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O QUE É?

Performance Marketing is as it sounds – marketing based on 
performance.

Durante esta formação serão abordadas técnicas de planeamento, 
gestão, optimização de campanhas e avaliação dos resultados 
alcançados.

Estes conteúdos serão apresentados dentro de uma metodologia 
com uma forte componente prática, que se torna indispensável 
em Performance Marketing. Os formandos terão acesso a 
plataformas de gestão de publicidade como Google Ads, 
Merchant Center e Business Manager para gestão de publicidade 
nas Redes Sociais. Serão abordados conceitos como a Gestão de 
Orçamento, fontes de tráfego, KPI’s e modelos de negócio CPC, 
CPM, CPL, conversões, ROAS, entre outros. Finalizar-se-á o curso 
com a temática de Reports e Dashboards que é cada vez mais 
fundamental no dia a dia de um Performance Marketing Manager.

Este curso intensivo foi concebido por 
profissionais da área com uma vasta 
experiência nacional e internacional.

duração total 116h

100h Curso Intensivo prático

16h Workshop

investimento 290€x4 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

Idade Mínima 18 anos 
-
Formação nas área de Formação em 
áreas de Marketing ou Experiência 
profissional comprovada. 
-
Marcação de uma SOPP gratuita com 
um dos nossos Student Admissions 
Manager.

ADMISSÃO
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PERFIL
Está destinado a todos os que pretendem adquirir 
conhecimentos sobre as várias plataformas de 
anúncios e sua análise. Desta forma, esta formação 
é relevante para estudantes, profissionais de 
marketing digital, empreendedores, gestores, 
consultores bem como profissionais que sintam 
necessidade de aplicar várias técnicas de 
Performance Marketing.

Para frequentar esta formação os alunos devem 
ter conhecimentos de Marketing Digital ao nível 
de Analytics, Gestão de Campanhas em Redes 
Sociais e Google Ads (search, display).

OBJETIVOS
Com este curso, pretende-se que os alunos 
aprofundem os conhecimentos de planeamento, 
gestão, optimização de campanhas e avaliação 

dos resultados. Criando assim aumento de tráfego 
e concretização de objetivos.
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 › Meios , origens e canais

 › Performance trackings: utms e google url builder

 › Modelos de atribuição

 › Google analytics

 › Data studio

 › Reports

Analytics - como analisar.3.

Projeto final.4.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 › Planeamento estratégico

 › Estratégica funil , funil de conversão: see // think 
// do

 › Métricas e KPI’s

 › Tráfego: orgânico vs pago

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

 › Gestão de orçamento global digital

 › A/B testing

 › Gestão de audiências

 › Fontes de tráfego

Introdução à performance.1.

 › Principais plataformas de ads

 › Google ads / Bing ads (search, remarketing + 
gsp, shopping)

 › Facebook & Instagram ads & Linkedin ads

 › Marketing afiliados + native ads

 › Remarketing dinâmico

 › Google optimize e A/B testing

Da estratégia à 
performance.

2.
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Um computador (1 por aluno); 
Projetor HD;
Documentação em formato digital. 

No final do curso, os alunos da EDIT. têm acesso a 
um workshop gratuito, à escolha do aluno (exceto 
The Agency Workshop Series, International 
Workshop e Workshops Lego® Serious Play).

WORKSHOP EDIT. EQUIPAMENTO

A inscrição no curso intensivo de Advanced 
Performance Marketing inclui acesso a publicações 
e a documentação de suporte nas aulas, 
incluindo um conjunto de recursos bibliográficos 
e formações online de suporte às atividades de 
ensino, investigação e aprendizagem.

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO ÀS 
AULAS

Todos os nossos alunos beneficiam de uma 
colaboração exclusiva entre a Tronik- Digital 
Recruitment Agency e a EDIT..

O objetivo desta parceria é o enquadramento 
e inclusão dos alunos da EDIT. no mercado de 
trabalho.

RECRUTAMENTO

SOPP
Para se inscreverem no curso intensivo de 
Advanced Performance Marketing, os alunos 
necessitam de agendar uma SOPP (Sessão de 
Orientação Pedagógica & Profissional) gratuita, 
com um dos Student Admissions Managers da 
EDIT..

Esta SOPP tem como objetivo dar a conhecer, 
em pormenor, a metodologia da escola, as 
instalações, enquadrar o perfil do candidato, 
analisar as expetativas em relação ao curso e 
esclarecer eventuais dúvidas sobre o mesmo.

CERTIFICAÇÃO
A certificação é entregue aos alunos em formato 
digital e inclui: carga horária, modular e total, do 
curso temáticas, notas finais de cada módulo e 

média final do curso, certificação DGERT, carimbo 
e assinatura (da coordenação pedagógica do 
programa ou administração da escola).



www.edit.com.pt

EDIT. 
Lisboa

Alameda D. Afonso
Henriques, 7A
1900-178 Lisboa

(+ 351) 210 182 455
geral@edit.com.pt

EDIT. 
Porto

Rua Alferes Malheiro, nº 226
4000-270 Porto

(+ 351) 224 960 345 
geral@edit.com.pt

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid

Calle Gran Vía
4,28012 Madrid

(+ 34) 910 563 227 
info@edit.com.es


