
 

 

 

 

 

  

Facebook Marketing 
 
Público-Alvo 

 
Profissionais e gestores na área de Marketing, responsáveis de pequenas e médias empresas, 
estudantes em geral que pretendam adquirir conhecimentos sobre Facebook Marketing. 
 
PRÉ-REQUISITOS 

Conhecimentos gerais de navegação na Internet; 
Conhecimentos na área das redes sociais; 
Computador pessoal portátil com acesso à Internet. 
 
OBJETIVOS GERAIS  

 
Dotar os formandos de conhecimentos para a implementação de uma página de Facebook empresarial.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
No final da formação, o formando estará apto a: 

- Criar e otimizar a sua própria página de Facebook; 
- Implementar uma estratégia de conteúdos para o fã e para a empresa. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Páginas, Grupos e Perfis 

• Criação da página de empresa no Facebook  
• Diferenças entre o perfil pessoal, página empresarial e grupos 
• Principais funcionalidades da página empresarial 
• Seleção de conteúdos 

2. Gestão de Páginas 
• Personalização e configuração da página 
• Análise de performance dos post’s, métricas 
• Dinamização da comunidade de fãs – promoções, concursos, passatempos, ofertas. 
• Técnicas de engagement 

3. Publicidade no Facebook 
• Facebook Ads 
• Sponsored Stories 
• Promoted Posts 

4. Ética no Facebook 
 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 482 – Informática na ótica do utilizador 
 
Calendarização 

 



   

 

Período para a realização do curso: 3 a 7 de Fevereiro de 2014 
Horário: 18H00 às 21H00 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
Ativo – exercícios práticos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
 
Formadora 

 
Maria José Teixeira 
Licenciada em Engenharia Informática pelo ISEP 
Formadora Certificada 
  
 
Inscrição 

 
€ 76,50 por participante inscrito através de empresa associada 
As empresas associadas que efetuarem três inscrições na mesma ação de formação, a partir da 3ª 
inscrição será plicado um desconto de 20% 
 
€ 170,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 15 
Máximo de formandos: 20 
Data limite de inscrição: 29 de Janeiro de 2014 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 
 

 
 


