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SOBRE O WORKSHOP
Este workshop visa aprofundar a literacia digital e dotar os 
participantes de um entendimento abrangente sobre soluções 
tecnológicas inovadoras e suas implicações nos negócios, processos 
de trabalho e público em geral. 

Os participantes ficarão preparados para compreender e tirar partido 
das principais vertentes da transformação digital nos próximos 5 
anos, através da aquisição de conhecimentos nas áreas Mobile e 
Internet of Things, Blockchain, e Inteligência Artificial.

Workshop concebido por profissionais que 
atuam há vários anos no mercado nacional e 
internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto 

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Para frequentar este workshop é 
necessário ter experiência com 
soluções digitais na ótica do 
utilizador (web, redes sociais, apps, 
smartphones). 

PÚBLICO-ALVO
Executivos e líderes responsáveis pela estratégia empresarial 
e programas de transformação digital, profissionais na área de 
marketing digital, gestores de canais digitais, empreendedores de 
negócios digitais com foco em novas tecnologias.
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Transformação Digital.1.

 › Evolução de Interface Homem-Máquina

 › Transformação Digital de Processos de 
Negócio

 › Soluções de Mobilidade Empresarial

 › Abordagem Omni-Canal e Estratégia de 
Conteúdos 

 › Preocupações de Segurança de Dados e 
Privacidade

Mobile e IoT.2.

 › Padrões de utilização de Dispositivos 
Móveis

 › Monetização de Apps: Aquisição e 
Fidelização de Utilizadores

 › Dispositivos móveis além dos smartphones

 › Sensores, contexto e a importância da hiper-
personalização

 › Frameworks e Stacks Tecnológicos

 › Abordagens híbridas e nativas no 
desenvolvimento de soluções

O Futuro Digital do 
trabalho e serviços.

5.

 › Marketplaces e a Tecnologia como 
facilitador da Shared Economy

 › Freelancing e Gig Economy

 › O ambiente de Trabalho Digital

 › Equipas Distribuídas geograficamente

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Blockchain.4.

 › Base de dados distribuída e algoritmos de 
consenso

 › Criptografia e propriedades Matemáticas

 › Bitcoin, Ethereum e outras Cripto-moedas

 › Smart-contracts e Transações Digitais

 › Aplicações de um Distributed Ledger

Inteligência Artificial.3.

 › Monetização dos dados

 › Fundamentos e inspiração em Processos 
Biológicos

 › Machine Learning e Redes Neuronais

 › Algoritmos Genéticos e Evolutivos

 › A Singularidade Tecnológica
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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

Um computador 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. 
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