostos e a orientação que se pretende dar à organização a médio prazo. 

 

Palavras-chave: Plano de Marketing, Portal Universia, Rede, Tecnologia, Inovação, 

Universidades, Estudantes, Comunidade. 
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ABSTRACT 

 This document aims to present the marketing plan for the company Portal 

Universia, characterized as an interactive network-oriented community geared for 

students, teachers and universities, connecting them to business and institutional.  

 The empowerment and innovation of technological mechanisms in the digital 

sphere associated with the concept, mission and services of the organization are the 

fundamental building blocks for its future. This plan aims to continue this innovative 

vision as a platform for the spread of the brand value in multiple targets, develop new 

services and new value propositions and increase penetration levels in the Universia 

network.  

 The marketing plan presented in this paper addresses, primarily, an analysis of 

internal and external environment of the organization, which includes analysis of the 

competition. Later, it develops an understanding of markets and their consumers, as 

well as a description of the segmentation, targeting and strategic positioning. Then, the 

document presents the specific objectives of the plan and the marketing support tools. 

The final part is related to the complete analysis of the marketing mix of the 

organization and development of new marketing strategies and communication, in view 

of the proposed objectives and guidance that is intended for the organization over the 

medium term. 

 

Key-words: Marketing Plan, Portal Universia, Network, Technology, Innovation, 

Universities, Students, Community. 
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 Neste primeiro capítulo será apresentado, de uma forma sucinta, a 

contextualização do tema definido para este projecto, ao nível da sua relevância para o 

aluno e para a organização. Seguidamente, serão apresentados os objectivos gerais do 

plano de marketing apresentados neste documento. 

1.1. Contextualização do Projecto 

 O projecto delineado ao longo deste documento visa apresentar o plano de 

marketing para o Portal Universia, tendo em vista a potencialização do awareness da 

empresa, através da comunicação dos serviços já disponíveis e da criação de novos 

serviços inovadores, actuais e que respondam à necessidade emergentes dos seus 

utilizadores. Na perspectiva pessoal do aluno, a elaboração de um projecto baseado num 

plano de marketing permite ao mesmo utilizar e desenvolver as diversas matérias, 

conhecimentos e conceitos adquiridos ao longo do mestrado, aplicados a uma 

organização em particular. 

1.2. Objectivos do Plano 

 

 Os principais objectivos do Plano de Marketing do Portal Universia 2012/2013 

apresentado neste documento, enumeram-se da seguinte maneira: 

1. Aumentar o reconhecimento e a notoriedade do Portal Universia;  

 

2. Incrementar os níveis de penetração na rede Universia; 

 

3. Desenvolver novas estratégias de comunicação dos serviços do Portal Universia; 

 

4. Desenvolver o brand equity da marca Universia; 

 

5. Criar novos serviços que satisfaçam as necessidades emergentes do mundo 

universitário;  

2. REVISÃO DA LITERATURA 
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 Neste segundo capítulo pretende-se apresentar a revisão de literatura efectuada, 

tendo em vista a execução do trabalho. Especificamente, este capítulo visa descrever e 

compreender os diversos conceitos inerentes à elaboração do Plano de Marketing 

proposto, de modo a servir como plataforma das linhas orientadoras relativas ao mesmo. 

 

2.1. Plano de Marketing 

 Inicialmente é essencial apresentar o conceito de Plano de Marketing, sendo 

este a base da realização deste projecto. Ao longo dos anos o conceito de Plano de 

Marketing tem sido alvo de inúmeros desenvolvimentos, por parte de diversos autores, 

baseados em dimensões e perspectivas diferenciadas. Desta forma, no seguinte quadro 

estão apresentados alguns desses conceitos e os respectivos autores: 

 

AUTORES DEFINIÇÃO 
 

 

 

Wood (2007) 

O plano de marketing advém do planeamento de 

marketing, que desta forma define todas as 

estratégias necessárias para o desenvolvimento do 

negócio, de modo a incrementar o número de 

consumidores e potenciar a sua notoriedade. 

 

 

Barley (2003) apud. Winchester & Manning 

(1997) 

Consiste num documento que descreve o que a 

organização necessita de saber acerca do seu 

negócio, definindo que mercados se adequam aos 

produtos, e que estratégias utilizar. 

 

 

Burnett (2008) 

Define-se como um conjunto de actividades 

alinhadas com o plano corporate, tendo como base 

sequências estandardizadas de acordo com as 

necessidades da organização. 

 

 

Reese (1996) 

 

Compreende-se como a determinação de um nicho 

de negócio, sumariando os seus objectivos, e 

apresentar estratégias de modo a monitorizar e 

alcançar esses objectivos. 

 

 

 

  2.2. Etapas do Plano de Marketing  

Tabela 2.1. 

Definições de Plano de Marketing 
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 Wood (2007) apresenta um modelo de elaboração do plano de marketing 

bastante completo, consistente e capaz de cumprir, de forma eficaz e eficiente, os 

objectivos propostos neste projecto. Nesta medida, a tabela 2.3. apresenta as seis etapas 

que constituem o modelo de planeamento de marketing proposto pela autora: 

 

 ETAPAS DESCRIÇÃO 

 

1 

Análise  

da Situação 

Análise e descrição do ambiente global da organização, 

descortinando os aspectos internos e externos da mesma; 

 

2 

 

Compreender os Mercados 

e Consumidores 

Análise dos mercados, ao nível das suas tendências e da 

concorrência, e dos clientes, na perspectiva das suas 

necessidades, hábitos de compra, atitudes e 

comportamentos. 

 

 

3 

 

Segmentação, Targeting e 

Posicionamento 

Segmentar o mercado alvo em grupos homogéneos, de 

acordo com características similares, definindo que 

segmentos pretendem atingir com as estratégias de 

marketing, posicionando o produto/serviços/marca na 

mente dos consumidores, de modo a diferenciar-se; 

 

4 

Direcção, Objectivos e 

Suporte de Marketing 

Estabelecimento do cominho e da orientação que a 

organização pretende seguir, fundamentando os objectivos 

e as metas a atingir. 

 

5 

Desenvolvimento de 

Estratégias de Marketing e 

Programas 

Definição e descrição das actividades de marketing e de 

comunicação que se pretender colocar em prática, de modo 

atingir os objectivos previamente estabelecidos. 

 

 

6 

 

Planeamento da Medição 

da Performance e Controlo 

da Implementação 

Identificar e estabelecer mecanismos e metodologias que 

permitam acompanhar o desempenho do plano ao longo do 

período de tempo, tendo em vista os objectivos. Nesta fase 

é importante realizar diagnósticos dos objectivos, e corrigir 

as falhas caso os mesmos não estejam a ser cumpridos. 

 

 

 

3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

Tabela 2.2. 

Etapas do Plano de Marketing 
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3.1. Análise do Ambiente 

 

 O Portal Universia define-se como uma rede comunitária ibero-americana, 

baseada na cooperação e colaboração, que promove a geração de novas oportunidades e 

novos projectos na esfera universitária, de modo a potenciar sua interligação com a 

esfera empresarial e corporativa, através de uma plataforma diversificada de produtos e 

serviços, que inclui bolsas de estudo, bolsas de emprego e empreendedorismo, estágios, 

publicações, noticias, parcerias institucionais (LeYa, Apple, ACER), centros de 

investigação, bibliotecas digitais, conferências e seminários, entre outros. A Universia, 

tal como foi referido, não se focaliza apenas no mercado nacional, estendendo as sua 

funções ao mercado espanhol e ao mercado da América Latina. A rede Universia integra 

mais de 14 milhões de estudantes e professores universitários, distribuídos por um total 

de 23 países ibero-americanos e 1.232 universidades. O serviço prestado pela rede do 

Portal Universia caracteriza-se como sendo uma referência internacional, estando 

dependente, financeiramente e corporativamente, do Banco Santander.  

 Em Portugal o projecto foi lançado em 2002, sendo o oitavo pais onde a rede 

foi implementada tendo em vista a globalidade da comunidade universitária ibero-

americana, contando já com a integração de 26 universidades públicas e privadas, 

englobando cerca de 70 % das instituições de ensino superior em Portugal. 

3.2. Análise do Ambiente Externo 

3.2.1. Tendências Demográficas 

A análise das tendências demográficas neste projecto irá incidir, 

essencialmente, sobre a população jovem activa em Portugal, e mais especificamente 

nas faixas etárias que representam os universitários em Portugal. De acordo com o 

Instituto Nacional de Estatística (INE), os jovens compreendidos entre os 15 e os 24 
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representam actualmente 12,6 % da população residente, verificando-se uma descida 

acentuada de cerca de 22,5 % relativamente ao Censos de 2001. 

Em 2011, de acordo com a base de dados PORDATA, os valores brutos 

aproximados dos jovens residentes em Portugal compreendidos entre os 18 e os 24 anos, 

ou seja, os jovens que representam a população universitária, eram cerca de 890.966, 

verificando-se uma descida aproximada de 1,9 % em relação ao ano transacto, 4,4 % em 

relação ao ano de 2009, e 7 % em comparação ao ano de 2008. Tendo em vista os dados 

apresentados, podemos verificar que a tendência consiste num decréscimo gradual da 

população jovem em Portugal, baseado no crescimento progressivo da população idosa. 

