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SOBRE O WORKSHOP
Vivemos num mundo em que cada vez mais interagimos “mobile first”. 
Já não abrimos o computador para enviar um email, pegamos no 
telemóvel e escrevemos logo ali, vivemos colados aos ecrãs do Tiktok, 
passamos horas nos Instagram Reels e não nos esquecemos das 
conversas por imagens no Snapchat.

Esta nova filosofia do “mobile first” veio trazer facilidade e rapidez às 
comunicações digitais, pois bem, o Snapchat decidiu aproveitar esta 
tendência e criar uma plataforma nativa de ads 100% mobile. Uma nova 
era de anúncios veio para ficar, Snapchat Ads é uma plataforma de paid 
media que apresenta grandes taxas de crescimento não só nos Estados 
Unidos mas também começa a ganhar alguma relevância em mercados 
europeus. 

Com mais de 306 milhões de utilizadores ativos diariamente e um 
alcance potencial de 538,1 milhões de pessoas, Snap Ads oferece 
um mercado com escala e potencial de crescimento que não víamos 
desde que começamos a usar Facebook Ads. Com anúncios full screen 
e experiências imersivas, é uma aposta interessante para quem quer 
diversificar as suas fontes de tráfego e testar um novo canal de venda.

Neste workshop, terás a oportunidade de aprender como definir uma 
estratégia baseada em Snapchat Ads do Zero. Começando pelo 
setup do pixel, estrutura de conta, design dos anúncios e acabando 
na análise e otimização dos resultados. Através de uma componente 
teórico-prática conseguirás colocar logo em prática o que aprendeste e 
dominar a plataforma.

duração total 12h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 150€ 

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Ter masi que 18 anos e é necessário já 
ter um grau básico de literacia digital e 
perceber alguns conceitos de marketing 
digital.

PÚBLICO-ALVO 

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.

Remote

OBJETIVOS
O principal objetivo é dotar os formandos de competências 
técnicas que os permitirão criar e lançar anúncios de Snapchat 
Ads facilmente e conseguir gerar resultados positivos para os 
clientes/empregadores com que trabalharem.
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Conhecimentos Base.3.

 › Definir o target de ROAS

 › Definição do Budget

 › Estudo da Concorrência

 › Tipos de “Creatives”

Antes de Começar.1.

 › Introdução

 › Dados de Snapchat Ads

Preparação.2.

 › Métricas importantes antes de começar

 › Funil de vendas em Snapchat Ads

 › Fazer o Set Up de uma Snap Business Account

 › Fazer o Set Up do Snap Pixel

Dentro da “Conta de 
Anúncios”.

4.

 › Audiências na Conta de Anúncios

 › Prospecting - TOF: Naming conventio; Estrutura 
de Campanhas; Exemplos de Criativos

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

 › Remarketing - BOF: Tipos de campanhas de 
remarketing

 › Estrutura de Conta de Anúncios Base

Depois de lançar os 5.

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

Desafio Prático.6.

 › Criar uma estratégia de anúncios de Snapchat 
Ads para uma marca fictícia/real.

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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