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O QUE É?

O Bootcamp E-commerce Kickstarter with Wordpress vai dar-te 
todas as ferramentas que precisas para criares o teu negócio de 
ecommerce.

Ao longo deste bootcamp vais ter a oportunidade de criar o teu 
negócio online, passo-a-passo, aprendendo e dominando todas as 
variáveis fundamentais para criares um negócio online de sucesso 
para o teu futuro. 

O equilíbrio e coordenação entre as componentes teórica e prática 
associadas a uma experiência hands on de Woocommerce para 
Wordpress são as características que fazem deste curso o único 
com estas mais-valias no mercado.

duração total 100h

100h Curso Intensivo prático

16h Workshop

investimento 290€x5 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

Idade Mínima 18 anos 
-
Para empreendedores com noções 
básicas de Marketing Digital
-
Marcação de uma SOPP gratuita com 
um dos nossos Student Admissions 
Manager

ADMISSÃO

Este curso intensivo foi concebido por 
profissionais da área com uma vasta 
experiência nacional e internacional.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PERFILOBJETIVOS

Profissionais de Marketing e/ou empreendedores 
que pretendam adaptar o seu negócio à realidade 
digital.

Estabelecer uma estratégia para negócio em 
E-Commerce. Dominar as principais variáveis 
teóricas, estratégicas e legais.
Conhecer de forma profunda como o 
Woocommerce em Wordpress como plataforma 
ideal para ecommerce.

 › Proposta única de valor

 › Identificação e análise de concorrentes

 › Público-alvo e personas

 › Principais Erros a Evitar

 › Porque é que os consumidores compram online

 › Passos de um projecto de ecommerce

 › Exercício prático

Definição Estratégica do 
negócio.

1.

 › Os princípios base e as consequências do não 

cumprimentos das obrigações legais

 › DL 24/2014 - decreto-lei que enquadra o negócio 

em ecommerce

 › DL 70/2007 - decreto-lei que sobre práticas de 

redução de preços

 › Resolução alternativa de litígios e livro de 

reclamações

 › Exercício prático

Legislação E-Commerce.2.

 › Canais de venda

 › Modelos de Transação

 › Modelos de aprovisionamento e gestão de 

stocks

Negócio Online.3.

 › Fundamentos da gestão de clientes

 › Serviço de apoio ao cliente (SAC)

 › Tecnologia de suporte ao SAC

 › Principais processos de negócio

 › Segmentação de clientes

Gestão e Optimização de 
Clientes.

4.
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 › Funil de compra: as ferramentas de marketing 

digital para cada momento fase do funcio de 

compra

 › Email Marketing

 › Conversion Boosters: como acelerar a conversão

 › Plano de pré-lançamento

 › Exercícios práticos

Marketing Digital para 
Ecommerce.

6.

 › Variáveis Arrays

 › Loop e Condicionais

 › Funções

 › Classes e objetos

 › Loop Wordpress

PHP Básico.8.

 › Desenvolvimento Local

 › Ferramentas

 › Tema

Woocommerce como CM.7.

 › Configurações iniciais

 › Backups

 › Action & filters

 › Woocommerce Template

 › Woocommerce objetos

 › Woocommerce Interface

Wordpress Theme.9.

 › Header

 › Menu Categorias

 › Home Slide

 › Home Produtos

 › Home Categorias

 › Footer

 › Produtos Arquivo

 › Produtos Filtro

 › Remover Classes

 › Produto

Woocommerce Projeto.10.

 › A importância da recolha e tratamento de dados

 › Data driven decision making

 › Como definir objectivos para o meu negócio

 › Metologia: Objectivos > Plano de Acção > 

Métricas

 › Principais KPIs em Ecommerce

 › Web Analytics, Data source & Reporting

 › Google Analytics e Google Data Studio

 › Exercícios práticos

Métricas, KPIs e Relatórios 
de Ecommerce.

5.
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 › Carrinho

 › Finalizar compra

 › Minha Conta

 › Checkout customizado 

 › Pedido de Recibo

PHP Básico.11.

 › Hospedagem

 › Conclusão Woocommerce como CMS

Conclusão.12.

SOPP
Para se inscreverem no Bootcamp Python, os 
alunos necessitam de agendar uma SOPP (Sessão 
de Orientação Pedagógica & Profissional) 
gratuita, com um dos nossos Student Admissions 
Manager.

Esta SOPP tem como objetivo dar a conhecer, 
em pormenor, a metodologia da escola, as 
instalações, enquadrar o perfil do candidato, 
analisar as expetativas em relação ao curso e 
esclarecer eventuais dúvidas sobre o mesmo.

CERTIFICAÇÃO
A certificação é entregue aos alunos em formato 
digital e inclui: carga horária (modular e total), 
nota final do curso, certificação DGERT, carimbo 

e assinatura (da coordenação pedagógica do 
programa ou administração da escola).

Disponibilização de um iMac ou MacBook a cada 
aluno/a para utilização em sala de aula;
Documentação em formato digital. 

No final do curso intensivo, os alunos da EDIT. 
têm acesso a um workshop gratuito, à escolha 
do aluno (exceto The Agency Workshop Series, 
Internacional Workshop e Lego® Serious Play®).

WORKSHOP EDIT. EQUIPAMENTO

A inscrição no Bootcamp E-Commerce Kickstarter 
with Scrum, inclui acesso a publicações e a 
documentação de suporte nas aulas, incluindo um 
conjunto de recursos bibliográficos e formações 
on-line de suporte às atividades de ensino, 
investigação e aprendizagem.

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO ÀS 
AULAS A EDIT. tem como missão principal a aceleração 

das carreiras profissionais e empregabilidade 
dos seus alunos. Não só desenvolvemos 
formações práticas que lhes permitem aprender 
com profissionais reconhecidos no mercado, 
como também lhes damos acesso a uma rede de 
parceiros de recrutamento.

RECRUTAMENTO



weareedit.io

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 Vía, 4
28013 Madrid

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

EDIT. 
São Paulo

Avenida Paulista, 1374
11° Andar
01310-100 São Paulo

+55 11 96927 0137
edit-brasil@weareedit.io