Relativamente à população universitária, a mesma fonte refere que, em 2011, 

registou-se a matrícula de 396.268 indivíduos no ensino superior, dividido pelos 

diversos tipos de formação superior. Este valor surge na sequência de uma subida do 

número de matriculados de 3,2 % em relação a 2010, e de 5,9 % comparativamente ao 

ano de 2009. Este fenómeno surge como uma tendência gradual desde 2004, quando no 

ano transacto atingiu o seu valor mais alto, 400.831 indivíduos matricularam-se no 

ensino superior. Dividindo pelas diferentes tipologias de formação, os dados mostram 

que, em 2011, a esmagadora maioria dos indivíduos matriculados no ensino superior 

encontram-se na licenciatura (255.198), seguido dos mestrados com 117.116 (onde 

inclui os mestrados integrados), e os doutoramentos com cerca de 18.293 indivíduos. 

 É importante também averiguar a comparação entre a penetração no ensino 

superior privado e a penetração no ensino superior público, de modo a observar qual a 

tendência futura da envolvente do ensino universitário. Desta forma, segundo a 

PORDATA, em 2011, por cada 100 indivíduos matriculados no ensino superior público, 

inscreveram-se, aproximadamente, 29 indivíduos no ensino privado. 
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 Em relação à Europa dos 27, e de acordo com o Eurostat, matricularam-se 

cerca de 18.832.740 alunos no ensino superior em 2009, verificando-se um decréscimo 

de cerca de 1,1 % comparativamente ao ano de 2008. 

3.2.2. Tendências Económicas 
 

 

O ambiente económico-financeiro que Portugal atravessa actualmente 

caracteriza-se por um ambiente de recessão, verificando-se uma incapacidade total do 

país se financiar junto dos mercados, culminando na elaboração e execução de diversas 

medidas de austeridade. De acordo com os dados apresentados pelo Banco de Portugal, 

em 2011, o país obteve um crescimento económico de -1,6 % sendo que esse valor 

sofreu um agravamento em 2012 apresentando um crescimento negativo à volta dos -3,4 

%. Relativamente a 2013 a previsão da entidade consiste num crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) para 0,0 %, traduzindo-se como estagnação económica, que poderá 

resultar do facto de Portugal, em 2013, regresse ao financiamento através dos mercados. 

As medidas de austeridade aplicada pelo Estado português, para além de afectarem o 

crescimento económico do país, potenciaram o aumento da taxa de desemprego que em 

2011 apresentou um valor máximo de 13,6 %, de acordo com os dados do Eurostat. Na 

perspectiva deste projecto, o indicador a ter em conta consiste no desemprego dos 

jovens que representa cerca 30 % do desemprego global em Portugal, e mais 

especificamente, segundo o Instituo Nacional de Estatística (INE), cerca de 10 % dos 

jovens desempregados provêem do ensino superior.  

3.2.3. Tendências Legais 
 

 

 Na perspectiva político-legal, não existindo nenhuma legislação em concreto 

para a internet, a principal preocupação a ter em conta traduz-se, essencialmente, ao 

nível dos direitos de autor inerentes às publicações divulgadas na Rede Universia. Nesta 

medida, a intervenção do Estado, no que concerne à partilha de dados e informação, 
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subsiste no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, devido ao facto da rede 

Universia possuir uma vasta base de dados, que inclui publicações e artigos de docentes 

universitários, bem como relatórios, estudos e investigações. 

3.2.4. Tendências Culturais 
 

O Portal Universa dispõe de leque diversificado de serviços e programas, de 

modo a relacionar os jovens universitários com o mundo empresarial, mas a sua 

principal ferramenta consiste na Rede Universia, ou seja, a Internet cuja utilização tem 

sido cada vez mais evidente em Portugal, fazendo, cada vez mais, parte da vida dos 

portugueses em diversos níveis. Segundo a Agência para a Sociedade do Conhecimento 

(UMIC) e da Lisbon Internet and Networks Institute, em 2010 cerca de 48,8 % dos lares 

em Portugal dispõe de acesso à Internet, sendo que 51,4 % caracterizam-se por ser 

banda larga por cabo. Ao nível da utilização da Internet, da amostra apresentada apenas 

44,6 % utilizam regularmente, contra 55,4 % que não utilizam. De uma forma mais 

específica, os jovens que estão compreendidos na faixa etária dos universitários são os 

que mais utilizam a internet, representando cerca de 32 % dos utilizadores do universo. 

As redes sociais são um meio de comunicação cada vez mais utilizado pelas 

organizações, com o objectivo de chegar juntos dos seus clientes, e no Portal Universia 

as redes sociais consistem num pilar estratégico de comunicação, tendo em vista os seus 

utilizadores. De acordo com o estudo realizado pela Marktest, em 2011 cerca de 3 

milhões de portugueses estão ligados às redes sociais, apresentando o Facebook (98,5 

%), Hi5 (71,1 %) e Twitter (56,3) como as redes sociais com maior notoriedade. 

3.2.5. Análise da Concorrência 
 

 

Na perspectiva da concorrência, o Portal Universia caracteriza-se como sendo 

uma organização única que disponibiliza uma oferta de valor única em Portugal, não 

existindo nenhum concorrente directo no mercado português. Segundo a informação 
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recolhida, a única instituição que trabalha no mesmo mercado com o mesmo propósito 

consiste no Fórum Estudante, onde Portal Universia não reconhece como um 

concorrente, pois possui ligações e relações amigáveis com a referida organização. Na 

óptica comercial, verifica-se a existência de diversos concorrentes, ao nível do 

desenvolvimento de parcerias comerciais, tendo em vista a execução de eventos, como 

por exemplo, eventos desportivos, concertos ou concursos. 

3.2.6. Análise SWOT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO 

3.3.1. Missão 

 
A declaração da Missão pretende dar a conhecer qual o negócio em que a 

organização se posiciona e quais as motivações que a levaram a entrarem no respectivo 

negócio. A sua definição torna-se essencial para a organização, na medida em que 

permite estabelecer os objectivos de negócio, definir estratégias, alocar os diversos 

recursos disponíveis e motivar os colaboradores (Cochran et al, 2008). Matejka (1993) 

FORÇAS FRAQUEZAS 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Integração do Portal Universia no portfólio de serviços 

do Grupo Santander. 

 Diversidade de serviços, actividades e programas. 

 Inovação tecnológica na potenciação do conhecimento. 

 Acompanhamento das novas tendências a nível digital. 

 Parcerias empresariais e institucionais. 

 Rede interactiva e comunitária, presente em mercados 

internacionais. 

 Aposta na investigação e nos projectos inovadores. 

 

 Notoriedade reduzida em Portugal, tendo vista a 

população universitária. 
 

 Orçamento para actividades de marketing e de 

comunicação é reduzido e limitado. 
 

 Insuficiência de auto-sustentabilidade financeira. 

 

 

 

 Estabelecimento de actividades one-on-one entre 

empresários e os universitários e licenciados. 

 Criação de Apps e novas tecnologias móveis. 

 Desenvolvimento de concursos e actividades empresariais 

juntos dos universitários. 

 Potenciar novas técnicas de recrutamento junto das 

organizações. 

 Desenvolver o brand equity e os valores da marca 

Universia. 

 Criação de novas parcerias institucionais. 

 

 Crise económico-financeira em Portugal e na União 

Europeia. 
 

 Crescimento acentuado da taxa de desemprego. 
 

 Evolução do fenómeno da emigração dos jovens 

portugueses. 

 

 

 

Tabela 3.1. 

Análise SWOT 
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refere ainda que é essencial interligar a Missão com a Visão da organização, de modo a 

clarificar qual o caminho que a mesma pretender seguir ao longo da sua actividade. 

Tendo em vista os conceitos apresentados no parágrafo anterior, a Missão e a Visão do 

Portal Universia traduzem-se da seguinte maneira: 

Missão 

“A rede Universia actua como agente promotor de mudança, ajudando as 

universidades a desenvolver projectos comuns e gerar novas oportunidades para a 

comunidade universitária, atendendo a uma procura no meio empresarial e 

institucional, com critérios de eficiência económica e rentabilidade.” 

Visão 

“A Universia pretende ser a maior rede de cooperação universitária centralizada 

ibero-americana, que promove a mudança e a inovação através de uma plataforma de 

produtos e serviços para a comunidade universitária e para as empresas.” 

