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Performance Estratégica em 
Marketing Digital

SOBRE O WORKSHOP

O Workshop tem como objetivo apresentar a base de todo 
o Ecossistema Digital, numa perspectiva de captação de 
negócio através de estratégias de marketing digital focadas em 
performance. 

A ideia passa por entender a importância de uma estratégia digital, 
quais as disciplinas digitais e algumas das melhores práticas para 
que uma campanha de Performance tenha os melhores resultados.

duração total 12h - Aulas Teóricas / 
Práticas

investimento 150€

nota Lotação limitada

REQUISITOS

Noções básicas de Marketing Digital.

PÚBLICO-ALVO

Este workshop é indicado para todos os que pretendam adquirir 
conhecimentos estratégicos de digital, focado numa perspectiva 
de Performance Estratégica. 
Adicionalmente, tendo em conta o conteúdo explicativo e prático, 
torna-se relevante para estudantes ou profissionais de marketing 
digital que sintam necessidade de aplicar as boas práticas de uma 
campanha de Performance. 
É também indicado para profissionais de outras áreas que queiram 
desenvolver conceitos de digital.

Remote



performance estratégica em marketing digital
remote learning | workshop

Performance Estratégica em 
Marketing Digital

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à 
Performance Estratégica 
em Marketing Digital.

1.

 › O que é Estratégia?

 › O que é Performance?

 › Conceitos Fundamentais de Digital

 › Panorama atual

2. Ecossistema Digital.
 › As principais disciplinas de Paid Media (Redes 
Sociais, SEM, Display, Programático, entre 
outras) que contribuem para Performance Digital

 › Comportamento do Consumidor Digital e 
Jornada Tomada de Decisão

Técnicas de Performance 
Marketing Digital.

3.

 › Planeamento Campanhas Digital

 › Principais Segmentações

 › Estrutura Site vs. Landing Pages para otimização 
campanhas de Performance

 › Teste A/B

 › Otimização vs. Objetivos Definidos

4. Reporting Performance 
Estratégia.

 › Principais métricas de Report

 › Métricas de Campanha vs. Métricas de Negócio

 › A importância dos Benchmarks

Exercício Prático.5.

 › Trabalho de Grupo

 › Preparação de uma campanha de Performance 
Estratégia
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EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO

Um computador por aluno; Projetor HD; 
Documentação em formato digital.

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

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.
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EDIT. 
Lisboa

Alameda D. Afonso  
Henriques, 7A
1900-178 Lisboa

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

EDIT. 
Porto

Rua Gonçalo Cristovão
nº 347, 3º piso, sala 309/302
4000-270 Porto

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

Horário de funcionamento
segunda a sexta 10h-23h
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(+ 34) 910 563 227 
info@edit.com.es
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Avenida Paulista, 1374 11° 
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