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A Digital Education Network. é um Think 
Tank, fundado pela EDIT., com o objetivo 
de inovar nas áreas de educação e 
recrutamento para a indústria digital.

Anualmente, são debatidas áreas da Educação e 
Recrutamento próximas à escola com profissionais 
de agências e empresas parceiras da DEN. 

A sinergia entre as instituições de educação criativa 
digital e a indústria uma forma de proporcionar ao 
mercado profissionais com conhecimentos atualizados.
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educação.



A cooperação entre a escola e a DEN, 
permite a adequação dos conteúdos 
programáticos da formação EDIT. ao 
mercado e às tendências atuais da
indústria digital.

Assim, procura-se estabelecer a interação da 
Escola com os profissionais da área, oferecendo 
aos alunos uma formação moderna e eficaz, face a 
um mercado em constante evolução e crescimento. 



recrutamento.



Saber o que empresas procuram e o input de 
especialistas a atuar no mercado nacional e 
internacional torna-se essencial ao 
desenvolvimento conceptual, criativo, teórico 
e prático dos alunos da EDIT.

Esta colaboração permite uma inserção ativa dos alunos 
no mercado de trabalho e na realidade atual da indústria 
criativa e tecnológica, prestando aconselhamento de 
carreira e serviços de recrutamento exclusivos.
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