3.3.2. Recursos 
 

3.3.2.1. Recursos Humanos 

 

Os recursos humanos do Portal Universia dividem-se em cinco áreas 

diferenciadas coordenadas e orientadas por um director, sendo chefiadas por um 

director-geral. De uma forma mais específica, a equipa Universia é constituída pela área 

Comercial, a área das Relações Institucionais, a área Financeira, a área direccionada 

para o Marketing e Comunicação, e finalmente, pela área Informática, onde abrange 

também a área do Design. Para além dos departamentos standards apresentados no 

parágrafo anterior, o Portal Universia possuí actualmente uma área direccionada apenas 

para um novo serviço emergente em Portugal, website trabalhando.pt. 
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3.3.2.2. Recursos Financeiros 

 
O Portal Universia está inserido dentro do portfólio do Grupo Santander, 

caracterizando-se como sendo um serviço de mecenato e de responsabilidade social, de 

modo a triangular a satisfação das necessidades actuais das universidades, dos 

estudantes e dos docentes. Na perspectiva estratégico-financeira, a Universia está 

directamente dependente do Banco Santander e dos respectivos resultados ao longo do 

exercício. O Portal Universia está presente em 23 países que possuem uma direcção 

organizada e estruturada por diversos departamentos, e sua gestão é feita de maneira 

independente em cada um dos países, ao nível da alocação dos recursos humanos e 

financeiros. Relativamente a Portugal, o Portal Universia apresentou em 2011 um 

orçamento real estabelecido nos 429.300,00 €, caracterizando-se como sendo o budget 

global, tendo em vista todos os custos inerentes à actividade da organização, não 

existindo nenhuma rubrica específica relativamente ao orçamento direccionado para as 

diversas actividades de marketing. Para o exercício do ano de 2012/2013, a organização 

estabeleceu um orçamento geral de 750.000,00 €. 

3.3.2.3. Recursos Informacionais 
 

A Rede Universia possui uma base de dados alargada que se caracteriza pela 

inovação e dinamização, ao nível da recolha de dados e percepção das preferências dos 

seus utilizadores. O registo e a utilização na Rede Universia assemelha-se bastante ao 

script utilizado nas redes sociais, como por exemplo, o Facebook, onde cada utilizador 

possui um perfil, seu avatar e todas as suas preferências pessoais, bem como aceder aos 

diversos serviços proporcionados pelo Portal Universia. Desta forma, a análise do 

comportamento dos utilizadores, tendo em vista a definição de estratégias direccionadas 

para os mesmos, advém da consulta da base de dados que serve de plataforma para a 
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Rede Universia, e através de outsourcing ao nível da aquisição de informação inerente 

ao mercado, tal como indicadores de empregabilidade e/ou penetração universitária. 

3.3.2.4. Fornecedores 

 
Na perspectiva dos Fornecedores, o Portal Universia não detém nenhum acordo 

ao nível dos fornecedores, tendo apenas o Banco Santander como única aliança 

estratégica de investimento no capital da organização, ao nível da prestação e 

fornecimento de serviços. A organização possui alianças institucionais com diversas 

marcas e empresas que podem ser visualizadas no ponto 3.3.5 – Relações Empresariais. 

 

3.3.3. Portfólio de Serviços 
 

 

O Portal Universia apresenta um portfólio de serviços bastante diversificado e 

amplo, tendo em vista a dinamização da visibilidade da organização junto do seu 

público-alvo oferecendo valor acrescentado aos utilizadores, e consequentemente 

facilitar, ao máximo, a ligação entre os jovens universitários e o mundo empresarial. 

Especificamente, o portfólio de serviços do Portal Universia divide-se em serviços que 

se caracterizam por ser o core do negócio, denominados como Serviços Permanentes, e 

posteriormente apresenta outros serviços que decorrem durante um determinado período 

de tempo, designados como Serviços Periódicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universia Emprego trabalhando.pt 

Innoversia Open CourseWare 

Knowledge@Wharton Dicionário 

Classificados Blogs de Formação/Emprego 

Bolsa Virtu@l Universia Centro de Estágios 

Bolsas de Estudo Parcerias Institucionais 

Agenda Biblioteca Universia 

CIVEP - Universia 

SERVIÇOS PERMANENTES SERVIÇOS PERIÓDICOS 

Matrículas Universidades 

 
Concurso de Desenho – Talentos Design  

 
Concurso U> Rock  

 
Concurso - Conte Connosco 

Netversia 

Concurso - Foto Universia 

Seminários e Conferências 

Universia Recrutamento 



PLANO DE MARKETING – PORTAL UNIVERSIA 

18 

   

Tomás Aranha Moreira 

 

3.3.4. Resultados do Exercício – 2011 
 

 

 A actividade de responsabilidade social e de mecenato, por regra geral, não 

consiste em maximizar o lucro e potenciar o capital financeiro da organização, e este 

facto revela-se nos resultados obtidos pelo Portal Universia no ano de 2011, tendo como 

plataforma orçamental 429.300,00 € para o exercício, tal como foi referido 

anteriormente. 

 O primeiro indicador a ser analisado consiste no índice das Vendas onde a 

organização apresentou um total de 604.221,00 € representando um aumento de 194 % 

relativamente ao ano de 2010 e totalizando um incremento da Margem Comercial de 

182 %, ou seja, 53.412,00 € em 2010 e 150.712,00 € em 2011. Relativamente aos 

Custos, no exercício de 2011 a Universia Portugal apresentou um ligeiro aumento 

comparativamente a 2010, mais especificamente de 6 % que se justifica pelo reforço da 

equipa comercial e pelo incremento dos Gastos Gerais da organização. A coluna do 

orçamento para 2011 mostra a focalização, por parte da organização, na política de 

contenção de custos globais, resultando em 6 % abaixo do orçamentado no início do 

exercício. Na perspectiva dos Resultados da Universia Portugal os resultados foram 

bastante melhores analogamente ao ano de 2010 onde se verificou um resultado de -

792.788,00 €, e em 2011 este valor diminui para -598.696,00 € resultando num 

crescimento de 24 % entre os exercícios. 

Na perspectiva dos indicadores qualitativos, a maioria dos indicadores, 

referente ao período de exercício, superou os objectivos estabelecidos, tendo como base 

os Utilizadores Únicos e os Utilizadores Registados, bem como os níveis de penetração 

em alguns dos principais serviços do Portal Universia. 
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3.3.5. Relações Empresariais 
 

 
As relações empresariais são um ponto fulcral na actividade de 

responsabilidade social do Portal Universia, classificando-se como parcerias 

institucionais que permitem auxiliar os jovens universitários, tanto na prestação de 

serviços como na obtenção de diversos produtos. Assim, a seguinte tabela apresenta as 

principais parcerias institucionais entre o Portal Universia e as demais organizações.  

 

 
 

Para além das empresas apresentadas, o Portal Universia goza ainda de parceria 

com outros portais digitais tais como o da Clix, pai.pt, Expresso Emprego e AEIOU.pt, 

e mais recentemente com a Optimus e com a Nokia, sendo estas de cariz comercial, tal 

como a Apple e a Accer, de modo a gerar receitas para o Portal Universia. 

 

ORGANIZAÇÃO CONCEITO DA PARCERIA 

 

 

Apple 

A Apple Universia Education Store disponibiliza o acesso a 

descontos consideráveis sobre o equipamento informático 

Apple para os jovens universitários, pais dos universitários, 

docentes e pessoal de investigação ligado às universidades. 

 

 

LeYa 

A loja LeYa Universia, permite o acesso ao download 

gratuito de novidades sobre os ebooks, descontos entre 40 % 

e 50 % sobre ebooks em determinados períodos de tempo, 

dicionário digital e saldos permanentes.  

 

 

Athenea Acer 

O Programa Acer define-se como uma iniciativa conjunta 

com o Portal Universia, tendo como objectivo permitir o 

acesso da comunidade universitária à mais recente 

tecnologia a preços acessíveis e competitivos. 

 

 

 

Ciência Hoje 

O projecto Ciência Hoje consiste numa publicação digital 

que visa apresentar e oferecer uma informação completa 

acerca de toda a actividade de investigação científica, 

produzida em Portugal e no estrangeiro, de modo a 

contribuir para comunicação dos diversos progressos 

científicos desenvolvidos nas diversas áreas científicas. 

Tabela 3.2. 

Parcerias Institucionais 
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3.3.6. Factores-chave de Sucesso 
 

Os factores críticos de sucesso caracterizam-se como sendo os principais 

elementos que a organização deve potenciar e transmitir nos diversos segmentos de 

mercado em que está inserida, e principalmente junto do seu público-alvo. Assim, os 

factores críticos de sucesso do Portal Universia enumeram-se da seguinte maneira: 

 

1. Portfólio de serviços diversificado e actual; 

 

2. Parcerias institucionais com organizações sólidas e com elevada notoriedade no 

mercado; 

 

3. Criação de oportunidades profissionais para o futuro dos jovens universitários; 

 

4. Inovação como plataforma do desenvolvimento do conhecimento e da formação; 

 

5. Desenvolvimento e acesso a novas tecnologias na criação de valor para os 

públicos-alvo; 

 

6. Internacionalização da Rede Universia ao mercado espanhol e da América 

Latina; 

 

7. Programas e actividades na envolvente da investigação e do empreendedorismo; 

4. SEGMENTAÇÃO, TARGETING E 

POSICIONAMENTO 

 

4.1. Segmentação 

No delineamento do plano de marketing, a definição do processo de 

segmentação é essencial, para assim, atingir de uma forma eficiente os diversos 

segmentos da organização, e consequentemente satisfazer as suas necessidades, tendo 

em vista a similaridade das suas preferências, dos seus comportamentos e das suas 

atitudes. 



PLANO DE MARKETING – PORTAL UNIVERSIA 

21 

   

Tomás Aranha Moreira 

Os segmentos que o Portal Universia engloba, na prestação dos seus serviços, 

consistem essencialmente nos jovens Pré-Universitários (candidatos ao ensino superior), 

Universitários (ainda atender o ensino superior), os Licenciados, e os Docentes.  

