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SOBRE O WORKSHOP

O espírito de partilha, participação, e a disponibilidade para o 
pensamento crítico são requisitos essenciais para uma aprendizagem 
de sucesso. É com este objetivo que iremos debater tópicos para 
chegar a diferentes respostas, e caminhos.

O principal objetivo deste workshop será dotar os seus participantes 
de um pensamento crítico, e criativo, para tirar o maior proveito das 
potencialidades de marketing nas diferentes plataformas sociais.

O workshop iniciará por explorar a relação de Portugal com as 
maiores plataformas de redes sociais, e analisar especificidades de 
cada plataforma. Este primeiro módulo terminará com um debate 
sobre casos de impacto.

O segundo módulo irá focar-se na análise das mudanças que as 
redes sociais trouxeram a nível social, e o que procuram os seus 
utilizadores, ou seja, o essencial para que possamos definir os 
objetivos e alvos, no módulo 3.

Depois de sabermos onde estamos, o que queremos e para quem 
queremos, faremos acontecer e perceberemos como promover e 
medir o sucesso.

O workshop terá exercícios práticos em cada módulo promovendo 
a partilha do conhecimento adquirido, para cimentar ferramentas e 
estratégias transversais para diferentes problemas.

Este workshop foi concebido por 
profissionais que atuam na indústria nacional 
e internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 165€

nota Lotação limitada

REQUISITOS
Este workshop destina-se a 
todos aqueles que já têm alguma 
experiência em gestão de presenças 
em plataformas digitais, sendo 
esse o único requisito para a sua 
frequência.

PÚBLICO-ALVO

Este workshop destina-se a quem esteja ligado 
à criação de conteúdos digitais: bloggers, 
gestores de redes sociais, community managers, 

profissionais de marketing, 
e para todos os que recorram a plataformas 
sociais para promoção própria, ou de negócios.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

As Redes que nos rodeiam.1.

 › Redes sociais no marketing mix

 › Portugal e as redes sociais

 › As diferentes plataformas

 › Casos de impacto

 › Desafio: O que fazer antes, durante, e depois 
do acidente?

Luta contra a Miopia e 
Invisibilidade.

4.

 › Plataformas e formas de promoção 

 › Ferramentas de monitorização

 › Desafio: E agora?

Os Superpoderes das 
Redes Sociais.

2.

 › As redes sociais e evolução do consumidor

 › Tendências de consumo no digital

 › O que procuram os consumidores nas redes 
sociais

 › Objetivos e alvos

 › Desafio: Verdade ou Ilusão?

Mãos na Massa.3.

 › Canais vs conceitos

 ›  Pilares Estratégicos

 ›  Desafio: Uma página na mão
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Computador (1 por aluno); Projetor 
HD; Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica da 
escola 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 
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.
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