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SOBRE O WORKSHOP

Cada vez mais as Redes Sociais têm um papel fundamental na 
comunicação das empresas e projetos, e os profissionais da área 
de marketing e marketing digital, concretamente, devem estar 
preparados para esta realidade. 

O que podemos fazer de diferente para potenciarmos os 
objetivos de negócio através das Redes Sociais? Como começar 
a anunciar no Facebook e Instagram? Como configurar a Conta 
de Anúncios? Como deve ser gerido o budget atribuído às Redes 
Sociais? Como analisar os resultados e que optimizações podem 
ser implementadas? São algumas das perguntas que vão ser 
respondidas neste workshop.

Serão abordados como base temas como a Gestão de Conteúdos, 
Calendarização, tipos de publicações e configurações gerais do 
gestor de anúncios. A formação será complementada com gestão 
e implementação de anúncios em ambas as plataformas: Facebook 
e Instagram, para cumprir diferentes objetivos como notoriedade, 
engagement, vendas ou angariação de leads. 

Este workshop terá uma forte componente prática, onde os alunos 
irão implementar campanhas com diferentes objetivos, diferentes 
segmentações e diferentes formatos/criatividade, e onde se 
discutirão optimizações de campanhas reais.

Pretende-se com esta formação que os alunos fiquem aptos para 
investirem nas Redes Sociais de forma estrategicamente mais 
eficaz e colocarem o que aprenderam em prática de forma a 
maximizar os resultados dos seus negócios/projecto.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 170€

nota Lotação limitada

REQUISITOS
Para frequenter este workshop são 
necessário conhecimentos básicos de 
Gestão de Redes Sociais.

PÚBLICO-ALVO
Esta formação destina-se a todos os que pretendem adquirir 
conhecimentos para começar a anunciar nas Redes Sociais 
(Facebook e Instagram) ou como melhor optimizar campanhas. 

É destinado a gestores de redes sociais, profissionais de Marketing, 
Marketing Digital ou Comunicação, empreendedores e gestores 
de PMEs. 
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Introdução.1.

 › Introdução ao business manager e estrutura 

 › Terminologias associadas

 › Definição do público-alvo e definição de 
personas

 › Gestão de conteúdo e calendarização de 
publicações

 › Facebook ads: o que adaptar nas diferentes 
fases do funil de conversão

 › Gestor de negócios e gestor de anúncios: passo 
a passo

Como Segmentar Anúncios 
e Criar Audiências 
Relevantes.

2.

 › Diferentes tipos de audiências/públicos

 › Setup de públicos personalizados a partir de 
várias fontes como tráfego do website, bd de 
clientes, etc

 › Encontrar públicos semelhantes aos nossos 
melhores clientes

Planeamento e Setup de 
Campanhas no Facebook e 
no Instagram.

3.

 › Locais de publicação (como anunciar em stories, 
feed facebook, feed instagram, etc)

 › Estrutura e tipos de anúncios de facebook

 › Anúncios dinâmicos para e-commerce

 › Geração de leads dentro do facebook

 › Setup para e-commerce

 › Instalação píxel e conversões personalizadas

 › Catálogos de produtos

 › Dicas práticas para implementar

 › Exercícios práticos e questões

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 › Como distribuir e gerir montante investido 

 › Principais métricas a analisar

 › Trackings a garantir 

 › Relatórios e data studio

 › Exercícios práticos e questões

 Análise, Optimização e 
Reporting.

4.
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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, 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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EDIT. 
Lisboa

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

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

EDIT. 
Porto

Rua Alferes Malheiro, 226
4000-057 Porto

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

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h

EDIT. 
Madrid

Calle Gran Vía, 4
28013 Madrid

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