O plano de marketing apresentado neste documento pretende manter o mesmo 

aglomerado de segmentos, apresentando os mesmos de acordo com as seguintes 

variáveis de segmentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.2. Targeting 

             Posteriormente à caracterização das variáveis em que estabelecem os segmentos 

de mercado, é necessário passar à especificação dos segmentos de mercado cujo plano 

de marketing pretende abordar. Nesta medida, o mercado universitário compõe-se pelos 

seguintes segmentos: 

 

Geográfica 

Demográfica 

Psicográfica 

Comportamental 

Portugal Continental e arquipélagos dos Açores e da Madeira + Rede 

Universia. 

Indivíduos de ambos os sexos, compreendidos entre as faixas etárias dos 

17-26 nos segmentos dos Pré-Universitários, Universitários e 

Licenciados, e entre os 45 e os 65 anos no segmento dos Docentes. 

Classes sociais A, B, C1 e C2. 

Jovens modernos, motivados e empenhados a entrarem no mundo do 

trabalho, que acompanham as diversas tendências e inovações 

tecnológicas, principalmente na estratosfera digital. Relativamente ao 

Docentes, caracterizam-se como sendo docentes propensos à 

investigação e transmissão do conhecimento através do meio interactivo. 

Diversificação de serviços para os indivíduos jovens que procuram uma 

plataforma de auxílio e de oportunidades, na perspectiva do acesso ao 

mercado de trabalho, bem como para as pessoas (docentes) que 

pretendem potenciar a sua visibilidade académica no meio universitário. 

Tabela 5.1. 

Variáveis de Segmentação 
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 O Portal Universia pretende desenvolver e disponibilizar um portfólio de 

serviços que vá ao encontro das necessidades actuais dos diversos segmentos 

apresentados na figura 5.1., tendo sempre como linha orientadora a seguinte visão: 

auxiliar os jovens universitários ao longo do seu percurso académico, bem como criar 

plataformas e oportunidades de penetração no mercado empresarial. 

 Na perspectiva do segmento dos Docentes, o objectivo consiste em focalizar 

actividades que permitam maximizar a visibilidade dos trabalhos desenvolvidos pelos 

mesmos, tal como publicações, artigos, projectos e investigação, bem como a 

disponibilização de recursos que conectem os docentes com os jovens universitários. 

4.3. Posicionamento 

 

 O posicionamento consiste numa variável elementar no panorama estratégico 

da organização, na perspectiva de transmitir e comunicar o propósito da actividade de 

negócio da organização, em termos sociais. Desta forma, o Portal Universia apresenta-

se com um posicionamento que pretende estabelecer a ligação entre os jovens 

MERCADO UNIVERSITÁRIO 

Pré-Universitários 

Universitários - Ensino Superior  

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

MBA 

Docentes Universitários + Universidades 

Licenciados, Pós-Graduados e Mestres 

Pós-Graduação 

 Públicos-alvo 

Figura 5.1. 

Segmentos de Mercado 
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universitários e as organizações empresariais, através da empregabilidade, tendo como 

base uma plataforma inovadora e moderna de recursos tecnológicos e digitais. 

 

5. OBJECTIVOS E SUPORTE DE MARKETING 

5.1. Direcção do Plano de Marketing 

 

 O Portal Universia actua num mercado que se caracteriza como sendo um 

mercado quem está claramente definido e estabelecido, tanto ao nível das suas variáveis, 

como ao nível dos diversos segmentos que o constituem. Desta forma, o Portal 

Universia pretende manter-se no mercado universitário, actuado sobre os mesmos 

segmentos de mercado previamente estabelecidos.  

5.1.1. Estratégias de Crescimento 
 

 O Portal Universia ambiciona potenciar o crescimento no mercado 

universitário, incrementado a penetração na Rede Universia, bem como nas diversas 

actividades e programas que pretende desenvolver. Assim, a estratégias de crescimento 

que o Portal Universia a utilizar para o exercício de 2012/2013 são as seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.2. Objectivos do Plano de Marketing 

5.2.1. Objectivos de Marketing 

 

 Os objectivos de marketing adjacentes a este plano de marketing para o 

exercício compreendido entre 2012 e 2013, são os seguintes: 
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PRODUTOS / SERVIÇOS 

Penetração de Mercado Desenvolvimento de  

Serviços 

Desenvolvimento de  

Mercado 

Diversificação 

Tabela 5.1. – Matriz de Ansoff 

 
Estratégias de Crescimento 

Definidas 
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TIPOLOGIA OBJECTIVOS 

 

Digital / Interactivo 

 Aumentar os Utilizadores Únicos Mensais em 10%; 

 Aumentar em 10% os Utilizadores Registados; 

 Incrementar em 20% os seguidores no Facebook e no Twitter; 

 

 

Serviços 

 Incrementar a visibilidade nos meios de comunicação em geral, 

principalmente nos meios de cariz académico; 

 Desenvolvimento de novos serviços em todas as vertentes em 

que o Portal Universia se insere; 

 Desenvolver novos programas que permitam potenciar a 

visibilidade da Universia a nível internacional; 

 

Mercado de Trabalho 

 Aumentar em 10 % o número de colocações no mercado de 

trabalho; 

 Incrementar em 10 % a colocação de novos CV’s na base de 

dados do Portal Universia; 

 

 

 

Outros 

 Potenciar a notoriedade e o reconhecimento da marca Portal 

Universia em 20 %; 

 Aproximar o brand equity da marca Portal Universia à imagem 

da esfera universitária; 

 Criação de novas parcerias comerciais e institucionais; 

 Potenciar o relacionamento dos universitários e dos docentes na 

esfera internacional;  

 

5.2.2. Objectivos Financeiros 

 
Na perspectiva financeira, os objectivos definidos são os seguintes: 

 

 Aumentar as receitas em 25 %; 
 

 Atingir o break even point. 

 Incrementar a auto-sustentabilidade do Portal Universia Portugal em 15 %; 

 

5.3. PLANEAMENTO DO SUPORTE DE MARKETING 

5.3.1. Serviço ao Cliente 
 

Inicialmente, na fase de Pré-Venda, o utilizador tem possibilidade de recolher e 

analisar toda a informação, relativa à prestação do serviço, no website universia.pt, tanto 

ao nível dos concursos e dos eventos em curso, como principalmente, das diversas 

Tabela 5.2. 

Objectivos de Marketing 
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ferramentas de empregabilidade disponíveis, bem como ao nível dos serviços 

direccionados para os universitários. Durante a Prestação do Serviço, o Portal Universia 

não possui um papel em específico ao nível dos serviços direccionados para o emprego, 

tendo apenas a função de mediador entre os utilizadores e as organizações. Quanto aos 

serviços focalizados para toda a esfera do ensino superior, também não se verifica num 

acompanhamento por parte do Portal Universia, devido ao facto de existir um contacto 

directo entre o estudante e os serviços disponibilizados digitalmente. O serviço de Pós-

Venda não existe em concreto, realizando-se uma avaliação, através de métricas 

quantitativas digitais, da satisfação dos utilizadores relativamente à navegação no 

website e à qualidade do conteúdo. Os utilizadores podem entrar em contacto com a 

organização através do e-mail ou por telefone, caso tenham dúvidas ou a necessidade de 

esclarecimentos relativos à prestação de um serviço. 

5.3.2. Estratégias de Marketing Interno 
 

 

O espírito de equipa e a coesão dos seus membros caracteriza-se como um dos 

pilares fundamentais para o Portal Universia, baseados na comunicação e no 

comprometimento com os objectivos da organização a longo prazo. O Portal Universia 

estabelece diversas actividades de comunicação e marketing interno, tanto a nível 

nacional como a nível internacional entre toda a rede Universia. Na óptica interna, 

organiza-se diversas actividades de team-building, de modo a unir e sensibilizar os seus 

colaboradores ao nível do espírito de equipa e a comunicação entre eles. Para além do 

team-building, são organizados jantares e almoços formais, sendo estes muitas vezes 

interligados com toda a envolvente do Banco Santander.  

A nível digital, o Portal Universia possui uma newsletter semanal, tendo como 

objectivo difundir as mais recentes novidades em torno da actividade da rede Universia. 

Na perspectiva internacional, é organizado semestralmente uma conferência que reúne 
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todos os directores-gerais de todos os países que constituem a rede Universia, tendo 

como objectivo principal analisar o ponto de situação nas diversas áreas que envolvem a 

organização, e discutir novas estratégias e novas metas a médio/longo-prazo. 

 

6. ANÁLISE DO MARKETING-MIX 

6.1. Serviço 

 O Portal Universia disponibiliza um portfólio de serviços que se caracteriza 

como sendo uma plataforma de projectos, conteúdos e serviços que permite responder e 

satisfazer as necessidades da comunidade universitária. Os serviços que constituem o 

portfólio da rede Universia têm como principal missão estabelecer o contacto entre 

quatro segmentos, ou seja, as universidades, os estudantes universitários, docentes e o 

mundo empresarial, sendo a disponibilização de valor acrescentado para todos os 

segmentos, o principal objectivo da prestação dos serviços. Numa perspectiva mais 

formal, o conceito base que descreve o leque de serviços Universia consiste em 

projectos e serviços que definem todo o espectro de interacção entre a envolvente 

universitária com a envolvente empresarial, tendo em vista a constante evolução dos 

processos tecnológicos. O portfólio de serviços que o Portal Universia disponibiliza aos 

seus diversos públicos-alvo e, respectivamente, utilizadores está dividido em duas 

secções (tal como está projecto na figura 3.2. no tópico 3.3.3. – Portfólio de Serviços, 

inserido no capitulo 3), ou seja, Serviços Permanentes e Serviços Periódicos, tendo cada 

uma das secções, objectivos e metas distintas. 

