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SOBRE O WORKSHOP

Hoje em dia somos expostos a 5000 anúncios por dia. Como é que 
podemos garantir que os nossos anúncios são vistos pelo nosso 
público-alvo? Como é que podemos garantir que o utilizador irá 
mostrar interesse pelo nosso negócio? Como é que sabemos que 
angariámos um cliente após ter visualizado a nossa campanha?

São estas as perguntas que vamos responder neste Workshop. 
O Performance Marketing consiste na realização e controlo de 
campanhas de anúncios nas mais variadas plataformas de ads 
como o Google Ads, Youtube, Facebook Ads, Instagram, Linkedin 
Ads, etc.

Neste Workshop irás aprender como criar campanhas nestas 
plataformas, como escolher o tipo de campanha mais correto 
utilizando vários meios de pagamento (CPC, CPV, CPL, CPA, 
etc.), como avaliar a performance de cada campanha e as boas 
práticas de criação de anúncio para todos estes canais.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 170€

nota Lotação limitada

REQUISITOS
Para frequentar este módulo são 
necessários conhecimentos básicos 
a nível de marketing digital ao nível de 
Analytics, SEO e SEM.

PÚBLICO-ALVO

Este workshop está destinado a todos os que pretendem adquirir 
conhecimentos sobre as várias plataformas de anúncios e de 
análise. 
Desta forma, torna-se relevante para estudantes, profissionais de 
marketing digital, empreendedores, gestores, consultores bem 
como profissionais que sintam necessidade de aplicar várias 
técnica de Performance Marketing.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Técnicas de Performance 
Marketing.

3.

 › A/B Testing

 › Remarketing

 › Otimização de campanhas e orçamento

Paid Media 

 › Google Ads

 › Facebook & Instagram Ads

 › Linkedin Ads

 › Email Marketing e Influencers (blogs)

2.

Introdução
 › Tráfego: Orgânico vs Pago

 › Principais Plataformas de Ads

 › Principais modelos de negócio: CPL, CPC, CPA, 
etc.

1.

 › Google Analytics

 › Performance Trackings: UTMs e Google URL 
Builder

Analytics - Como analisar.4.

Exercício Final

 › Trabalho de grupo

 › Criar plano estratégico de Performance 
Marketing

5.
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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 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.

EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Um computador com ligação a internet 
(preferencialmente através de cabo de rede);
Webcam e microphone;
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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