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Branding 
Estratégico

Vertente Estratégica

SELO DE 
CONFIANÇA



Maximizar o poder 
da marca, da criação
à gestão

O DESAFIO

Numa altura de incertezas, e em que todas 
as variáveis da nossa vida e da vida das 
marcas passaram a estar em aberto, urge as 
empresas perceberem o verdadeiro valor das 
marcas como ativo da sua organização e as 
reposicionarem na sociedade. Mais do que criar 
marcas bonitas e estratégias de comunicação 
com base no entretenimento, as marcas têm 
hoje de assumir o seu propósito. Chegou a 
altura de as empresas entregarem à sociedade 
algo que seja útil para as pessoas. Esta formação 
irá permitir que, quando todos nós sairmos 
deste momento de enorme indefinição, se saiba 
qual é a missão das marcas enquanto agentes 
da sociedade para além da economia. Chegou 
a hora da estratégia da verdade, do marketing 
do bem e da comunicação com base no que se 
sente. Não basta vender. É preciso criar relações 
de longo prazo para que no momento de 
compra seja a sua marca a escolhida!

O PROGRAMA

O programa é fruto da parceria entre
a Nova SBE Executive Education, a 
Imagem de Marcas e a Empower
Brands Community, que contou com a 
colaboração entre Catherine da Silveira, 
Professora na Nova School of Business & 
Economics, com uma vasta experiência 
profissional na área de gestão de
marcas e Cristina Amaro, Presidente de 
Empower Brands Community, Autora, 
Pivot & Diretora Editorial de Imagens
de Marca, para o seu desenho. Este 
programa oferece uma abordagem 
completa de branding, conciliando teoria 
e prática, no contexto atual de mercado 
particularmente desafiante, onde não é 
possível errar, mas é fundamental arriscar.



Integrar a estratégia de marca num
contexto global do modelo de negócio 
da organização

Adquirir e treinar os principais conceitos 
de gestão de marca (Brand Equity, Brand 
Image, Brand Awareness, Brand Identity, 
Brand Positioning)

Saber gerir e maximizar estes conceitos
no contexto atual de mercado,
particularmente complexo e imprevisível

O que
esperar:
PARA SI

Profissionais que necessitam de ferramentas 
concretas para lançar e gerir uma marca

Managers de PMEs

Profissionais que queiram acompanhar o 
processo de brand management: Marketeers, 
comerciais, serviços legais, serviços financeiros 

Entrepreneurs

Profissionais que desejam desenvolver as 
suas competências em branding e estratégia 
de marca

PERFIL DE PARTICIPANTES

PARA A SUA 
ORGANIZAÇÃO

Construir e/ou redefinir a estratégia de 
marketing e comunicação das marcas para 
responder melhor aos novos desafios de 
mercado

Saber definir o brand purpose de cada uma 
das marcas da sua organização

Usar as marcas como forças de mudança 
para agilizar o negócio 



o programa apresenta uma jornada dividida em três partes que desafia
os participantes a descobrir, debater e implementar os principais conceitos
de gestão de marca, num contexto de mercado instável e dificilmente previsível.

Ao longo de toda a experiência, existirão momentos de aplicação prática 
dos conceitos adquiridos, bem com um projeto final de formação onde, 
em equipas, os participantes irão desenvolver uma marca real. A formação
culmina com uma apresentação da estratégia desenvolvida sobre o desafio
lançado, para um painel de guest experts na área de gestão de marca.

Programa
Em parceria com o Imagens de Marca e a Empower Brands Community, 

PARTE 1 
Contexto

Brand 
Management

PARTE 2 
Brand 
Strategy

PARTE 3 
New 
Trends

Análise dos conceitos 
e a sua articulação

Análise e aplicação dos 
conceitos no contexto 
do lançamento de uma 
marca real

Novas tendências na gestão
de marca num contexto de
mercado incerto

WORKSHOP
Aplicação prática 
de conceitos

PROJETO
Parte 1

PROJETO
Parte 2



Programa 28 horas

Contexto Brand Management 

Qual é a diferença entre uma marca e 
um produto?