6.1.1. Serviços Permanentes 
 

  Paralelamente aos serviços permanentes apresentados anteriormente, o Portal 

Universia disponibiliza outros serviços adicionais tais como blogs de formação e 

emprego para complementar o desenvolvimento do conhecimento dos utilizadores; 

bolsa de estudo (nacionais e internacionais) e centro de estágios profissionais e 
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curriculares direccionados para os universitários a frequentar o ensino superior; agenda, 

dicionário e classificados, e também diversas parcerias institucionais com marcas de 

renome (Apple, Acer, Microsoft, entre outras), de modo a promover descontos e 

facilidade de acesso dos seus produtos aos utilizadores da rede Universia. 

6.1.2. Serviços Periódicos 
 

 

 Posteriormente à apresentação dos serviços denominados permanentes, o Portal 

Universia coloca ao dispor dos utilizadores diversos serviços designados como serviços 

periódicos, decorrendo num determinado período de tempo. Estes serviços pretendem 

desenvolver o Portal Universia enquanto marca, criando notoriedade e reconhecimento, 

junto de todos os agentes que constituem o mercado universitário. A associação a 

empresas com grande notoriedade, permite à organização estabelecer o seu 

posicionamento no segmento universitário, bem como desenvolver diversas acções de 

markting e comunicação. É relevante mencionar que as parcerias institucionais 

estabelecidas, permitem ao Portal Universia gerar receitas, e consequentemente, 

incrementar a auto-sustentabilidade financeira da organização. 

 O portfólio de serviços periódicos apresenta também programas como as 

Matriculas Universia e Universia Recrutamento, e também múltiplas conferências, 

seminários, palestras e cursos de formação em diferentes temáticas (realizados em 

Miami direccionados para os professores e para os reitores). 

6.2. Preço 

 

A variável preço numa organização de cariz comunitária, tal como se designa o 

Portal Universia, apresenta-se de uma forma diferenciada, na medida em que a 

organização não custeia ou estabelece um preço de venda pelos serviços que 

disponibiliza aos diversos segmentos de mercado ao qual se direcciona. Na envolvente 

do Portal Universia, o preço representa-se, inicialmente, nos descontos definidos sobre 
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os produtos ao qual o Portal Universia possui uma parceria institucional e comercial, 

como por exemplo, a LeYa, a Optimus + Apple ou Acer. Os descontos sobre os 

produtos são negociados e estabelecidos com as respectivas marcas, tal como as 

margens comerciais pertencentes ao Portal Universia, a nível local, ou seja, em 

Portugal. No caso da Apple, devido à dimensão e visibilidade mundial da marca 

actualmente, as negociações foram realizadas a nível ibérico, entre Portugal e Espanha. 

A variável preço também se estabelece nos cursos de idiomas e de formação (referidos 

no tópico 6.1.2. – Serviços Periódicos). No primeiro caso, os cursos de idiomas são 

vendidos e realizados em parceria com as universidades que abrangem a rede Universia; 

no segundo caso, os cursos de formação, realizados em Miami, são vendidos pelo Portal 

Universia em parceira com diversas organizações, como por exemplo, o Council for 

Advancement and Support of Education ou o SCImago Journal. É importante referir que 

o custeio destes cursos é elaborado tendo em conta o preço de custo, e uma análise do 

markup do serviço consoante a realidade do mercado.  

 

Tipologia do Curso Valor 

Curso para professores/reitores de 3 dias em Miami 2.000,00 € 

Curso de Idiomas – Nível A1 com 60h semanais 45,00 € - 75,00 € p/sessão 

 

6.3. Distribuição 

 

 Na perspectiva da distribuição, o Portal Universia utiliza um canal distribuição 

único para disponbilizar o seus serviços aos utilizadores, o canal online, não existindo 

nenhum ponto-de-venda fisico. Os serviços do Portal Universia estão todos disponiveis 

no seu website, existindo, periodicamente em universidades, suportes móveis de 

exposição dos serviços e das actividades do Portal Universia, denominados como 

Tabela 7.2. 

Preço dos Cursos Universia em Miami 
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Campus Univerisa, que se transformam em pontos-de-venda, e também em ferramentas 

e instrumentos de comunicação. 

6.4. Comunicação 

 

 A estratégia de comunicação do Portal Universia, a nível global, estrutura-se a 

partir da segmentação dos diferentes públicos, na análise da informação obtida através 

dos utilizadores da esfera Universia  e, através do aproveitamento das funcionalidades 

das rede sociais. As redes sociais apresentam-se como uma ferramenta prioritária de 

comunicação do Portal Universia, tanto a nível institucionais como empresarial. 

 Relativamente a Portugal, a comunicação do Portal Universia caracteriza-se 

como uma comunicação limitada que não é direccionada para os meios de comunicação 

above-the-line, utilizando apenas a imprensa escrita e online, como ferramenta para se 

dirigir às massas. A estratégia de comunicação do Portal Universia passa pela aposta na 

imprensa através da publicação de notícias e também notas de imprensa. A parceria com 

o jornal Público, permite à organização colocar expositores Universia em centenas de 

universiadades, permitindo assim o acesso ao jornal gratuitamente por parte dos 

estudantes universitários. Estes expositores possibilita ao Portal Universia potenciar a 

sua visibilidade junto das universidasdes e dos universitários, através da associação com 

um jornal de renome em Portugal. Para além dos expositores, o Portal Universia criou 

as Salas Universia que consistem em salas de computadores em diversas universidades 

para os estudantes poderem trabalhar e estudar, cujo branding da sala pretence 

totalmente à Universia. Os consursos e os programas desenvolvidos e realizados pelo 

Portugal Universia, em parceria com diversas instituições que patrocinam o evento, 

permite à organização promover e impulsionar a imagem e a notoriedade da marca 

Universia, criando awereness e reconhecimento junto dos diversos píublicos-alvo.  
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 Em suma, a comunicação do Portal Universia passa pela utilizações de notas de 

imprensa para se digirir junto das massas, através de noticias referentes ao mundo 

Universia, bem como as parcerias institucionais para desenvolver o branding da 

organização, onde abrange concertos, concursos, entre outras iniciativas de eventos. 

6.5. Pessoas 

 

 A variável das pessoas consiste numa área de extrema importância para o 

Portal Universia, tanto a nível nacional como a nível internacional, onde os seus 

elementos caracterizam-se como a chave para o sucesso da organização. O recrutamento 

de colaboradores para o Portal Universia não obedece a um padrão especifico de 

caracteristicas e de qualidades, mas segundo os dados recolhidos, é importante que o 

futuro colaborador seja jovem, profissional, alegre, acima de tudo, que tenha vontade de 

trabalhar e de ajudar a organização. Relativamente à formação, o Portal Universia 

propociona a ida dos novos colaboradores a Espanha para assistirem a diversos 

seminários e acções de formação sobre a sua área em especifico, aplicada à envolvente 

da Universia. Para além da formação junto da área espefica de trabalho, a Universia 

prentende transmitir todas dimensões que constituem a organização, ou seja, dar a 

conhecer o Portal Universia aos novos funcionários. O Portal Universia oferece um 

prémio anual de cariz económico aos seus colaboradores, que advém do acordo 

estabelecido entre a Universia Portugal e a Universia Holding. A organização realiza 

também uma avaliação da performance dos seus colaboradores anualmente, estando 

essa avaliação relacionada com o bonús referido anteriormente.  

6.6. Evidências Físicas 

 

 As evidências físicas permitem às organizações, que baseiam a sua oferta de 

valor num serviço, em poder diminuir os níveis de intangibilidade que caracterizam os 

serviços, e consequentemente disponibilizar e oferecer uma melhor percepção da 
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performance do serviço aos seus clientes, neste caso utilizadores. Nesta variável o 

Portal Universia pretende especificamente em extrapolar e transportar aquilo que é feito 

a nível online para a esfera offline, ou seja, transmitir concretamente a associação da 

marca Universia ao mundo universitário. 

 O Portal Universia apresenta diversas ferramentas ao nível das evidências 

físicas que já foram referidas anteriormente, como seja os expositores de jornais, os 

concursos e eventos associados às marcas que permitem alavancar e potenciar a marca 

Universia; as lojas Universia em diversas universidades também em associação às 

marcas parceiras, bem como as salas Universia e os pontos de venda Campus Universia. 

Todas estas acções, que permitem diminuir a intangibilidade do serviço, apresentam um 

design, uma decoração e um layout correspondente à marca Universia, para assim 

existir uma associação clara, por parte do público-alvo, da marca ao serviço prestado. 

