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SOBRE O WORKSHOP

Saber criar e gerir um website é uma das características mais 
importantes para qualquer profissional de marketing digital ou 
empreendedor.  
Este workshop foi pensado para quem está a começar no mundo 
do desenvolvimento de websites com recurso ao mais popular 
Content Management System do mercado, o WordPress. 
Aos participantes serão apresentados não apenas conceitos e 
definições úteis, mas também instruções práticas de como criar 
um website do zero com WordPress.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 170€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Idade mínima de 18 anos. 
Conhecimentos básicos de internet 
e informática na ótica do utilizador: 
utilização de motores de pesquisa, 
utilização de websites, navegadores 
e computadores. Conhecimentos de 
Marketing serão úteis, mas opcionais.

PÚBLICO-ALVO

Marketeers, brand managers, designers, jornalistas, content 
managers, bloggers, empreendedores e outros profissionais, que 
tenham a necessidade de construir um website de forma rápida e 
autónoma. 
Nota: não aconselhado para quem já domine as bases do WordPress 
e para quem procure conhecimentos mais aprofundados como a 
criação de lojas online, marketplaces, etc.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução1.

 › Conceitos básicos de internet

 › Escolha de domínio e alojamento

 › Protocolos de partilha de dados

 › Terminologia no desenvolvimento de 
websites

2. Conhecer o Wordpress

 › O que é o WordPress? A sua importância

 › Vantagens e desvantagens do WordPress

 › Os diferentes usos de um site em WordPress

Criação de um Website em 
Wordpress - parte 1

3.

 › Configuração de domínio e alojamento

 › O que são e para que servem temas e plugins

 › Look & Feel: como escolher um tema de 
WordPress

 › Funcionalidades com plugins de referência de 
WordPress

4. Criação de um Website em 
Wordpress - parte 2

 › Explorar o backoffice do WordPress: 
configurações básicas

 › Do desenho à prática: passos essenciais para a 
construção das páginas

 › Personalizar e customizar um tema

Search Engine Optimization6.

Interface e Experiência5.

 › Princípios base de UX&UI

 › A importância da arquitetura de informação num 
website WordPress

 › Wireframes e sitemap: o que são e para que 
servem?

 › Integrar o website no ecossistema digital

 › Promover a indexação de um website em 
WordPress através do SEO;

 › Como tornar um website SEO-friendly para 
potenciar a descoberta;

 › Otimização SEO: conteúdo e aspetos técnicos.

Analytics em Wordpress7.

 › A importância do analytics num website

 › Ferramentas e plugins de analytics em 
WordPress

Exercício8.

 › Criar e personalizar um website “one page” em 
WordPress do zero
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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 do 
workshop 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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