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SOBRE O WORKSHOP

Este Workshop foi concebido por profissionais 
na Gestão de Projetos Digitais, que atuam na 
indústria nacional e internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 150€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Conhecimento básico / intermédio 
de metodologias ágeis e lean 
startup. É um fator preferencial, mas 
não obrigatório.

O papel do gestor de produto em empresas tecnológicas tem 
adquirido cada vez mais importância, principalmente pela sua função 
estratégica e de coordenação e colaboração com developers, 
designers, gestores de projeto e muitos outros profissionais que 
fazem parte da estrutura da mesma. 

Os intricados processos de gestão de produtos digitais ajudam a 
perceber qual a raiz do problema que precisa de ser resolvido, e 
facilitam a otimização dos recursos e redução dos riscos do negócio, 
produzindo conhecimento dentro das equipas e gerando valor para 
a organização e para os utilizadores, iteração após iteração.

Neste workshop serão abordados os fundamentos e princípios 
básicos da gestão de produtos digitais, bem como a aplicação de 
métodos e técnicas de com focus na resolução do problema chave. 
A prototipagem, a validação de ideias/conceitos, e a definição das 
características do produto com base no que os clientes realmente 
precisam (“human-centered design”) são outros dos tópicos 
estudados neste workshop. Finalmente, irão ser discutidos os 
ciclos de iteração do produto, como monitorizar o desempenho, os 
resultados dos produtos e como continuar a gerar conhecimento ao 
longo do processo. 

Para ilustrar tais princípios, este workshop abordará estudos de 
casos - de sucesso e de insucesso -, ferramentas de gestão e como 
exercitar as melhores práticas de gestão de produtos digitais no seu 
ciclo de vida.
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Introdução à gestão de 
produto.

1.

 › O que é gestão de produto?

 › O papel do gestor de produto no 
desenvolvimento de produtos digitais

 › O ciclo de vida do desenvolvimento de produto 

 › Os maiores desafios de um gestor de produto

Resolver problemas.2.

 › Como saber que estamos a resolver o problema 
certo?

 › Entender os comportamentos e as necessidades 
dos clientes

 › Definindo o problem statement

Criação de soluções.3.

 › Identificando oportunidades

 › Gerando hipóteses para resolver os problemas 
dos clientes

 › Ideação do produto & especificações técnicas

 › Delineando a sua visão de produto

Validação de ideias.4.

 › Definição de hipóteses a testar

 › Prototipagem rápida

 › Métodos de experimentação

 › Testes com utilizadores

 › Como aprender com os protótipos?

Desenvolvimento.5.

 › O que construir primeiro?

 › MVPs

 › Roadmapping

 › Indicadores de desempenho

Medição.6.

 › Como saber se o produto é bem-sucedido?

 › Análise qualitativa e quantitativa 

Aprendizagem.7.

 › A importância da aprendizagem contínua

 › Ciclos de feedback com utilizadores

Projeto.8.

 › Elaboração de projeto de gestão de produto 
digital

PÚBLICO-ALVO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Este workshop é orientado para gestores de 
produto, designers, software developers e project 
managers que trabalham em desenvolvimento de 
produtos digitais.
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NOTAS

Em caso de cancelamento do workshop por parte da EDIT., o valor 
pago pelo(a) participante antecipadamente será reembolsado na sua 
íntegra. Caso o cancelamento seja efetuado pelo(a) aluno(a) será 
devido uma multa (cláusula penal) de 10% (dez por cento) do valor 
pago. Não será restituído o valor da inscrição após a realização do 
workshop. 

A EDIT., livre de quaisquer ônus para com o(a) aluno(a), poderá utilizar 
a sua imagem e som de voz para fins de divulgação do workshop e das 
suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-lo ou divulgá-lo nos 
seus canais de comunicação. 

A EDIT. reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou 
mesmo cancelar workshops de acordo com um número minímo de 
interessados. 
Nesse caso, todos os inscritos serão previamente avisados, até 
24horas antes do ínicio do workshop. 

Ficarão ao critério da EDIT. os cancelamentos dos Workshops por 
outros motivos que aqui não foram informados. 

Demais valores gastos pelo(a) aluno(a) não serão reembolsáveis, 
como valores gastos com alojamento, hotel, passagem de qualquer 
tipo e deslocações.

EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO
iMac 21”i5 (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica em 
formato digital. 

LEONARDO ELOI
Product Manager

Seedrs

TUTOR
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