Porque é que as empresas precisam 
de marcas fortes?

Será que tudo pode ser “branded”?

Overview dos principais conceitos de 
gestão de marca

Brand awareness

      Definição e medição

Brand Image

      Definição e avaliação

Brand Identity

       Como construir a identidade 
distintiva e forte de uma marca

      Qual é o modelo mais adequado 
      e como aplicá-lo

Brand positioning

      Como construir o positioning de
      uma marca

      Quais são os modelos mais
      adequados e como aplicá-los
       para melhor diferenciar a marca da 

sua concorrência

Parte 1

WORKSHOP
Aplicação prática de conceitos



Programa 28 horas

Brand Strategy

New Trends

Parte 2

Parte 3

Como construir a estratégia mais eficiente 
para atingir os objetivos da marca e da 
empresa

What’s on? What’s next in brand 
management? 

Plano de marketing da marca

Plano de comunicação da marca

Maximizar os Brand elements (nome, 
logotipo e outros elementos de 
comunicação da marca)

Como antecipar as novas tendências 
de consumo?

PROJETO
Parte 1 : 
Aplicação dos conceitos num 
caso real.

Briefing

Os formadores apresentam o caso 
real de um novo produto, para o 
qual ainda não foi contruída uma 
marca

Team Work
Os participantes constroem em equipa:
 1) O brand purpose 
 2) A identidade da marca 
 3) O posicionamento da marca
 4) A estratégia da marca

Support 
Os trabalhos de grupo são apoiados 
pelos docentes e pelas suas 
respetivas equipas 

PROJETO
Parte 2 : 
Apresentação do projeto de 
grupo ao painel de guest experts 
em brand management



Coordenação Executiva
Catherine da Silveira

Docente na Nova School of Business & Economics 
em Marketing Research, Brand Management e Luxury 
Marketing, com experiência profissional na área- 
primeiro na L’Oréal, onde trabalhou como Brand 
Manager, Diretora de Marketing e Country Manager, 
em França, Portugal e Estados Unidos – depois no 
sector das Novas Tecnologias como Diretora de 
Marketing e Comunicação.

Com um PhD em Brand Management pela Open 
University Business School, UK, e um Mestrado 
em Marketing e Estudos de Mercado pelo Institut 
de Sciences Politiques (SciencesPo) em Paris é 
atualmente uma das maiores referências na 
área de marcas e no setor do luxo em Portugal, 
prestando assistência regular a diversas empresas 
e organizações internacionais e nacionais, tais 
como Unilever, L’Oréal, Nestlé, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Claus Porto.

Cristina Amaro é a autora e apresentadora 
do Imagens de Marca, o magazine de maior 
longevidade da SIC Notícias, considerado uma 
referência no mercado. Premiada de Best Team 
Leader, é também uma empreendedora e 
empresária que transformou um projeto numa 
empresa. A The Empower Brands House é o 
novo nome da empresa que fundou há 17 anos, 
além da produção do Imagens de Marca, guarda 
dentro de portas muitos desafios entre os quais 
a Empower Brands Community. Uma causa 
agregadora, que promove a sustentabilidade 
através das marcas, das pessoas e das 
empresas, que conta já com um canal oficial, 
Empower Brands Channel. 

Formada em Publicidade & Marketing, com
diversas especializações no jornalismo, área
do marketing e da gestão de imagem, Cristina
Amaro não se considera uma CEO comum mas
sim, e acima de tudo, uma entusiasta de equipas 
que vive e respira cada projeto de forma única.

SAIBA MAIS AQUI SAIBA MAIS AQUI

Corpo Docente

Cristina Amaro
CEO of the Empower Brands House 

PROJETO*

*Este projeto contará com a participação de guest experts em brand management

http://exed.novasbe.pt/docentes/item/catherine-da-silveira
http://exed.novasbe.pt/docentes/item/cristina-amaro


Uma escola que sempre olhou 
para o futuro como forma de 
perpetuar o seu legado.

 

Nova School 
of Business 
& Economics

Desde o início que o papel da Nova SBE esteve 
sempre muito bem definido. E assim se manteve 
nos últimos 40 anos: participando ativamente para 
transformar o mundo de forma positiva.

