
 

 

 

 

 

  

Nome do Curso: Como Ter Retorno nas Redes Sociais?  
 Parte I – Presença Empresarial 
 
Público-Alvo 

 
Empresas, empresários ou gestores de negócios e responsáveis de marketing e comunicação que 
pretendam alavancar o sucesso do seu negócio. 
Profissionais que queiram expandir as suas competências de marketing nas redes sociais para aumentar 
o sucesso na sua área de atuação. 
 
PRÉ-REQUISITOS 

  
 Conhecimentos gerais de navegação na internet. 
Perfil criado em algumas redes sociais ou pré-disposição para o criar durante a formação. 
Pré-preenchimento de questionário preliminar no ato da inscrição (opcional). 
Computador pessoal portátil. 
 
OBJETIVOS GERAIS  

Dotar as empresas de conhecimentos e ferramentas para criação de valor da empresa nas diversas 
redes sociais e divulgação adequada de marcas, produtos e serviços. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Reconhecer o papel das redes sociais no mundo empresarial atual 
Diferenciar os objetivos das principais redes sociais em Portugal  
Criar uma estratégia nas redes sociais adequada a cada empresa 
Integrar a estratégia com outros meios de comunicação 
Identificar modos de promover vendas e medir retorno nas redes sociais 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
A importância da internet e novo tipo de consumo nos Açores 
As redes sociais no mundo empresarial: 

 As marcas nas redes sociais 

 Os consumidores nas redes sociais 
As principais redes sociais em Portugal: 

 Facebook 

 Linkedin 

 Instagram 

 Google+ 

 Twitter 

 Youtube 
Objetivo da presença em cada uma destas redes: 

 Tipos de página a criar e público-alvo a atingir 

 Empresas B2B vs Empresas B2C 

 Benefícios de cada rede social 
Plano Estratégico de Redes Sociais: 



   

 

 Elaborar Estratégia de redes sociais 

 Construir um perfil empresarial nas redes sociais 

 Elaborar calendário de conteúdos 
Integração de estratégia com outros meios: 

 Website 

 Email Marketing 

 Meios tradicionais  
Meios para promover vendas nas redes sociais: 

 Mensagens Call-to-Action 

 Principais tipos de publicações que promovem vendas 

 Publicidade nas redes sociais 

 Definição de principais métricas de medição 
o Notoriedade 
o Engagement 
o Conversões 

 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação:  342 Marketing e Publicidade 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso:  30 de novembro a 4 de dezembro de 2015 
Horário: 18h-21h 
Local: Sala de formação da CCAH 
 
 
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 

 
Ana Cristina Leitão 
Formadora Certificada 
Licenciada em Marketing e Publicidade e especializada em Marketing Digital.  
  
 
Inscrição 

 
€ 77,00 por participante inscrito através de empresa associada 
  
€ 170,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 



   

 

Máximo de formandos: 15 
Data limite de inscrição: 26 de novembro de 2015 

 
Observação 

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


