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A EDIT.
A EDIT. é uma escola especializada nas áreas 
do Marketing Digital, UX & UI Design, Front-end 
Development, Design Thinking, Data Science 
& Business liderada por profissionais da indústria 
digital.
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ESCOLA

In-Company A Escola



A formação EDIT. permite 
aos formandos adquirir 
know-how alinhado com 
as exigências do mercado 
digital.

A componente prática, aliada à experiência 
dos nossos profissionais, proporciona um
modelo de aprendizagem hands-on integrado 
com os conteúdos formativos.

A NOSSA FORMAÇÃO
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Cursos

Cursos Intensivos

TIPOS DE FORMAÇÃO

Remote Learning

Workshops



In-Company
A formação In-Company é ajustada à realidade 
e necessidades das empresas e destinada 
a potenciar conhecimentos e competências 
dos colaboradores, melhorando a sua performance 
enquanto profissionais e equipa.
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In-Company Formação In-Company



In-Company Metodologia 04

METODOLOGIA

Etapas do processo 
In-Company.

Diagnóstico

A formação In-Company 
é ajustada à realidade 
e necessidades das empresas 
e destinada a potenciar 
conhecimentos e 
competências dos 
colaboradores, melhorando 
a sua performance enquanto 
profissionais e equipa.

Preparação

Seleção de tutoria 
especializada e 
desenvolvimento de uma 
proposta de conteúdo
programático específica 
e adaptada às necessidades 
do cliente.

Formação

Após a adjudicação da 
proposta, a formação é 
calendarizada e desenvolvida 
pela equipa de tutores, em 
formato presencial, nas 
instalações do cliente ou da 
EDIT., ou em formato Remote 
Learning. Com o apoio de uma 
plataforma colaborativa, 
os formandos têm acesso 
a material de apoio pedagógico 
e acompanhamento da tutoria.

Pós-Formação

Aquando do término da 
formação são enviados os 
certificados de participação 
e é realizado um questionário 
de avaliação.



Os nossos clientes 
são nossos parceiros.

Em conjunto, criamos uma proposta ajustada
às necessidades de formação imediatas 
e/ou a longo prazo.

CLIENTES

05In-Company Clientes



weareedit.io

EDIT. Porto
Rua Alferes Malheiro 226
4000-057 Porto

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

EDIT. Lisboa
Alameda D. Afonso Henriques 7ª
1900-178 Lisboa

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

EDIT. São Paulo
Avenida Paulista 1374 11º A
Bela Vista, 01310-100 São Paulo

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


