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SOBRE O WORKSHOP

O E-mail Marketing é um dos canais do Marketing Digital mais 
antigos que existe e um dos que apresenta melhor retorno, quando 
bem aplicado.

Permite a qualquer marca ou empresa, de forma relativamente 
barata e eficaz, a promoção e venda de produtos ou serviços, assim 
como o relacionamento com uma base de dados previamente 
angariada. No entanto, é importante conhecer e dominar as 
boas práticas para evitar o spam e o remetente ser considerado 
relevante e confiável pela sua audiência.

Este workshop super prático de e-mail marketing vai ensinar-te 
a usar o email marketing de forma estratégica e diferenciadora, 
usando as melhores ferramentas e as melhores técnicas. Vais 
ficar a conhecer as leis que regulam o setor, as boas práticas 
recomendadas, os diferentes tipos de envio de email marketing, 
os conceitos básicos de design para email e como medir os 
resultados das tuas campanhas de forma eficaz.

Os formandos sairão deste workshop com conhecimentos 
práticos e competências para a utilização do email marketing como 
ferramenta de relacionamento, promoção e venda de produtos e 
serviços no seu dia-a-dia.

duração total 12h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 150€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Conhecimentos gerais de navegação na 
Internet e conhecimentos tecnológicos 
elementares enquanto utilizador (email, 
motores de pesquisa, navegadores, etc).

Remote
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PÚBLICO-ALVO

Profissionais e estudantes de marketing, 
publicidade, comunicação, branding, web design, 
design de comunicação, gestores de conteúdos 

online e responsáveis de unidades de negócio ou 
empreendedores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Compreender a importância 
do E-Mail Marketing.

1.

 › Passado, presente e futuro do email marketing

 › Enquadramento do email marketing como um dos 
canais da estratégia de marketing de uma marca

 › Utilização em Portugal e no Mundo

 › Vantagens da sua utilização para todo o tipo de 
empresas

Conceitos base & boas 
práticas.

2.

 › Anatomia de um email

 › Dicas para boas práticas de escrita de Subject

 › Conceitos de SPAM, blacklist, base de dados e 
métricas mais utilizadas

 › Melhores práticas em termos de calendarização, 
frequência, segmentação, personificação, entre 
outros

 › Análise de casos reais: Do’s and Don’t

Plataformas de e-mail 
marketing.

4.

 › O que são e para o que servem

 › Quais as mais utilizadas no mercado e o que 
difere entre elas

 › Recomendações na utilização de imagens, 
etiquetas de personalização e outras 
funcionalidades das diferentes plataformas

 › Criação de conta e pré visualização de uma 
plataforma de email marketing

Estratégia de email 
marketing.

5.

 › O email marketing como parte fundamental de 
uma estratégia integrada de marketing

 › O funil e as táticas mais usadas em cada fase

 › Abordagem macro, estratégia e ações concretas

 › Construção de Base de Dados

 › A importância de análise de resultados, reporting 
e melhoria contínua

Exercício prático.6.

 › Exercício prático em contexto real

Componentes legais 
(RGPD).

3.

 › Legislação que regula a utilização de dados 
pessoais e consequentemente regula a prática de 
email marketing

 › Direitos e obrigações perante a lei

 › O que ter em conta e boas práticas
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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 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, 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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