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O QUE É?

Ao iniciar o curso de Product Management & Growth, serão 
adquiridas competências essenciais para gerir produtos digitais 
e potenciar o seu crescimento. Irás aprender técnicas como a 
criação de personas, análise de mercado, definição de roadmaps 
e priorização de recursos de forma eficiente. 
É enfatizada a importância da comunicação e colaboração na 
gestão de produtos, além de perceber e utilizar as tecnologias e 
ferramentas essenciais para a gestão dos mesmos. No final do 
curso, irás estar preparado para gerir produtos e aumentar o seu 
crescimento com sucesso.

duração total 104h

88h Bootcamp prático

16h Workshop

investimento 370€x4 (sem juros)
(pronto pagamento: 5% de desconto)

Idade Mínima 18 anos 
-
Marcação de uma SOPP gratuita com 
um dos nossos Student Admissions 
Manager

ADMISSÃO

Este bootcamp foi concebido por 
profissionais da área com uma vasta 
experiência nacional e internacional.
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PERFILOBJETIVOS

Profissionais das áreas de Marketing Digital, 
Comunicação e Gestão que pretendam aprofundar 
conhecimentos em gestão de produto, conhecer as 
caraterísticas da profissão e adquirir conhecimento 
que permita gerir os mesmos de forma eficaz e 
esclarecida.

Fornecer aos alunos conhecimentos necessários 
para gerir produtos tendo os conceitos 
fundamentais sempre presentes. Além disso, irá 
explorar as tecnologias e ferramentas essenciais 
para a gestão de produtos, preparando os alunos 
para enfrentar desafios diários e reais nessa mesma 
gestão.

 › Introdução ao curso e aos objetivos. 

 › Conceitos básicos de product management: 

introdução ao papel de um gestor de produtos, 

como se relacionam com outros departamentos, 

conceitos básicos, responsabilidades e funções. 

 › Caracterização da área de Produto (base 

tecnológica, SW vs HW, etc.)

Product Management 
Foundations

1.

 › Identificar oportunidades, avaliar a concorrência 

e compreender as tendências do setor.

 ›  Pesquisa de utilizadores: compreensão e análise 

do público-alvo e recolha de feedback.do 

público-alvo e recolha de feedback.

Benchmarking e Análise de 
Mercado

2.

 › Desenvolver uma estratégia clara e coerente 

para o produto, incluindo a definição 

de objetivos, a escolha de features e a 

determinação do público-alvo.

Product Strategy3.

 › Criar roadmaps de produto eficazes, 

acompanhar o progresso do produto e 

garantir que as metas sejam alcançadas. 

Acompanhamento e monitorização do 

progresso.

Roadmaps4.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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 › Liderar equipas multidisciplinares, comunicar 

de forma clara e assertiva.

 ›  Gestão de equipa: resolução de conflitos e  

gestão de projetos. Influenciar e convencer 

as diferentes áreas da empresa a seguir a 

estratégia de produto especialmente em 

equipas onde não há cadeia hierárquica.

Leadership and 
Communication 

7.

 › Recolha e análise de métricas relevantes 

para o produto, incluindo a avaliação 

de desempenho e a identificação de 

oportunidades de melhoria.

 ›  Ferramentas no-code para medir e analisar 

resultados (sheets, google analytics, google 

search console).

Metric Analysis and 
Experimentation 

6.

 › Priorizar e gerir os processos do produto, 

incluindo a gestão de riscos e a resolução de 

conflitos. 

 › Testes de hipóteses: Favorecimento e 

desenvolvimento de features, avaliação e 

validação de hipóteses.

Backlog Management 
and Feature Prioritization

5.

 › Conceitos e técnicas de gestão de 

crescimento, incluindo análises de funis de 

conversão, otimização de taxas de conversão 

e análise de dados. 

 › Growth loops, retenção e ressurreição de 

usuários.

Growth Management8.

 › Estratégias de marketing de produtos, 

desenvolvimento e otimização de campanhas 

de aquisição de utilizadores. 

 ›  Linkar com monetização, e customer lifetime 

value vs cac.

Product Marketing and User 
Acquisition Campaigns

9.

 › Estratégias de crescimento internacional, 

desafios e oportunidades de expansão global.

 International Growth and 
Global Expansion 

10.

 › Perceber questões éticas e de 

responsabilidade social relacionadas à gestão 

de produtos, incluindo privacidade, segurança 

e impacto ambiental.

Ethics and Social 
Responsibility 

11.
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SOPP
Para se inscreverem no Bootcamp Product 
Management & Growth, 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 bootcamp, 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 Product Management 
& Growth 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

 › Escolher um exemplo de empresa/business 

model para análise e definição de estratégias 

de growth. Apresentação ao grupo. 

Caso Prático12.

 › Exemplos de carreiras tipo para gestores de 

produto e profissionais de growth, quais as 

principais skills a destacar, networking que 

se deve procurar criar, e onde encontrar 

oportunidades de carreira.

Carreira como Product 
Manager Growth 

13.



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


