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Curso de Marketing e Liderança 

Luanda | 15 a 18 de Fevereiro 2022 

Uma parceria Insignis West e BCMJJ International  

 

Objectivos Gerais 
Este Curso de Marketing e Liderança tem como objectivo principal dotar os participantes das 
principais ferramentas de Marketing e Liderança para contexto empresarial. 
 
Objectivos Espcíficos 
O Curso de Marketing e Liderança irá abordar os seguintes temas: 
Evolução do Marketing: Evolução do Marketing; Mercados; Marketing Mix; Marketing Digital; 
Marketing Comercial e Liderança como processo de desenvolvimento 
 
Destinatários 
Este Curso de Marketing e Liderança está recomendado a Directores, Executivos, Gestores, 
Quadros Médios e Superiores e Profissionais no geral que queiram compreender as ferramentas 
fundamentais para o desenvolvimento de estratégias competitivas de Marketing e de uma boa 
Liderança. 
 
Duração e Carga Horária  
16 Horas | 4 Dias   
 
Horário: 8h30 às 12h30 
 
 
 
Este documento não pode ser reproduzido ou copiado, o seu conteúdo está protegido pela lei. 
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Programa 
 
Módulo 1 
Definições e evolução do marketing 
Evolução histórica do papel do marketing; 
As principais marcas históricas mundiais; 
Principais conceitos de Marketing e novas tendências. 
 
Módulo 2 
Os mercados 
Análise dos Mercados;  
Estudos de mercado; 
Como fazer uma implantação no mercado; 
Segmentação de mercados. 
 
Módulo 3 
Abordagens Estratégicas de Crescimento 
Definição de um Plano de Acção; 
Competir com o mercado mantendo um sistema de protecção. 
 
Módulo 4 
Marketing Mix 
Os 4 P`s do Marketing; 
Aplicação do Marketing Mix. 
   
Módulo 5 
O Plano de Marketing  
A importância de um bom plano de Marketing; 
Planear para agir. 
 
Módulo 6 
Marketing Digital 
As principais ferramentas digitais 
Como implementar uma campanha de marketing digital 
Como implementar uma campanha online com google AdWords 
As redes sociais e a reputação online 
 
Módulo 7 
Marketing Comercial  
Planeamento da Acção Comercial 
Conhecimento do Produto. 
Definição do Público-Alvo 
Definição de objectivos; 
Desenvolvimento de Campanhas; 
As Reuniões de Negócios 
Preparação da Reunião: internet, imprensa e relatórios de empresas de inteligence. 
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Módulo 8 
A liderança como processo de desenvolvimento 
O enquadramento da liderança na organização; 
As diferentes perspetivas de liderança face ao meio; 
O gestor e o líder: a dicotomia que potencia o funcionamento do grupo; 
A arte de liderar: adequar o estilo às variáveis do grupo. 
O carisma. 
 
Modulo 9 
A comunicação como ferramenta fundamental de liderança 
As diferentes formas de comunicação;  
A gestão de desempenho e o feedback;  
A transmissão de ordens claras, concisas e precisas;  
O brífingue adequado a cada situação; 
Rentabilizar as reuniões como meio objetivo e remunerador para resolver os problemas;  
Quais as minhas capacidades como comunicador; 
O meu marketing pessoal; 
Quais as minhas armas – atitudes e comportamentos. 
 
Módulo 10 
A liderança de equipas: o novo paradigma 
Os diferentes grupos organizacionais;  
As novas variáveis de mudança do século XXI e a forma como influenciam o trabalho de equipa;  
O processo de construção de equipas: transformar um grupo heterogéneo numa equipa coesa;  
A decisão como produto final de uma liderança objectiva;  
O processo de tomada de decisão: conciliar os factos com a intuição;  
A decisão sob stresse: quando a realidade ameaça esmagar o líder. 
 
 
INSCRIÇÃO 

• Valor de Inscrição: 400.000,00Kz 

• Forma de Pagamento: Transferência Bancária 

• A inscrição inclui: Formação; Coffee-Breaks; Certificado/Diploma 

• A Formação será realizada na seguinte morada: Rua Gregório Mendes, Nº 31, Vila Alice, 
Luanda 

• Nota Importante: Após a Inscrição, receberá um email de confirmação com o IBAN para 
transferência. Atenção a inscrição só é considerada válida após o pagamento. 

 
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

• Insignis West – Luanda 

• Mateus Madaleno (Dr.) 

• luanda.office@insigniswest.com 

• Insignis West - Angola 

• Rua Gregório José Mendes, Nº 31 – Vila Alice, Luanda 

• +244 923 785 638 | +351 21 139 20 68 | Emails: luanda.office@insigniswest.com 

http://www.insigniswest.com/

