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Destinatários
Esta formação online destina-se a
colaboradores, gestores e empreendedores de Pequenas e Médias Empresas,
bem como a todos os proﬁssionais
interessados nas áreas de Comunicação
e Marketing e que pretendam saber mais
sobre trabalhar o digital.

Duração

120 horas
Área
342. Marketing e Publicidade

PROGRAMA AVANÇADO
EM MARKETING DIGITAL
PARA PME
Finalidade
Com esta formação, pretende-se dotar os formandos e conhecimentos para utilizar os Meios Digitais de maneira a implementar
estratégias e campanhas de Marketing Digital.
Metodologia de ensino-aprendizagem
O processo de ensino-aprendizagem privilegia uma metodologia centrada nas necessidades especíﬁcas e nas expectativas
dos formandos. Neste sentido, as técnicas pedagógicas têm
uma orientação prática e holística face às diferentes temáticas.
A metodologia a adotar assenta na articulação da componente
teórica com a componente prática. O formador adota, desta
forma, uma atitude de consultor e organizador de ideias e métodos de trabalho.
Resultados esperados após a formação

Formador

Rui Abreu
Licenciado em Engenharia Informática
pelo Instituto Politécnico da Guarda.
Atualmente é Diretor de Operações na
Comunilog Consulting e CEO da webIQ Business Solutions. Tem já uma vasta
experiência em diversas áreas, destacando-se áreas como a gestão, tecnologia e
inovação.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes de
aplicar metodologias e instrumentos atuais e inovadores na área
da gestão estratégica e marketing.
Objectivo geral
Este curso tem como objetivo dotar os formandos de conhecimentos e competências técnicas, utilizando os meios digitais
disponíveis tais como AdWords, SEM e Social Media, para o
desenvolvimento, implementação e acompanhamento de estratégias e campanhas de Marketing.
Objectivos específicos
• Deﬁnir, implementar e acompanhar estratégias de Marketing
Digital;
• Promover organizações e marcas utilizando meios digitais;
• Gerir redes sociais como o Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin e Instagram;
• Trabalhar com Google Adwords.
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Formador

Beatriz Ribeiro
Licenciada em marketing pelo IPV.
Tenho uma veia empreendedora muito
forte e desde cedo, que o meu percurso
na licenciatura foi marcado pela
participação em diversos concursos de
empreendedorismo, nos quais trabalhei
arduamente. Trabalho esse, que me
permitiu chegar à ﬁnal em todos e
consequentemente aprender e evoluir
com os projetos que tinha em mão.
Apaixonada por marketing digital,
publicidade,
estratégia
e
inbound
marketing. Considero-me uma pessoa
muito comunicativa e com um gosto
muito especial por novos desaﬁos,
procuro diariamente conhecimento e
evolução constante.

Formador

Ricardo Afonso
É um designer, comunicador, formador e
Marketeer com dupla nacionalidade,
francesa e portuguesa, residente em
Viseu. O seu percurso académico, na área
de marketing, inicia-se no instituto
Politécnico de Viseu, onde se licencia em
Marketing. Em 3 anos, e terminando a
licenciatura com média de excelência,
junta diversos prémios no seu currículo.
Juntamente com outros elementos, é
CEO executivo. Uma marca que ajudou já
diversas empresas do distrito a melhorarem e atualizarem a parte digital do seu
negócio/empresa.

Programa
Módulo 1 - Introdução ao Marketing Digital
• Principais conceitos de Marketing Digital
• Plataformas de Marketing Digital
• Sites e Portais
• Social Media
• Email Marketing
•Motores de busca
Módulo 2 - Email Marketing
• Criar campanhas de email marketing;
• Marketing virtual;
• Legislação aplicável;
• Propriedade e direito de uso de bases de dados;
• Qual o papel dos fornecedores de serviços eletrónicos;
• Campanhas de email marketing;
• Ferramentas de email marketing;
• Análise de uma campanha de email marketing.
Módulo 3 - Web Copywriting
1. Introdução ao WebCopywriting
1.1. Importância de um bom copy no Marketing
Digital
1.2. Características do mercado
1.3. Diferentes formatos para conteúdo no digital
1.4. Comportamento do público-alvo
2. Recursos do Copywriting
2.1. Escrita persuasiva
2.2. Gatilhos Mentais

PROGRAMA AVANÇADO
EM MARKETING DIGITAL
PARA PME

Programa
3. Como utilizar técnicas de Copywriting
3.1. Noções básicas de Storytelling
3.2. Copy para os diferentes estágios do funil
3.3. Copywriting para websites
3.4. Copywriting para newsletters
3.5. Copywriting para os motores de busca
3.6. Copywriting para as redes sociais

Módulo 4 - Social Media
1. Introdução ao Marketing nas Redes Sociais
1.1. Panorama atual das Redes Sociais
1.2. Deﬁnição do público-alvo e persona
1.3. Estratégia de Conteúdos
1.4. Alcance Orgânico vs Alcance Pago
2. Criação de Conteúdos para as Redes Sociais
2.1. Diferentes formatos de conteúdo
2.2. Técnicas para a produção de conteúdo
3. Publicidade nas Redes Sociais
3.1. Promoção de uma publicação
3.2. Criação de uma campanha de anúncios
4. Métricas

Módulo 5 - Search Engine Marketing (SEM) e Adwords
• Importância do SEM
• Introdução ao Search Engine Optimizations (SEO)
• Links Patrocinados
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