6.7. Processo 

 

 As acções realizadas por parte dos utilizadores, quando entram em contacto 

com a rede Universia através do seu website, não obedece a uma sequência standard ou 

padronização comportamental. Os utilizadores ao entrarem no website deparam-se com 

uma oferta elevada de actividades, cujo acompanhamento não é padronizado pela 

organização, ou seja, o utilizador entra no website e, dependendo daquilo que necessita, 

começa a navegar e a pesquisar no mesmo. Desta forma, é possível concluir que o 

envolvimento existente entre os utilizadores e o Portal Univerisa, é um envolvimento 

que se estabelece apenas a nível digital, e interactivo através das redes sociais, onde a 

tecnologia assume uma papel fundamental para o relacionamento utilizador-Universia. 
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7. DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE 

MARKETING 

7.1. Estratégias de Marketing e Comunicação 

7.1.1. Ateliers Universia 

 Os Ateliers Universia consistem numa estratégia dirigida para os estudantes 

universitário do ensino superior, incluído os mestrados, tendo como objectivo a 

potencialização da ligação entre estes e o mercado de trabalho. Paralelamente, este 

projecto pretende incrementar a penetração no Portal Universia, bem como desenvolver 

o brand equity da marca Universia na esfera universitária. 

7.1.1.1. Conceito 

 

 Os Ateliers Universia define-se como um projecto que pretende optimizar o 

desenvolvimento do conhecimento dos estudantes universitários perante uma 

problemática real de uma determinada organização, pretencente à rede Universia, 

podendo englobar diversas áreas das Ciências Sociais. Resumidamente, pretende-se que 

as organizações apresentem uma determinada problemática relativamente ao seu 

negócio, e os diversos grupos de alunos definam e desenvolvam estratégias para 

resolver esse mesmo problema, de uma forma inovadora, explicita, realista e que vá ao 

encontro dos objectivos da organização. 

7.1.1.2. Organização do Projecto 

 

 Este projecto seria estruturado de duas maneiras diferenciadas, dividindo-se 

entre os estudantes da licenciatura e os de mestrado, onde uma organização se 

direccionava para cada um dos segmentos. Assim, a organização dos Ateliers Universia 

estabelece-se da seguinte maneira: 

Locais: Áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mais especificamente na Universidade 

de Lisboa e na Universidade do Porto, respectivamente. 
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Universidades: Todas as universidades que incluem a Gestão, Economia, Finanças e 

Marketing no seu portfólio de cursos, tanto ao nível de licenciaturas como mestrados. 

Organizações: Contacto por parte do Portal Universia às múltiplas organizações da 

rede, de modo a averiguar a disponibilidade e o interesse das mesmas na realização do 

projecto. Posteriormente, o Portal Universia selecciona duas organizações, e discute 

com as mesmas os temas dos projectos. 

Grupos: Seis grupos por segmento, constituídos por oito elementos. 

Inscrição: Login no Portal Universia e seguidamente secção Ateliers Universia. 

Preenchimento de um formulário com n.º de elementos, nomes e n.º de aluno. 

Preliminares: Apresentação de um briefing aos diversos grupos por parte de duas 

representantes da organização, suportado por uma apresentação em PowerPoint e por 

documentos físicos ou digitais que possam ser úteis no desenvolvimento do projecto. 

Duração: O projecto deve ser entregue e apresentado quinze dias após a realização do 

briefing de apresentação, definindo-se uma data para a entrega do relatório e 

apresentação do projecto. 

Suportes: O relatório escrito deve possuir no máximo 40 páginas no total, inclusive os 

anexos, utilizando os tipos de letra Times New Roman, Arial ou Calibri com o tamanho 

12 e um espaçamento entre linhas de 1,5. Relativamente ao suporte gráfico, a 

apresentação em PowerPoint deve ter no máximo 20 slides, com uma duração máxima 

de 15 minutos por grupo. 

Júri: Dois representantes da organização e dois elementos do Portal Universia 

(Departamento de Marketing). 

Avaliação: A apreciação dos projectos é feita entre os júris referidos anteriormente 

durante um espaço temporal de cinco dias, onde se denomina um grupo vencedor por 

cada um dos segmentos. 

Prémios: Estágios profissionais nas organizações.  



PLANO DE MARKETING – PORTAL UNIVERSIA 

34 

   

Tomás Aranha Moreira 

Calendarização: Duas vezes por semestre – Tabela 8.2. Calendarização Estratégias de 

Marketing. 

Comunicação: Redes sociais Facebook e Twitter, bem como a utilização de banners 

digitais no website da Universia - Tabela 8.3. Calendarização Acções de Comunicação. 

Orçamentação: Tabela 8.1. - Orçamento das Actividade de Marketing e Comunicação. 

 

7.1.2. “Empreendedorismo em Portugal” 

 

 A potencialização da inovação caracteriza-se como um dos pilares 

fundamentais para o Portal Universia, tanto na perspectiva digital como na perspectiva 

da maximização e desenvolvimento do conhecimento e acesso ao mercado de trabalho. 

Actualmente, os consumidores/clientes procuram, cada vez mais, produtos e/ou serviços 

diferenciados e inovadores que vão ao encontro das suas necessidades e dos seus 

desejos, baseados na criação de valor acrescentado para os mesmos. 

7.1.2.1. Conceito 

 

 O programa “Empreendedorismo em Portugal” procura descobrir novos 

negócios ou novos projectos empreendedores junto dos estudantes universitários, 

através da sua exposição e apresentação a um número alargado de empresas, de modo a 

arranjar financiamento e visibilidade de negócio junto dos mercados.  Nesta medida, o 

Portal Universia surge como intermediário e de agente facilitador, de modo a unificar, 

no mesmo espaço fisico, as duas partes, ou seja, de um lado a esfera universitária e do 

outro a esfera empresarial. 

7.1.2.2. Objectivos 

Primários 

 Potenciar a criatividade e o espírito empreendedor dos estudantes universitários; 

 Dimencionar e promover novas propostas de valor; 

 Desenvolver novos produtos e serviços baseados na inovação; 

 Colectar financiamento para os projectos considerados crediveis e viáveis; 
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 Potenciar os novos negócios para os mercados internacionais através da rede 

Universia; 

 Aproximar os universitáros à realidade empresarial; 

Secundários 

 Incrementar a marca Universia como uma marca direccionada para os 

universitários; 

 Exposição os beneficios da utilização da rede Universia; 

 Potenciar a notoriedade e o reconhecimento da marca Universia; 

 Aumentar os utilizadores registados na rede Universia; 

 Aumentar a penetração dos jovens estudantes no mercado de trabalho; 

7.1.2.3. Organização do Projecto 

Localização 

 O projecto seria realizado em três localizações diferentes, abrangindo o Norte, 

o Centro e o Sul do pais, de modo a abrangir o máximo de universidades e estudantes do 

pais, mais concretamente no Porto, em Lisboa e no Algarve. Os locais específicos para a 

realização dos eventos são os seguintes: 

 Porto – Centro de Congressos da Alfândega do Porto; 

 Lisboa – Fundação Champalimaud, FIL ou Centro Cultural de Belém; 

 Algarve – Centro de Congressos do Arade; 

Universidades e Organizações 

 

 Este evento pretende abranger todas as universidades ligadas à rede Universia, 

sem qualquer excepção, cobrindo projectos e propostas de négocio de todo o tipo de 

áreas. Relativamente às empresas presentes no evento, seria necessário alargar 

consideravelmente o leque de opções (máximo quarenta empresa por evento), e deste 

modo seria enviada uma proposta ou um convite às empresas, das diversas regiões do 

pais e das diferentes áreas de negócio. Seguidamente, debatia-se e analisava-se, entre o 
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Portal Universia e as organizações, a conveniência, o interesse e a disponibilidade das 

mesmas na participação no evento.  

Elementos e Inscrições 

 

 De modo a potenciar o trabalho e o espírito de equipa, os projectos devem ser 

apresentados sob o formato colectivo, tendo um limite máximo de cinco elementos, 

sendo que na totalidade, cada evento terá quarenta elementos distribuídos pelos diversos 

grupos. Relativamente às inscrições no evento, estas seriam processadas através do 

website do Portal Universia, onde seria colocador um banner comunicativo e apelativo 

na página principal do mesmo, de modo a evidenciar o evento. Posteriormente, o link 

seria redirecionado para a página principal do evento, no lado esquerdo estaria uma lista 

de separadores (Conceito, Inscrições, Regulamentos, Programação, Calendarização, 

Critérios de Avaliação e Prémios), bastando aos candidatos clicar em Inscrições e 

preencher o formulário de inscrição nos seguintes espaços: N.º de Elementos, Nomes, 

E-mail Principal, Universidade, Área de Negócio e Introdução do Projecto. Após a 

conclusão do processo de inscrição, seria enviado por e-mail um número referente à 

posição do grupo para a exposição do projecto. 

Regulamentos 

 

 A regulamentação do evento direcciona-se, em primeiro lugar para o número 

de inscritos e para o número de elementos constituintes dos diversos grupos, tal como 

foi descrito no tópico anterior. Em segundo lugar, os regulamentos pretendem 

especificar as normas e as exigências ao nível dos suportes utilizados por parte dos 

estudantes. Desta forma, os estudantes devem levar em suporte digital (Pen Drive ou 

CD) a apresentação em PowerPoint ou em ficheiro PDF, para assim procederem à 

exposição do projecto, possuindo no máximo trinta slides, elaborados de uma forma 

simples, sucinta, organizada e inovadora. A duração da apresentação de cada projecto 
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deve ter um limite máximo de vinte minutos. Ao nível do suporte escrito, os estudantes 

devem levar o relatório completo e pormenorizado da proposta de negócio para entregar 

ao júri, e ainda em suporte digital caso seja necessário entregar a possíveis interessados 

no projecto. O relatório escrito não goza de um limte de páginas, devendo ser elaborado 

em tamanho 12, com a fonte Times New Roman ou Arial ou Calibri, com um 

espaçamento entre linha de 1,5 e com margens da página Normal. 

