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A EDIT.
A EDIT. é uma escola dedicada 
às áreas do Design 
Digital/Interativo, Criatividade, 
Desenvolvimento Tecnológico & 
Mobile e Marketing Digital.

A EDIT. foi fundada por profissionais da 
indústria interativa/digital, e aplica um 
modelo de formac ̧ão inovador e dinâmico, 
pensado para acompanhar a rápida 
evoluc ̧ão do setor. Localizada em Lisboa, 
Porto e Madrid, promove a cooperac ̧ão 
entre os alunos e as agências interativas 
e digitais nacionais e internacionais.
Estes parceiros participam na adequac ̧ão 
dos conteúdos programáticos dos cursos 
da EDIT. às necessidades reais do 
mercado, sendo esta a melhor forma de 
proporcionar aos alunos uma educac ̧ão 
moderna e competitiva.



Porquê a EDIT.?

Estamos
Atualizados
Atualização constante da oferta formativa. 
Aproximação à realidade do mercado de 
trabalho.
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Porquê a EDIT.?

De profissionais reconhecidos no setor 
digital nacional e internacional.
Foco na componente prática, análise de 
case studies e workshops temáticos.
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Porquê a EDIT.?

Ver website

Agência de recrutamento dedicada ao
mercado de marketing, comunicação, design 
interativo e novas tecnologias.
Facilita a progressão ou inserção no 
mercado de trabalho.
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Remote 
Learning
A sociedade digital e 
tecnológica está em 
constante e veloz 
transformação, pelo que se 
impõe a alteração dos 
modelos convencionais de 
organização da formação.

Com a formação Remote Learning, a 
EDIT. pretende responder à crescente 
procura deste formato de formação e 
às reais e atuais necessidades dos 
seus alunos.

FORMAÇÃO



Os cursos em formato Remote Learning
decorrem num ambiente de sala de aula 
virtual, com formação live permitindo
assim que todos os participantes se 
conheçam entre si, adquiram
conhecimento independentemente da sua
localização e beneficiem de feedback em
tempo real.

A formação decorre em sessões em direto
transmitidas a partir de estúdios em
Lisboa, Porto, Madrid e São Paulo 
devidamente equipados tecnicamente com 
tecnologia broadcast ao nível de áudio, luz 
e imagem multicâmara. 
O acesso às aulas, conteúdos e 
documentação de apoio é garantido
através de uma plataforma de Learning 
Management System aliada a uma
plataforma de vídeo e áudio conferência
online com interação bidirecional entre os
tutores e os formandos.

Como
Funciona?

REMOTE LEARNING



Áreas de 
Formação
Digital Marketing

UX / UI

Design Thinking

Data & Business

Project Management

Front End

REMOTE LEARNING



Eventos
Live
Webinars

Workshops

Cursos

Info Sessions

Industry Sessions

REMOTE LEARNING



In 
Company

Cada colaborador poderá aceder a partir 
do seu posto de trabalho, eliminando os 
custos, inconvenientes e 
impossibilidades associados à 
deslocação. A formação In Company é 
desenvolvida à medida da realidade das 
empresas e das suas necessidades 
específicas e diagnosticadas, com o 
objectivo de melhorar a performance 
profissional dos seus colaboradores.

REMOTE LEARNING

A solução Remote Learning é 
uma vantagem para as 
empresas na formação dos 
seus colaboradores, sobretudo 
para as que atuam em 
diferentes geografias.



Porquê o Remote Learning?

Acesso à
Formação
Acesso à formação a partir de qualquer 
local.

1



Porquê o Remote Learning? 2
Aulas
Virtuais
Formações e eventos dados em ambiente 
de sala de aula virtual.



Porquê o Remote Learning?

Formação
Live
Formação e partilha de conhecimento 
totalmente em direto.
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Tecnologia
Profissional
Formações e eventos com recurso a 
tecnologia profissional.

Porquê o Remote Learning?



Porquê o Remote Learning?

Interação e
Feedback
Interação e feedback multidirecional e em 
tempo real.
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Melhor 
Logística
Eliminação de constrangimentos de 
tempo, custos e deslocações.

Porquê o Remote Learning?



Porquê o Remote Learning?

Acesso ao
Conteúdo
Acesso remoto aos conteúdos e 
documentação de apoio.
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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

EDIT. Madrid
CALLE
GRAN VIA
4, 28013
MADRID
(+34) 910 563 227
info@edit.com.es


