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Lisboa

Facebook Ads 101 

SOBRE O WORKSHOP

O workshop irá permitir aos formandos adquirirem as noções básicas 
sobre Anúncios de Facebook / Facebook Ads, desde como fazer o 
setup de um Business Manager até lançarem o seu primeiro anúncio 
e analisarem os resultados.

Essencialmente vocacionada para alunos que já têm alguma literacia 
digital e procurem saber como lançar anúncios para clientes ou para 
as empresas em que trabalham, tanto em b2b como em b2c.

Este workshop foi concebido por profissionais 
na área de Social Media, que atuam na 
indústria nacional e internacional.

duração total 16h - Aulas Teóricas / 
Práticas + Projeto

investimento 190€

nota Lotação limitada

REQUISITOS
Para este workshop é necessário 
que as pessoas já tenham um grau 
básico de literacia digital, que 
percebam alguns conceitos de 
marketing digital.

Não é necessário ter licenciatura ou 
mestrado, desde que demonstrem 
que percebem do ecossistema 
digital suficientemente bem 
para conseguirem acompanhar 
satisfatoriamente o decorrer do 
workshop e retirar valor do mesmo.
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PÚBLICO-ALVO OBJETIVO
Homens e mulheres com 18+ anos e que já tenham 
um grau básico de literacia digital. Conhecimento 
extra dentro do marketing digital também é 
valorizado por poder dar mais dinâmica ao curso.

O principal objetivo é dotar os formandos de 
competências técnicas que os permitirão lançar 
anúncios de Facebook facilmente e conseguir 
gerar resultados positivos para os clientes/
empregadores com que trabalharem.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Preparação.

Conhecimentos Base.

2.

3.

Antes de Começar.1.

 › Introdução;

 › Mitos acerca de Facebook Ads;

Dentro da “Conta de 
Anúncios”.

4.

 › Audiências na Conta de Anúncios;

 › Prospecting - TOF 
- Naming convention 
- Estrutura de Campanhas - Exemplos de 
Criativos 
- Métodos de Testing

 › Re-Engagement - MOF 
- Estrutura de Campanha 
- Tipos de Creatives

 › Remarketing - BOF 
- Tipos de campanhas de remarketing

 › Copy Examples across the funnel (Template 
Fornecido) 

 › 17. Estrutura de Conta de Anúncios Base

Depois de “Lançar os 
Anúncios.

5.

 › Otimização (MGD Formula) - A “Árvore de 
Decisão”  
- Correlation Dashboard (template)

 › Desafio Prático: Criar uma estratégia de 
anúncios de Facebook para uma marca fictícia/

 › Métricas importantes antes de começar;

 › Funil de Vendas em Facebook Ads;

 › Fazer o Set Up de uma Business Account;

 › Fazer o Set Up do Pixel;

 › Definir o target de ROAS (Template Fornecido);

 › Definição do Budget (Template Fornecido);

 › The Power of 5;

 › Estudo da Concorrência;

 › Tipos de “Creatives”.
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

iMac 21”i5 (1 por aluno); Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

Inclui: Carga horária total do workshop, 
temática, certificação DGERT, carimbado e 
assinado pela coordenação pedagógica da 
escola em formato digital. 

Loja das Almofadas

TUTOR

BERNARDO PITA
CO-FUNDADOR, 

& CHIEF MARKETING 

OFFICER

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 
24horas 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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Lisboa
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