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Design Digital, 
Desenvolvimento Web, 
Mobile, UI & UX Design
Marketing Digital, 
Design Thinking e
Business Innovation.



que potencie a interação da escola
com profissionais de referência,
integrando-os como tutores. 



visão.



A EDIT. acredita que a sinergia 
entre as instituições de educação 
criativa digital e a indústria é a 
melhor forma de proporcionar aos 
alunos uma formação eficaz, 
focada nas tendências atuais, face 
ao mercado em constante 
evolução e crescimento. 



O input de especialistas na 
área, a atuar no mercado na-
cional e internacional é essen-
cial ao desenvolvimento teórico, 
conceptual, criativo e prático. 

Assim, os conhecimentos adquiridos 
são mais facilmente alinhados com a 
realidade atual da industria criativa e 
tecnológica. 



formação.



está estruturada e orientada para 
profissionais e recém-licenciados 
que pretendam iniciar uma carreira 
ou especializar-se em áreas da 
Indústria Digital. 

A formação EDIT. 

Cursos, Programas e Workshops são construídos 
pela Direção Pedagógica em conjunto com profis -
sionais de referência:
Creative Directors, Art Directors, Web & Mobile Devel-
opers, CEO’s, CTO’s, UX Designers e Digital Marketeers, 
a exercer funções no mercado das Agências Digitais.  



Digital Marketing & Strategy

User Experience &
User Interface Design

Front-end & Responsive
Web Development

Digital Art Direction
& Creativity

programas



Design Thinking for
Business Development

Data-Driven Marketing
& Analytics

Digital Product Design
& Management

Digital Account
& Project Management

Social Media
Marketing Strategy

E-Commerce Marketing
Strategy & Growth

cursos intensivos



E-commerce Marketing Strategy

Design Thinking Foundations

Digital Product Design

Digital Product Management

Digital Marketing Analytics

Personal Information Management

Mobile Strategy

Lean Agile

Video Marketing Strategy

Costumer Journey Maps

Copywriting Bootcamp

User Research for Discovery

Video for Interaction

workshops



Lean UX

UX Foundations

Social Media Marketing Strategy

Digital Content Marketing

SEO & SEM Foundations & Advanced

Design Sprint

Service Design

Front-end & Responsive Web
Development Foundations

React - Getting Started

Get Started with Angular JS

JavaScript: From Basics to Building

Intro to iOS Development & Swift

workshops

Lorem ipsum



projeto 360.



No âmbito do projeto final de 
cada programa, os alunos têm a 
oportunidade de trabalhar com 
clientes reais. 

Projeto 360 - Digital Campaign 

Esta é uma componente-chave de um 
ensino prático e  próximo da realidade da 
indústria digital, dando a oportunidade 
aos alunos de contactar com práticas 
vigentes no mercado e integrarem uma 
equipa multidisciplinar.   



Cada equipa é constituída por 
um ou mais elementos de cada 
área:

Interaction Designers 

Front-End Developers

User Interface & User Experience Designers 

Digital Marketeers & Strategists 

Digital Account & Project Managers



A supervisão criativa e tecnológica 
das equipas é um ponto de 
equilibrio para a concretização da 
campanha digital integrada. 

Esta orientação está a cargo de tutores, 
profissionais convidados de agências 
parceiras e antigos alunos, ativamente 
integrados no mercado digital.



in-company.



Ajustada à realidade das empresas, 
das suas necessidades e destinada a 
melhorar a performance professional 
dos seus colaboradores. 

O processo incluí uma fase de consultoria e 
levantamento das necessidades de formação 
e, em colaboração, é feita a escolha de uma 
tutoria especializada assim como a preparação 
e criação do conteúdo programático, com o 
desenvolvimento de um programa específico 
adaptado às necessidades do cliente.

Formação à Medida 
para Empresas



clientes in-company.



industry sessions.



Evento que junta profissionais de diversas 
áreas da indústria digital num ambiente 
descontraído e com “Talks” focadas nas 
suas áreas de conhecimento.

Branding Digital, UX & Consumidores/Utilizadores, 
Tecnologias vs Metodologias e Projetos Digitais: Art 
Direction. 

Industry Sessions by EDIT.

Design, UX & Technology: 

Digital Agency, Social Media, Google AdWords, 
Marketing and Comunications Strategies, 
E-Commerce & M-Commerce e Gestão de Projetos.

Digital Marketing:



partners.



Agências e empresas parceiras 
disponibilizam know-how através de 
tutores qualificados e contribuem 
para a atualização de conteúdos de 
cursos, programas e workshops. 
Os parceiros da EDIT. têm contacto previligiado com 
os alunos, tendo a possibilidade de os integrar no 
mercado, com a chancela de qualidade de ensino 
EDIT. 



den.



Think Thank de Educação e Recrutamento

Realizado anualmente com agências e
empresas parceiras, são debatidas áreas da 
Educação e Recrutamento próximas à escola.

A sinergia entre as instituições de 
educação criativa digital e a in-
dústria permite adequação dos con-
teúdos programáticos da formação 
ao mercado e às tendências atuais 
do digital.

Digital Education Network.



empresas 2017.



recrutamento.



A EDIT. tem uma colaboração exclusiva 
com a Tronik - Digital Recruitment Agency, 
na inserção no mercado de trabalho, 
prestando aconselhamento de carreira e 
serviços de recrutamento exclusivos. 

A Tronik é uma agência de Recrutamento 
especialista e profunda conhecedora do mercado 
das novas tecnologias, design interativo e 
marketing digital.

www.landing.jobs

www.tronik.pt

A EDIT. mantém também uma parceria com a YBorder, 
agência especializada no recrutamento de developers

, 

sediada em París e também com a Landing.Jobs,
plataforma de recrutamento portuguesa especializada 
em tech recruitment para funções em todo o mundo. 

www.yboder.com



w .ww .edit com.pt

 224 960 345 

EDIT. Porto
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