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SOBRE O WORKSHOP

Porto

Com este workshop de marketing digital os participantes 
passarão a ter competências de entender melhor como integrar 
o digital numa estratégia de marketing da sua empresa, tanto em 
B2B como diretamente ao consumidor final. Serão desmistificados 
os principais problemas deste meio - sejam de tecnologia, de 
privacidade ou mesmo da força de uma comunidade social para 
permitir um pensamento focado na marca, num serviço ou num 
produto.

Todos os assistentes terão em sua posse uma série de 
conhecimentos e ferramentas práticas, que vão permitir identificar 
e discutir as melhores estratégias de atuação e obter retorno. 
A apresentação de cases e a partilha de muitas experiências 
reais, tanto no mercado nacional como internacional, permitirá 
materializar o conteúdo teórico do programa.

Profissionais de Marketing que pretendem aprofundar os 
conhecimentos de marketing digital. Recém-Licenciados que 
procuram conhecimento digital na perspetiva mais profissional para 
poderem responder aos desafios das agências de publicidade e 
de departamentos de marketing. Empreendedores que pretendem 
consolidar e validar a sua estratégia de marketing digital.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Para frequentar este workshop são 
necessários conhecimentos básicos 
de Marketing e conhecimentos 
tecnológicos na ótica do utilizador 
(email, web, social, mobile)

PÚBLICO-ALVO
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução.

E-commerce.

Comunicação.

Mobile e m-Commerce.

1.

2.

3.

7.

 › Ecossistema da Economia Digital

 › A evolução da comunicação e do marketing 

 › Do marketing convencional ao marketing 
digital

 › Empresa Brick & Click

 › Compreender alguns termos comuns no 
vocabulário digital

 › Solucões tecnológicas para criar uma loja  online

 › Como desenhar um site de venda online 
pensada para o cliente

 › Logística e atenção ao cliente como elementos 
chave para a experiência do utilizador

 › Meios de pagamento online

 › e-Commerce: Entorno B2B e B2C

 › Web marketing

 › Search Engine Optimization (SEO) e Search 
Engine Marketing (SEM)

 › E-mail marketing e Affiliate Marketing

 › Display Advertising e Rich Media

 › Content Marketing

 › Personalização e A/B testing

 › Plano de Marketing Digital

 › A importância do Mobile First

 › Mobile Marketing

 › Mobile site, site responsive e aplicações mobile

 › Geolocalização: do universo ao local

Web Analytics.4.

 › Web analytics: Como medir e optimizar - 
Reportings

 › Principais métricas para a análise de resultados  

 › Medição do posicionamento em SEO & SEM

 › Cálculo ROI

Criar uma Estratégia de 
social media e respetivos 
conteúdos. 

6.

 › Elaboração de um Plano Estratégico de Social 
Media aplicando todos os conceitos abordados

Social Media.
 › Introdução às Redes Sociais: as várias redes e 
as suas funções

 › Escolher as melhores redes para cada negócio; 

 › Método “POST”

 › Social Commerce: Integração das Redes sociais 
no ecommerce

 › Online Reputation Management (ORM)

 › SMO (Social Media Optimization)

5.
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CERTIFICAÇÃO
Inclui: Carga horária total do workshop, 
certificação DGERT, carimbado e assinado pela 
coordenação pedagógica da escola em formato 
digital. 

EQUIPAMENTO
Um computador (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

E-CRM.8.

 › Gestão de relações com os clientes

 › Captação de Base de Dados online

 › Gerar, qualificar e fidelizar leads

 › Email marketing: criatividade, gestão e 
automatização de emailing

 › Aspetos legais no âmbito da publicidade     
online

Criar um Plano Global de 
Comunicação.

9.

 › Elaboração de um plano estratégico global de 
comunicação

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.
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