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info@worldacademy.pt 

COMUNICAÇÃO 
MÓDULO DE CURSO | DIGITAL MARKETING 

E-MAIL MARKETING 
 
 

DURAÇÃO 

18h  

DATAS 

4 a 16 de Abril 2018 

HORÁRIO 

2ª, 4ª e 6ª | 20h00-23h00 

 

| A QUEM SE DESTINA 

Estudantes e profissionais de qualquer área de marketing e 
comunicação, que queiram uma especialização prática na área 
de E-mail Marketing. 

| OBJETIVOS 

Definir estratégias e dominar a prática do uso de E-mail 
Marketing com as diversas ferramentas utilizadas no mercado 
actual. 
 

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

| EMAIL MARKETING (18h) 
Princípios e prática de HTML. Princípios e prática de CSS. Criação de uma base de dados de emails. Formas de angariação. Incentivos. 
Online forms. Angariação automática através de plugins nas redes sociais. 
Ferramentas para criação e gestão de bases de dados. 
Formatos de conteúdos utilizados em Email Marketing: Newsletters, promoções, eventos, cupões, entre outros. Boas práticas para a 
criação de newsletters HTML. Call to Action. Landing Pages: página principal; página de teaser; página viral (shareable); página 
informativa. Ferramentas online para email marketing: e-goi, mailchimp, entre outros. 
Responsive Design Emails: emails multiplataforma. Avaliação de impacto. Emails recusados. Automação de envio de emails. 
Exercícios práticos de criação de newsletters em HTML.

 

 
| FORMADORES 
 
Frederico Carvalho, Consultor de Vendas Online, Founder Clicksummit.org 

Profissional de marketing criativo e internet com especialização em Funil de Vendas e Estratégia de Automação de Marketing 
melhorando a eficiência de vendas. 
Com 10 anos de experiência, é especialista em ajudar empresas a criar processos automatizados de marketing eficientes nos seus 
negócios para maximizar o ciclo de vida do cliente e reduzir custos de aquisição numa abordagem de combinar orientação, metodologia, 
métricas e CRM. 
No mercado português trabalhou com algumas das principais marcas do mundo, como o Grupo L’Oréal, a Microsoft, a Nielsen, o Rock in 
Rio, a Toyota Portugal, a FNAC, a Phone House, a Delta Cafés, a MAPFRE.

 
 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 
Sala com um computador por aluno, LCD, internet. 
 

 
 
 



 

 

 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial 
 

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA 

Demonstrativa, participativa. 

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Presencial 
 
WORLD ACADEMY 
Avenida Comendador Nunes Côrrea, nº 44 
2790-224 Carnaxide  

 
 

| PREÇOS  

Valor Total do Módulo: 210€ 

| DESCONTOS 

10 % | Parceiros 
15 % | Parceiros, Formadores e Alunos World Academy 
 (descontos não acumuláveis) 

 
O pagamento é efectuado no acto da inscrição. 

 
 

| PRE-REQUISITOS 
Mínimo de 17 anos à data da inscrição. 
Frequência de 11º ano de escolaridade como mínimo. 

Preenchimento de Ficha e Candidatura e envio de Curriculum 
Vitae para análise e admissão no módulo. 
 
 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

Entrega presencial ou envio para o email 
info@worldacademy.pt dos documentos: 
- Ficha de candidatura, cartão de cidadão, fotografia digital e 
comprovativo de morada. 
Assinatura do contrato, leitura e aceitação do Regulamento da 
World Academy. 
Pagamento do valor total ou da 1ª prestação da formação.  
 

 
 

| FORMAS DE PAGAMENTO 

- Presencial através de Multibanco ou Numerário na Secretaria da World Academy. 
- Por transferência Bancária IBAN PT50 0018 00034 103081802072 (o comprovativo de transferência terá de ser enviado com o processo 
de inscrição para info@worldacademy.pt). 
 
As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da World Academy. 

 
 

| CONDIÇÕES GERAIS 

Os módulos de curso têm avaliação com classificação. 
O aproveitamento no módulo confere Certificado de Formação. 
As datas poderão sofrer alterações sem aviso prévio. 
As condições de funcionamento e organização da formação, deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser 
consultadas no Regulamento da World Academy. O processo de inscrição automaticamente valida a aceitação dos termos deste 
regulamento. 

 
 
CURSOS RELACIONADOS 
CÂMARA E ILUMINAÇÃO I | PÓS-PRODUÇÃO VÍDEO | GUIONISMO PARA CINEMA E TELEVISÃO | TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS | 
FOTOJORNALISMO | DIGITAL MARKETING | APRESENTADOR DE TELEVISÃO E RÁDIO  
 


