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SOBRE O WORKSHOP

A evolução dos canais digitais – e a sua democratização – levaram a 
uma facilitação da interação entre marcas e consumidores. No entanto, 
também trouxe desafios sérios para as marcas, cada vez mais expostas 
ao feedback e à informação que, livremente, circula online. Neste 
sentido, têm de estar cada vez mais alerta para o despontar de uma 
crise, a qualquer momento, por via de um problema partilhado por um 
consumidor, uma notícia que ganha um caráter viral,… A grande mais 
valia é que os canais digitais também são excelentes plataforma de 
reação e gestão de crise, quando esta é bem gerida. 

duração total 8h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 100€ 

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Conhecimentos prévios de comunicação 
e estratégia em social media

PÚBLICO-ALVO

Social Media Managers, PR managers, Brand Managers, Marketing 
Managers. Foco em B2C.

Remote

OBJETIVOS
Utilizando, em particular, as redes sociais, este workshop pretende 
mostrar, através de casos de estudo, como é possível gerir e conter o 
impacto em brand equity de uma crise, no contexto digital. 
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Gestão da Crise.3.

 › Tipos de crise

 › Definição de estratégias para a gestão da crise: 
minimizar impacto.

Introdução.1.

 › A importância da reputação para a marca

 › A crise num contexto global e digital.

Pré-Crise.2.

 › O que é uma crise em contexto de Social Media

 › Impactos da crise na reputação da marca.

 › O pré-crise: identificação de riscos e definição 
de planos contingenciais

Black Box da Gestão de 4.

 › Apresentação de metodologia para construção de 
uma estratégia de gestão de crise para marcas: da 
identificação de riscos potenciais à definição do 
plano de ação.

Caso Prático.5.

 › Desenvolvimento de plano de ação para um 
exemplo apresentado em aula. Cada grupo terá 
de apresentar o plano de gestão de crise para a 
situação em particular.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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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.

CERTIFICAÇÃO

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

EQUIPAMENTO
Um computador com ligação a internet 
(preferencialmente através de cabo de rede);
Webcam e microphone;
Documentação em formato digital.
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