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SOBRE O WORKSHOP

O digital veio criar novos desafios ao modo como comunicamos 
com os consumidores e os potenciais consumidores. 

Este workshop dará um overview do mercado publicitário digital 
e principais ferramentas de media para atingir os objetivos de 
comunicação das marcas. 

Desde o tradicional banner, aos anúncios nas redes sociais, 
conheça e interaja com as plataformas que lhe irão permitir colocar 
campanhas de media e otimizar a sua presença online.

Responsáveis de marketing e comunicação, empreendedores, 
gestores de projetos, designers, freelancers, curiosos das 
ferramentas de marketing digital.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 165€

REQUISITOS

Licenciatura em Marketing / 
Comunicação, conhecimentos gerais 
de comunicação, relações públicas e 
marketing digital.

PÚBLICO-ALVO
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução.1.

 › Evolução do Marketing Digital

 › Tendências

 › Diferenças entre publicidade online e 
publicidade digital

 › Overview de Customer Journey

 › Definição de Objectivos de media e 
principais métricas a considerar

 › Tipos de media existentes

Publicidade no Google: 
Introdução.

2.

 › Evolução da Publicidade no Google Adwords

 › Introdução ao Google Adwords

 › Principais diferenças entre tipologias de 
Campanhas em Google Adwords

 › Overview da plataforma de Google Adwords

 › Setup de Pixel de Conversão

 › Setup de Pixel de Remarketing

 › Linkagem com Google Analytics

 › Linkagem com Google Search Console

 › Linkagem com Youtube

Campanhas de Search em 
Google Adwords.

3.

 › Como planear uma campanha de Google Search

 › Como estruturar uma campanha de Google 
Search

 › Setup de uma campanha de Google Search

 › Quality Score e sua importância

 › AdExtensions e sua importância

 › Melhores práticas e como optimizar uma 
campanha de Google Search

Campanhas de Google 
Display.

4.

 › Diferenças entre Google Search e Google 
Display

 › Diferentes formatos de Google Display

 › Diferentes segmentações em Google Display: 
User Centric vs Site Centric

 › Remarketing Ads

 › Métricas mais importantes na avaliação de 
campanha de Google Display

 › Melhores práticas e como optimizar uma 
campanha de Google Display

Campanhas no Gmail.5.

 › Diferentes segmentações em Gmail Sponsored 
Promotions

 › Customer Match : a grande oportunidade

 › Diferentes formatos em Gmail Sponsored 
Promotions

 › Métricas mais importantes na avaliação de 
campanha de Gmail

 › Melhores práticas e como optimizar uma 
campanha de Google Display

Google Shopping.6.

 › O que é Google Shopping

 › Diferenças entre Google Search e Google 
Shopping

 › A importância de um bom feed de produto – A 
base para Google Shopping

 › Como montar uma campanha de Google 
Shopping

 › Melhores Práticas e como optimizar uma 
campanha de Google Shopping
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CERTIFICAÇÃO
Inclui: Carga horária total do workshop, temática, 
certificação DGERT, carimbado e assinado pela 
coordenação pedagógica da escola em formato 
digital. 

EQUIPAMENTO
Um computador por aluno; Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

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 24 
horas 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.

Campanhas de Youtube.7.

 › Como fazer campanhas de vídeo em Youtube

 › Formatos disponíveis no Youtube

 › Diferentes segmentações em Youtube

 › Métricas mais importantes na avaliação de 
campanha de Youtube

 › Melhores práticas e como optimizar uma 
campanha de Youtube

Resolução de Desafio.8.

 › Construção de plano de publicidade com 
soluções Google

 › Apresentação de plano e debate de ideias

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (cont.)
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