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COMUNICAÇÃO 
MÓDULO DE CURSO | DIGITAL MARKETING 

SOCIAL MEDIA E GESTÃO DE COMUNIDADES 
 
 

DURAÇÃO 

32h  

DATAS 

2 de Março a 2 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 em 
social media e gestão de comunidades. 

| OBJETIVOS 

Dominiar a prática o uso das redes sociais e outros canais 
digitais na comunicação para organizações. 
 
 

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

| SOCIAL MEDIA E GESTÃO DE COMUNIDADE (32h) 
Criação de conteúdos partilháveis: o consumidor como embaixador da marca. Criação de estratégia de presença da marca nas redes 
sociais. 
Criação de página Facebook; Criação de posts e criação de conteúdo de qualidade: tipos de conteúdo possíveis no Facebook. O poder da 
imagem e do vídeo no Facebook. Regras e limitações da política de conteúdo do Facebook. 
Boas práticas e frequência de posts. Automatização de posts. 
Angariação de fãs (pago e orgânico). FacebookAds. Facebook Analytics. 
A força atual do Instagram. Outras redes como ferramenta de publicação, marketing e advertising: LinkedIn, Pinterest, entre outras. 
Criação de comunidades online; encontrar e definir a audiência. 
interessar a audiência e converter em presença nas redes da marca. 
Gestores de comunidades: a cara e a voz da marca online. 
Interação nos comentários, nos tweets, nas partilhas. 
Boas práticas de comunicação: do fã número um à pessoa mais zangada; gestão de crise. Análise de case-studies e exercícios práticos.

 

 
| FORMADORES 
 
Diana Ramos, Social Media Manager at Wunderman 

Depois de terminar a licenciatura em Comunicação de Marketing, iniciou o seu percurso profissional na Fullsix Portugal, onde teve a 
oportunidade de acompanhar os primeiros passos das marcas portuguesas nas redes sociais, tendo ajudado no desenvolvimento do 
inicio do departamento de Social Media da agência, onde se tornou Head of Community. Durante este percurso trabalhou algumas das 
maiores marcas nacionais e internacionais, como Moche, McDonald's, Milka e marcas Unilever. Como forma de reforçar o conhecimento 
adquirido e de aprender mais com alguns dos melhores profissionais internacionais na gestão de comunidades online, tirou uma 
certificação de Community Specialist através da WOMMA. 5 anos depois resolveu agarrar um novo desafio como Social Media Manager 
na BAR - Bomtempo, Anahory e Ralha, onde geriu a àrea de Social Media para o mercado angolano. Actualmente trabalha na 
Wunderman como Senior Social Media Manager. 

 
 
 



 

 

| 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: 370€ 
2 Mensalidades: 190€  

| DESCONTOS 

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

 
A primeira mensalidade é paga no ato de inscrição. A seguinte é paga até ao dia 5 do primeiro mês da formação. 

 
 

| 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  
 


