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SOBRE O WORKSHOP

Atualmente, no desenvolvimento de planos de Marketing Digital, 
cada vez mais é contemplado o recurso a estratégias de Paid Media. 

Estas elevam as campanhas digitais a um nível em que o seu 
rendimento é medido em objetivos de negócio críticos e tangíveis. 
Para o efeito, é necessário enquadrar as mesmas dentro de uma 
visão holística de toda a estratégia de Marketing Digital.

Durante este Workshop serão abordadas técnicas de planeamento, 
gestão, optimização e avaliação dos resultados alcançados com 
este género de campanhas.

Estes conteúdos serão apresentados dentro de uma metodologia 
com uma forte componente prática, na qual os formandos poderão 
ter acesso a plataformas de gestão de publicidade como Google 
Ads ou Facebook Ads e assim compreenderem conceitos como 
CPC,CPM, CPL, conversões, pagamentos por Lead, entre outros. 
Pretende-se por fim que este Workshop seja uma plataforma de 
partilha de conhecimentos, na qual os alunos se sintam confortáveis 
para tirar dúvidas relativas às aplicações destas abordagens no seu 
dia a dia.

Este workshop foi concebido por profissionais 
na área de Digital Marketing, que atuam na 
indústria nacional e internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 165€

REQUISITOS
Para frequentar este workshop 
são necessários conhecimentos 
de Marketing Digital ao nível de 
Analytics, SEO e SEM.

PÚBLICO-ALVO
Esta formação destina-se a todos os que pretendam adquirir 
conhecimentos sobre ferramentas e técnicas de Performance 
Marketing, para que consigam aplicá-las no seu quotidiano laboral. 
Desta modo, este workshop torna-se relevante para estudantes, 
profissionais de marketing digital, empreendedores, gestores, 
consultores, bem como profissionais que sintam necessidade de 
aplicar frequentemente técnicas de Performance Marketing.
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Da estratégia à Performance1.

 › Introdução

 › Planeamento Estratégico

 › Funil de Conversão: SEE // THINK // DO

 › Métricas e KPI’s: CPM // CPC // CPL // CPA...

Paid Media2.

 › Breve apresentação das plataformas de “self 
service ads”

 › Google Ads // Facebook Ads // Instagram Ads // 
Twittter Ads // Linkedin Ads

 › Objetivos de Campanha e tipos de anúncios 
para o efeito

 › Outros canais: Email Marketing // Native Ads

 › Remarketing

 › A/B Testing

 › FrameWork para optimização de campanhas

Analytics3.

 › Google Analytics - Apresentação

 › Fontes de Tráfego

 › Performance Tracking: UTMs e Google Url 
Builder

 › Modelos de Atribuição

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 › Trabalho de grupo

 › Criação de breve plano estratégico e 
apresentação

Exercício Final4.

EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Um 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 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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