Acreditamos em ter um compromisso para com 
todas as pessoas que se atrevem a questionar, 
a descobrir, a criar. As que continuam a tentar 
superar-se e a melhorar os meios através dos 
quais podem ser melhor e fazer melhor enquanto 
pessoas, profissionais, líderes. Enquanto cidadãos.

Amanhã, tal como hoje, seremos uma escola que 
receberá quem continua a acreditar na nossa 
capacidade em superarmo-nos, demonstrando as 
mentes curiosas e determinadas que somos.

Seremos o espaço onde é possível ter as 
ferramentas necessárias para perceber onde quer ir 
e começar a traçar o caminho para chegar lá.

Ver história a ser feita e fazer parte dela é um 
privilégio raro. 

As instalações da Nova 
SBE têm o selo de 
confiança COVID OUT, 
atríbuido pelo ISQ.

SAIBA MAIS

    
   

 

https://campaigns.novasbe-execed-portfolio.com/re-start-pack


Entre os melhores 
da Europa

Líder em 
Portugal

MESTRADO EM GESTÃO

FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL

MESTRADO EM FINANÇAS

UNIVERSAL BUSINESS SCHOOL

23ª MELHOR

14º MELHOR

5 PALMAS

DA EUROPA

DO MUNDO

DO MUNDO

DO MUNDO

DA EUROPA

44ª MELHOR

30º MELHOR

#1 EM PORTUGAL

30ª MELHOR

Reconhecido pelo ranking do Financial Times

Esta informação foi atualizada a junho de 2020.

Reconhecido pelo ranking da Eduniversal



Há 16 anos a contar histórias e a valorizar as marcas, 
o Imagens de Marca é hoje o magazine de maior 
longevidade da SIC Notícias e o único programa de 
televisão especializado em branding. A sua relevância 
e consistência aliadas à criatividade e inovação têm 
permitido a sua afirmação como marca editorial 
multicanal e a sua entrada em novos territórios ainda 
mais abrangentes.
 
Cristina Amaro, a sua autora, apresentadora e 
diretora editorial, ela própria uma referência de 
credibilidade no setor, lidera uma equipa com grande 
experiência na área de criação de conteúdos sobre 
marcas e empresas, cria agora um projeto maior 
onde o Imagens de Marca e outros projetos, como 

por exemplo a formação académica e executiva, 
se integram. A Empower Brands Community (EBC), 
que começou como um movimento de apoio ao 
branding, tem vindo a transformar-se numa causa 
de valorização e promoção da sustentabilidade das 
marcas, das empresas e das pessoas que as gerem 
através de um conjunto de iniciativas que criam e 
promovem o conhecimento.
 
Mais do que um projeto nacional, o Imagens de 
Marca tem também impacto internacional, não só 
através da televisão, com emissões na SIC Notícias e 
SIC Internacional, como das plataformas digitais que 
ao longo do tempo têm vindo a ganhar visibilidade 
além fronteiras.



SIGA-NOS:

ACREDITADO POR: MEMBRO DE:

exed.novasbe.pt
Nova School of Business & Economics

Ming C. Hsu Executive Hall
Campus de Carcavelos
Rua da Holanda, 1
2775-405 Carcavelos

RECONHECIDO POR:

Nova SBE Executive Education
Expanda os seus horizontes

IDIOMA 
Português 

DURAÇÃO
3 dias e meio

FORMATO
3 dias das 9h às 18h
1 dia das 9h às 13h

1ª EDIÇÃO
21 a 24 de outubro de 2020

INVESTIMENTO
1.950€

CANDIDATE-SE AQUI

Program Advisor
Rita Correia de Oliveira
rita.c.oliveira@novasbe.pt
(+351) 912 892 541

exed.novasbe.pt
https://lms.novaforum.pt/?pt=application&op=show_form&type=all&lecture=all&version=1091
https://www.facebook.com/exed.novasbe/
https://www.linkedin.com/school/2679078/
https://www.youtube.com/c/NovaSBEExecutiveEducationLisboa