Estrutura e Programação 

 

 O script base da estrutura e organização dos três eventos está descortinado 

especificamente na secção dos Anexos, mais concretamento no Anexo 1 – Estrutura e 

Programação do Evento “Empreendedorismo em Portugal”. 

Constituição do Júri e Critérios de Avaliação 

 O júri do evento seria o mesmo para as três sessões programadas, de forma 

manter a sustentabilidade e a mesma linhagem nas avaliações dos projectos. Desta 

forma, o júri seria consistituido pelos seguintes elementos: 

 Dr. Bernardo Sá Nogueira – Presidente do Portal Universia; 

 José Eduardo Carvalho - Presidente da Associação Industrial Portuguesa 

(AIP); 

 Miguel Barros - Presidente da Associação Portuguesa das Empresas de 

Publicidade, Comunicação e Marketing (APAP); 

 Vítor Carvalho - Presidente da Associação Portuguesa dos Gestores (APG); 

 A avaliação dos projectos seria realizado apenas relativamente ao conteúdo 

prático da proposta de negócio, tendo como base cinco critérios de avaliação: Científico, 

Tecnológico, Económico-Financeiro, Viabilidade do Negócio e Mercado. 

Comunicação do Evento 

 

 Os meios de comunicação que seriam utilizados na promoção do evento 

seriam, essencialemente, meios de comunicação inbound e below-the-line, de modo a 
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evitar despender elevados montantes em comunicação, apostando numa maior eficiência 

na forma de comunicar junto do público-alvo. Desta maneira, as técnicas de 

comunicação que seriam empregadas na comunicação do evento seriam as redes sociais, 

mais especificamente o Facebook e o Twitter, o website e a página pessoal do Portal 

Universia, através da colocação de banners promocionais em forma digital. Para além 

das técnicas interactivas, seriam colocados banners físicos nas universiadades da Rede 

Universia, com objectivo de, para além de comunicar o evento, massificar a penetração 

no mesmo de uma forma mais directa junto dos estudantes universitários. Juntamente 

aos banners, seriam enviadas multiplas notas de imprensa e colocadas noticias online 

nos jornais SOL, Diário de Notícias, Correio da Manhã, Destak e na resvista Marketeer. 

A nível de meios de comunicação above-the-line, tendo em vista a parceria com o 

Jornal Público, seriam inseridas noticias acerca do evento no jornal. A calendarização 

das estratégias de comunicação podem ser observado na tabela 8.3.- Calendarização -

Acções de Comunicação 

Prémios 

 

 A atribuição dos prémios para os grupos vencedores em cada uma das sessões 

seriam feita de forma igual, isto é, todos os grupos teriam o mesmo prémio não 

existindo nenhuma ordem nos vencedores. Relativamente ao conteúdo do prémio, 

passaria por garantir o auxílio e a orientação no desenvolvimento do projecto a nível 

financeiro e técnico, de modo a viabilizar a entrada do projecto no mercado. 

Orçamentação 

 

 A orçamentação do projecto “Empreendedorismo em Portugal” pode ser 

visualizado na Tabela – Orçamento das Actividade de Marketing e Comunicação, no 

tópico 8.1. – Orçamento de Marketing. 
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Calendarização 

 

 A calendarização do evento, divido pelas três sessões, pode ser observado na 

Tabela 8.2. – Calendarização Estratégias de Marketing. 

 

7.1.3. Programa Intercâmbio de Docentes 

 

 Os docentes representam um público-alvo importante para o desenvolvimento 

estratégico do Portal Universia, tal como pode ser visto através das mais diversas 

actividades direccionadas para os mesmos. O plano de marketing apresentado neste 

documento pretende impulsionar e salientar a importância dos docentes para o futuro da 

organização, através da focalização das suas funções enquanto professores 

universitários. O programa de Intercâmbio de Docentes pretende oferecer aos docentes, 

ligados às universidades da rede Universia, uma oportunidade profissional de poder 

leccionar (dentro da sua área de ensino) no estrangeiro durante seis meses ou um ano 

dependendo das necessidades da universidade do pais e da vontade própria do docente. 

É necessário referir que os países para o intercâmbio seriam os países que estão 

englobados na rede Universia, ou seja, Espanha e os países da América Latina.  

 Este programa iria requerer um protocolo de trabalho entre a universidade em 

Portugal, a universidade do estrangeiro e o Portal Universia, de modo a garantir a 

sustentabilidade e a legalidade do processo, bem como outros aspectos, como por 

exemplo, a habitação, o período de intercâmbio, pagamentos, vistos de trabalho, entre 

outros. A inscrição no programa seria na página pessoal online, onde o docente 

ordenaria por ordem de preferência os países no qual gostaria de leccionar, onde 

posteriormente cabia ao Portal Universia viabilizar o processo, tendo em vista a 

negociação com as universidades estrangeiras, procurando a colocação dos docentes nas 

mesmas. Relativamente à comunicação do programa, seria feita a nível interno 
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utilizando o website do Portal Universia, inclusive os perfis pessoais específicos dos 

docentes, bem como através da sua publicação e exposição na habitual newsletter 

enviada aos utilizadores da Universia (Tabela 8.3. Calendarização das Acções de 

Comunicação). 

7.2. Outras Estratégias de Marketing e Comunicação 

7.2.1. Patrono 

 Na perspectiva universitária, o Patronato define-se como o acompanhamento 

de um estudante universitário, por parte de um ex-aluno da universidade estabelecido no 

mercado de trabalho, ao longo do seu percurso no ensino superior, de forma a 

aconselhar e auxiliar o mesmo nas diversas etapas do seu curso. Este conceito já é 

utilizado em diversas universidades em Portugal, sendo que a sua conceptualização é 

estabelecida tendo em vista os resultados práticos dos universitários, e é considerado um 

sucesso, na medida em que permite desenvolver o conhecimento e a experiência do 

estudante. A estruturação desta actividade na perspectiva do Portal Universia subsiste na 

extrapolação do conceito para a esfera internacional, ou seja, todos os docentes da rede 

Universia teriam a possibilidade de ser o patrono de um estudante universitário 

estabelecido noutro país. Desta forma, seria criada uma base de dados sincronizada 

entre os estudantes e os docentes, de modo a acertarem e estabelecerem o protoloco 

entre ambas as partes, tendo em vista a área de estudo do estudante e a área de ensino do 

docente. A conjugação entre as duas partes seria efectuada antes do início de cada ano 

lectivo, de forma existir um acompanhamento total em todas as fases do período 

universitário, que engloba os testes, os trabalhos práticos, as frequências e os exames. A 

comunicação seria efectuada em conjunto entre o Portal Universia e as universidades 

portuguesas e estrangeiras da rede, através dos respectivos websites, dando enfâse à 

explicitação do conceito, dos objectivos do programa, dos benefícios e das condições 

(regulamentos) em que se baseiam. 
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7.2.2. Cartão Universia 

 

 O desenvolvimento do Cartão Universia pretende disponibilizar benefícios e 

mais-valias para os utilizadores da rede Universia, disponibilizados através de parcerias 

institucionais e comerciais. O conceito deste cartão seria similar ao conceito dos 

habituais cartões de descontos (servindo também como cartão de débito associado à 

Conta Estudantes Universitários), onde o estudante obteria determinados descontos e 

benefícios, previamente estabelecidos nas parcerias entre o Portal Universia e as 

diversas instituições. Especificamente, as parceiras comerciais seriam acordadas em 

áreas de negócio como as Gasolineiras, Restaurantes, Lojas, Eventos, Papelarias e 

Livrarias. Relativamente à questão da emissão dos cartões, esta estaria ao cargo do 

Satander Totta e o departamento de emissão de cartões do mesmo, cujo recebimento 

seria efectuado por correio. A difusão do serviço disponibilizado pelo Cartão Universia, 

tal como nas outras estratégias apresentadas, seria comunicado no âmbito digital, 

utilizando as habituais redes sociais, o próprio Portal e também a newsletter enviada 

mensalmente (Tabela 8.3. - Calendarização das Acções de Comunicação). 

