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Apresentação 

 

A massiva utilização de meios digitais por parte dos consumidores, acrescida das alterações 
provocadas pelo contexto da pandemia Covid-19, exige que as empresas adaptem as suas 
estratégias de Marketing, particularmente ao nível da comunicação e da distribuição, requerendo 
recursos humanos com competências adequadas. 

Este percurso formativo em Marketing Digital, estruturado com três UFCD do Catálogo Nacional de 
Qualificações, responde aos desafios crescentes das organizações, proporcionando a aquisição de 
conhecimentos e competências que permitem o desenvolvimento de uma estratégia de marketing 
digital integrada, através de uma abordagem teórico-prática equilibrada que articula os conceitos a 
trabalhar com o desenvolvimento de casos práticos. 

 

Destinatários 
Ativos empregados com habilitações iguais ou superiores ao 9.º ano de 
escolaridade e desempregados (há menos de 12 meses) com habilitações iguais 
ou superiores ao ensino secundário, residentes na região Norte. 

 

Datas e 
horário 

Consultar cronograma. 

 

Local Formação online, através da plataforma Moodle. 
 

Apoios Curso financiado a 100%, sem custos para o/a formando. 
 
 
 

 

Pré-inscrição 

https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
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Conteúdos programáticos  

 

UFCD 9214 – MARKETING DIGITAL | 25H 

Objetivos • Avaliar os impactos e os efeitos do advento da nova economia, as transações 
comerciais a partir de ambientes virtuais - B2C, B2B, B2A; 

• Identificar as ferramentas do e-marketing e do e-commerce; 
• Aplicar as ferramentas de gestão da informação e da comunicação, criando 

uma relação de interatividade, centrada nas necessidades dos 
consumidores. 

 

Conteúdos 
programáticos 

• Internet e os canais de distribuição 
− Business to business – B2B  
− Business to consumer - B2C  
− One to one - O2O  
− Business to administration - B2A  

• Portais/ sites/motores de busca/ centro comerciais virtuais/ lojas virtuais  
− O papel do website no marketing digital  
− Desenvolvimento e manutenção de páginas web  
− Arquitetura de informação  
− Usabilidade  
− Planeamento de um Web Site  
− E-commerce  

• Tecnologias de informação e a relação com o cliente  
− A tecnologia ao serviço do marketing e da comunicação  
− O novo consumidor digital  
− Mensagens e formatos de comunicação digital com o cliente  

• E-consumidor  
− Características  
− Tendências de consumo  
− Hábitos de consumo nas plataformas digitais  
− Processos de decisão de compra  
− Satisfação dos e-consumidores  

• E-marketing  
− Conceito e evolução  
− Fundamentos do e-marketing  
− Vantagens da interne t para os consumidores  
− Internet e o desenvolvimento de novas aplicações do marketing  
− Customer relationship management (CRM)  

• E-commerce  
− Conceito  
− Motivações para a adesão ao e-commerce  
− Fatores de sucesso  
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UFCD 9219 – SOCIAL MEDIA | 25H 

Objetivos • Identificar as diferentes redes sociais existentes; 
• Aplicar os socials media como instrumentos de marketing relacional com o 

cliente; 
• Gerir as redes socias numa campanha de comunicação e de marketing das 

empresas. 
 

Conteúdos 
programáticos 

• Introdução ao social media  
− História e evolução de social media  
− O novo paradigma da comunicação  

• Mobile social media  
− Plataformas e redes sociais  
− Plano estratégico  
− O futuro móvel e social  

• Conteúdo para redes sociais  
− Interação com os utilizadores  
− Diferentes formatos de conteúdos  
− Conteúdo visual  
− Vídeo marketing  

• Novas funções  
− Social media manager  
− Social media strategist  
− Community manager  
− Content strategist  

• Monitorização e gestão da reputação online  
− Social media ROI  
− Social CRM  

• Gestão das redes sociais  
− Gestão das redes sociais para a construção de uma relação de 

fidelização com o cliente  
− Monitorização e gestão da reputação online  

 

UFCD 9220 – GESTÃO DE CONTEÚDOS DIGITAIS | 25H 

Objetivos • Gerir os diferentes conteúdos digitais como produtos de marketing e ponto 
de contacto para com os clientes e empresas parceiras. 

 

Conteúdos 
programáticos 

• Marketing viral  
− Conceitos e princípios  

• Plataformas de conteúdos digitais 
− Anúncio digitais  
− Adwords  
− Blogues  
− Fóruns  
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− Banners  
− Motores de busca/redes sociais  

• Conteúdos para a Web  
− Web copywriting  
− Meios  
− Formatos  
− Enquadramento  
− Particularidades  

• Marca e os conteúdos digitais  
− Identidade e personalidade da marca  
− Segmentação do conteúdo adaptado ao target  

• Informação digital  
− Conteúdo offline vs online  
− Estrutura de conteúdos  
− Informação relevante para o consumidor  

• SEO  
− Conteúdos para os motores de busca  
− Gamification e storytelling  
− User Generated content  
− Incentivar os consumidores a criar conteúdo  
− Buzz marketing e marketing viral  

• Gestão dos blogues  
− Títulos das entradas enquanto title tag no header  
− Link automático para a página principal em todas as páginas  
− Arquivos e etiquetas  
− Catalogar as diferentes secções  
− Entradas do blog de acordo com o tema e assunto  
− Indexação pelos motores de busca  
− Importância do um texto âncora  
− Seleção das fontes  

• Estratégias e tendências  
 

Recursos 
necessários 

Computador com microfone, câmara e acesso à internet. 

 

Avaliação Teste de Avaliação/Trabalho Prático no final de cada módulo, sendo que a nota 
final resulta de duas componentes de avaliação: avaliação contínua e Teste de 
Avaliação/Trabalho Prático. 
A avaliação será expressa numa escala de de 0 a 5. 
Para obtenção de aproveitamento, a nota final resultante da média ponderada 
das duas partes deverá ser igual ou superior a 3 valores. 
É obrigatória a frequência de 90% das horas de cada módulo, sob pena de não 
obter certificação. 
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Formador Daniel Sousa 
Licenciado em Gestão de Marketing, Mestrado em Direção Comercial e Marketing 
Digital e Pós-Graduado em Marketing Digital. 
Profissional com larga experiência nas áreas Comercial e Marketing, sendo 
atualmente consultor e formador em Marketing Digital.  

  
 

Observações: 

Início do curso condicionado à inscrição de um mínimo de 15 formandos.  

Pré-inscrição 

https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://forms.gle/rdQF9ZVck4ErKg279
https://www.linkedin.com/in/daniel-sousa94/
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