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Redes Sociais

Objetivos

Numa era digital, a presença digital e construção de uma comunidade é a base para o sucesso de qualquer
negócio. É preciso saber escolher a rede social certa, e a forma de interagir em cada plataforma para alcançar
os objetivos de negócio, e alcançar as vendas pretendidas.
Dotar os formandos de competências gerais na otimização das diferentes Redes Sociais, reconhecendo as
especificidades das principais redes e utilizando tipos de conteúdo e funcionalidades específicos para diferentes
objetivos, tendo por base um plano de ação otimizado contínuo, bem como saber criar campanhas pagas para
as principais Redes Sociais.
Ganhar competências práticas no manuseamento de ferramentas de otimização das diferentes redes, ex.
business suite, pixel, análise de métricas, criação de conteúdos audiovisuais e copywriting. Criar uma estratégia
de Social Media, usando técnicas de Marketing de Conteúdos e SEO seguindo o Branding da marca em todo o
planeamento de Social Media.

Destinatários

Profissionais de marketing, publicidade, empreendedores, Gestores de Produtos ou Serviços, Quadros Técnicos,
Médios e Superiores de Administração ou Gestão de Empresas. Potenciais empreendedores que pretendem criar o seu
próprio negócio, com ou sem formação na área de marketing.

Certificação

Para obter a certificação necessita de 6 unidades de crédito.

Certificação 
A certificação é feita curso a curso. Caso o formando tenha interesse em obter um certificado de Percurso terá que
realizar a totalidade dos cursos. 

Observações 
Domínio de softwares na área do utilizador: PowerPoint; 
Integração de projeto transversal a quem desenvolva o percurso na totalidade 
Qualquer um dos cursos pode ser frequentado sem a frequência obrigatória de outro.

1 Obrigatório Gestão da presença empresarial nas redes sociais
1 Obrigatório Publicidade nas redes sociais
1 Obrigatório Gestão de conteúdos digitais
1 Obrigatório Imagem digital
1 Obrigatório Edição de vídeo digital - Equipamentos e softwares - Iniciação
1 Obrigatório Escrita criativa

Saiba mais em www.citeforma.pt
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