7.2.3. “I Will Be Your Guide” 

  

 Esta estratégia pretende ir ao encontro de uma linha estratégica defina pelo 

Portal Universia, que consiste em desenvolver e direccionar serviços que ultrapassam a 

esfera do funcionamento universitário e do estudante, como por exemplo, o concurso 

U> Rock ou o concurso de fotografia. O programa “I Will Be Your Guide”, pretende 

impulsionar o envolvimento e o relacionamento dos estudantes universitários da rede 

Universia dispersados pelos seus diversos países. O programa consistiria na elaboração 

de um fórum interno na Universia online, englobando todos os países com 

representação da organização, onde os utilizadores disponibilizavam-se para ser o guia 

de visita do seu país a outros utilizadores vindos do estrangeiro em férias, podendo 
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mesmo acolher os mesmos nas suas residências ao longo desse período de tempo, caso 

estejam disponíveis. A utilização do fórum seria feito de uma forma muito simples, 

bastando ao utilizador Universia inscrever-se e aderir ao Fórum “I Will Be Your Guide” 

e a partir daí poderia iniciar a discussão com o restantes utilizadores, tendo em conta o 

destino que pretende conhecer. Esta acção permite estimular o envolvimento dos 

utilizadores com a rede Universia a nível internacional, oferecendo uma oportunidade 

única aos mesmos de conhecer uma nova cultura e um novo país, interagindo 

directamente com indivíduos de uma rede de estudantes estabelecidos numa envolvente 

distinta à que o utilizador está habituado a viver. A estratégia de comunicação do 

programa teria uma abordagem simultânea em todos os países da rede Universia, 

utilizando o website como elemento principal através de banners promocionais 

referenciados e destacados de uma forma explícita, direccionando o utilizador para a 

explicação do conceito do programa e todas as suas condições, bem como para a 

inscrição e adesão ao fórum “I Will Be Your Guide”. Para além dos banners, as redes 

sociais teriam um papel fundamental na difusão do projecto, utilizando a página do 

Facebook e do Twitter internacional e nacional, com o objectivo de massificar a 

projecção da comunicação do programa, verificando-se uma intensificação antes do 

período de férias (Tabela 8.3. - Calendarização das Acções de Comunicação). 

7.2.4. E-Learning Universia 

 

 A estratégia de e-learning consiste numa aposta forte na inovação e 

desenvolvimento tecnológico ao nível da transmissão de conhecimento no ensino 

superior a curto-prazo, sendo que a sua utilização já predominante em países como os 

E.U.A., através do MIT que disponibiliza cursos superiores de e-learning para a China. 

 Na perspectiva do Portal Universia, este projecto depreende-se como E-

Learning com Grau Académico, permitindo aos utilizadores de toda a rede Universia, 
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terem a possibilidade de obter bacharelados, pós-graduações e mestrados, através de 

módulos de avaliação, conferindo os respectivos graus académicos, não existindo 

qualquer interacção entre a universidade e o estudante. A Universia surge como o 

intermediário entre o aluno e a universidade, criando e estabelecendo acordos 

protocolares com as instituições universitárias que estiverem interessadas no projecto.  

 De uma forma mais específica, o aluno interessado em obter um grau 

académico através do processo de e-learning, inscreve-se e efectua o pagamento (entre 

3% a 5 % da propina reverte para o Portal Universia), e posteriormente, são facultados 

ao estudante o nome de usuário e o código de acesso para assim iniciar o seu percurso 

académico. Tal como foi referido anteriormente, todo o percurso é elaborado por 

módulos de avaliação que representam cada tema das diversas disciplinas que compõem 

o curso, mestrado ou pós-graduação, onde o aluno deve ter o sentido de 

responsabilidade de acompanhar e estudar de uma forma disciplinada o 

desenvolvimento da matéria. Relativamente às avaliações intercalares e finais, estas são 

feitas através de exames online de escolha múltipla ou resposta aberta com consulta, 

onde, obviamente, o grau de exigência e complexidade será elevado. É importante 

referir que, em cursos mais complexo como Medicina, Arquitectura ou Direito, no 

diploma final aparecerá se este foi efectuado via e-learning ou por via normal. 

 A estratégia do E-Learning Universia pretende disponibilizar um serviço 

inovador e revolucionário, em todo o mercado Ibérico-Latino, acrescentando valor à 

formação dos universitários a nível internacional, potenciando a interacção entre 

instituições e indivíduos de diferentes países. Desta forma, apresentemos as vantagens 

que este projecto trás para as diversas partes: 

 Universidades – Redução de custos e vender cursos académicos; 

 Alunos – Aprendizagem à distância com atribuição académica; 
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 Portal Universia – Geração de receitas, desenvolvimento da notoriedade como 

marca inovadora e potencialização do reconhecimento da instituição na esfera 

universitária; 

8. PLANEAMENTO DA MEDIÇÃO DA 

PERFORMANCE 

8.1. Orçamento de Marketing 

 

 A política orçamental estabelecida pelo Portal Universia não apresenta, de uma 

forma concreta, uma rubrica referente aos gastos destinados às actividades de 

marketing. Porém, a tabela 8.1. apresenta, especificamente, os custos inerentes às 

actividades de marketing e de comunicação apresentadas no capítulo anterior. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL CUSTO 

Aluguer dos Auditórios + Equipamento Técnico       4.500,00 €  

Coffe-break       3.780,00 €  

Almoço       7.560,00 €  

Banners Promocionais       4.110,00 €  

SUB-TOTAL   19.950,00 €  

  

ATELIERS UNIVERSIA CUSTO 

Aluguer dos Auditórios + Equipamento Técnico       4.200,00 €  

Coffe-break       3.000,00 €  

Decoração do Espaço       3.000,00 €  

SUB-TOTAL   10.200,00 €  

  

CARTÃO UNIVERSIA CUSTO 

Custo de Produção/Emissão por unidade + Estampar Grafismos       1.104,00 €  

Envio dos Cartões por Correio (Códigos e Manual + Cartão)       5.888,00 €  

SUB-TOTAL     6.992,00 €  

TOTAL 37.142,00 € 

Tabela 8.1. 

Orçamento das Actividades de Marketing e Comunicação 
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8.2. Calendarização 

 

 As calendarizações referente às estratégias de marketing e às respectivas 

acções de comunicação podem ser observadas nas tabelas 8.2. e 8.3., respectivamente, 

estando enquadradas no espaço temporal referente do plano de marketing e organizadas 

mensalmente. Nas acções de comunicação, a calendarização está agrupada pelos meios 

que se pretende utilizar em cada uma das actividades de marketing. 

8.3. Métricas 

 

 Neste segmento pretende-se identificar as métricas que irão permitir averiguar 

se os objectivos de marketing e financeiros foram alcançados, tendo em vista 

monotorização ao longo de um determinado período de tempo, tal como pode ser 

visualizado na tabela 8.4. 

 

 

 

 

 

MÉTRICA PERÍODO DE TEMPO 

Nº. de Utilizadores Únicos Mensal 

Utilizadores Registados Mensal 

Utilizadores no Facebook e Twitter Bimensal 

Colocações no Mercado de Trabalho Semestre 

Colocação de novos CV’s Bimensal 

Nível de Penetração  Mensal 

Avaliação da Notoriedade Trimestre 

Auto-sustentabilidade Financeira Mensal 

Receitas Comerciais Mensal 

Tabela 8.4. 

Métricas de Avaliação dos Objectivos 
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ANEXO 1 - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

“EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL 
 

9:00h - Discurso do Presidente do Portal Universia - Dr. Bernardo Sá Nogueira; 

9:30h – Discurso do Presidente da Associação Industrial Portuguesa (AIP) – José 

Eduardo Carvalho; 

10:00h – Inicio da primeira sessão de apresentação dos projectos: 

 10:20h – Grupo 1 / 10:45h – Grupo 2 / 11:15h – Grupo 3 / 11:45h – Grupo 4 

12:15h – Paragem para Almoço; 

12:30h – Almoço organizado dentro do recinto; 

14:00h – Discurso do Presidente da Associação Portuguesa das Empresas de 

Publicidade, Comunicação e Marketing (APAP) – Miguel Barros 

14:15h – Discurso do Presidente da Associação Portuguesa dos Gestores (APG) – Vítor 

Carvalho 

14:30h - Início da segunda sessão de apresentação dos projectos: 

 14:40h – Grupo 5 / 15:00h – Grupo 6 / 15:20h – Grupo 7 / 15:45h – Grupo 8 

16:00h – Coffee break; 

16:30h – Concentração do júri para discutir os três projectos vencedores; 

16:45h – Entrega dos prémios aos grupos vencedores; 

17:00h – Discurso de encerramento por parte do Presidente do Portal Universia; 

17:30h – Encerramento do evento; 
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2012 

   
2013 

           ESTRATÉGIAS DE MARKETING Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

“Empreendedorismo em Portugal“ 
  

  

  

  

  

  

        

 
Ateliers Universia 

  

    

 

    

 

    

            

 
Intercâmbio de Professores 

                                

                                

 
Patrono 

          

 

          

 

        

                            

 
Cartão Universia 

                                

                                

 
"I Will Be Your Guide" 

                                

                                

                   
E-Learning 

          
 

          
 

        

          
 

          
 

        

Tabela 8.2. 

Calendarização das Estratégias de Marketing 
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2012 

    
2013 

            COMUNICAÇÃO Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Facebook e Twitter Universia 

                        

                                    

                                    

 

Banners Digitais e Website 

Universia 

          
 

          
 

      
                                     

      
 

    
 

      
                                     

 
Banners Físicos 

      

 

      

 

      

 
                  

 
Notas de Imprensa e Notícias  

      

 

      

 

      

 
                  

 
Publicação na Newsletter  

        
 

      
                                     

 
Perfil Online Docentes 

  

      

 

      

 
            

 
Website das Universiades 

      

 

    

 

      

 
                

Tabela 8.3. 

Calendarização das Acções de Comunicação 


