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CURSO DE FORMAÇÃO EXECUTIVA EM E-COMMERCE, 

CANAIS DIGITAIS E MARKETPLACE - (Live Streaming) 

 

O Curso de Formação Executiva em E-Commerce, Canais Digitais e 

Marketplace tem como objetivo dotar os formandos com os conhecimentos e as 

competências necessárias que os ajudarão a tirar o máximo partido deste ambiente 

em constante evolução.  

Aprender a vender on-line através de um site de comércio eletrónico, começando 

com a criação de uma loja on-line e terminando com a comunicação para o cliente. 

 

OBJETIVOS:  

Obter competências técnicas, atualizadas e com uma forte vertente prática no 

domínio do E-Commerce. 

O formando, ao concluir o Curso de Formação Executiva em E-Commerce, 

Canais Digitais e Marketplace, irá saber criar uma loja eletrónica, bem como 

aprenderá a conceber uma Estratégia Digital para E-Commerce. 

O Curso de Formação Executiva em E-Commerce, Canais Digitais e 

Marketplace é a formação essencial para a transformação digital do seu negócio. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

1. Transformação Digital e Princípios da gestão de relações com clientes no 

ambiente digital  

 

2. Plataformas de E-Commerce e Marketplaces  

 

3. Criação de Loja on-line  

3.1. Legislação e cumprimentos do regulamento de proteção de dados 

3.2. Medidas de Segurança 

3.3. Métodos de pagamento 

3.4. Configuração Categorias e Artigos  

3.5. Logistica 

3.6. Reporting & Analytics 

3.7. KPI’s para gestão de e-Commerce 

3.8.  Aplicações práticas 

 

4. Canais Digitais  

4.1. Redes sociais em e-Commerce: Facebook, Instagram 

4.2. Introdução ao Google Shopping 
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5. Promoção e Comunicação com o Cliente  

5.1. Técnicas de Marketing Digital e Gestão de Redes Sociais 

5.2.  Aplicações práticas 

 

DESTINATÁRIOS: 

São destinatários do Curso de Formação Executiva em E-Commerce, Canais 

Digitais e Marketplace, todos aqueles que pretendam criar uma empresa, lançar 

um negócio, empresários que estão a dar os primeiros passos na digitalização do 

seu negócio, estudantes universitários com perfil de empreendedores, Profissionais 

de Marketing, Profissionais de Publicidade, Vendedores, Comerciais, etc. 

O Curso de Formação Executiva em E-Commerce, Canais Digitais e 

Marketplace destina-se a todos aqueles que querem investir fortemente em 

competências digitais, de modo a enfrentarem os desafios profissionais 

devidamente preparados. É um Curso fundamental para aqueles que pretendem 

conhecer uma vertente mais prática das matérias ensinadas. 

 

AVALIAÇÃO:  

Avaliação Contínua. Cada módulo é avaliado através da combinação de testes e 

desenvolvimento de casos práticos. 
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FORMADOR: MESTRE PEDRO MODESTO 

Mestre em Marketing Digital pelo Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração do Porto (ISCAP). Licenciado em Marketing pelo Instituto Politécnico 

de Leiria. Formador Certificado pelo IEFP. Com vasta experiência de mais de 15 

anos, nas áreas de Marketing e Comercial em empresas de ambiente multinacional, 

atualmente desempenha o cargo de Consultor em Marketing Digital, estando a 

trabalhar com diversas empresas, em projetos com aplicação de técnicas em 

desenvolvimento, implementação, monitorização e otimização de campanhas de 

marketing digital. 

 

CERTIFICAÇÃO 

 

Quando concluir o percurso formativo, será emitido o Certificado de Formação 

Profissional no Curso de Formação Executiva em E-Commerce, Canais Digitais 

e Marketplace, através da plataforma SIGO, tal como previsto na Portaria nº 

474/2010, de 8 de julho. O Sistema Integrado de Informação e Gestão da Oferta 

Educativa e Formativa (SIGO) é coordenado pela Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência (DGEEC) para gestão da rede de oferta educativa e formativa e 

dos percursos educativos e formativos de jovens e adultos. 

Caso a formação seja concedida pela Entidade Patronal, este Certificado é válido 

para o efeito de acumulação de 30 horas de formação contínua de modo a 

constituir as 40 horas anuais de formação contínua obrigatória, de acordo com o 

Código do Trabalho. 
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DURAÇÃO DA FORMAÇÃO:  30 horas 

 

INVESTIMENTO 

O Curso deverá ser pago em duas prestações de 160 euros cada (a primeira antes 

de iniciar o percurso formativo, a segunda a meio do Curso); 

Se optar pelo pagamento integral no ato de inscrição, o preço corresponde a                

290 euros. 

Descontos para desempregados, estudantes e antigos formandos: 

O Curso deverá ser pago em duas prestações de 150 euros cada (a primeira antes 

de iniciar o percurso formativo, a segunda a meio do Curso); 

Se optar pelo pagamento integral no ato de inscrição, o preço corresponde a 280 

euros. 

 

O Curso de Formação Executiva em E-Commerce, Canais Digitais e 

Marketplace é uma formação certificada na área de Comércio e Serviços, área de 

formação na qual a CERTFORM é certificada pela DGERT – Direção Geral do 

Emprego e das Relações de Trabalho (República Portuguesa – Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social). 

Sendo a CERTFORM uma Entidade reconhecida como tendo competência nos 

domínios da formação pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, o preço do Curso goza de isenção de IVA pelo artigo 9.º, n.º 10, do Código 

do IVA. 

De acordo com o artigo 78.º-D, do Código do IRS, à coleta do IRS devido pelos 

sujeitos passivos é dedutível um montante correspondente a 30 % do valor 
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suportado a título de despesas de formação e educação por qualquer membro do 

agregado familiar. Os cursos da CERTFORM permitem, assim, dedução à coleta em 

sede de IRS. 

Pode consultar em certform.pt os testemunhos autorizados de quem já fez 

Cursos na CERTFORM – Escola de Formação Prática 

Na formação live streaming tudo funciona em tempo real, a interação entre o 

formador e os formandos acontece em direto ou ao vivo. Para se fazer um live 

streaming é necessária uma ligação à internet, um computador, uma câmara web e 

um microfone, que permite enviar e receber som e imagem.  

O live streaming permite que a comunicação aconteça em tempo real. Enquanto o 

formador está em direto, os formados podem interagir com o formador e entre si, 

colocando perguntas e fazendo observações.  

A plataforma a ser usada para as sessões de live streaming será indicada pela 

CERTFORM, bem como todas as indicações necessárias para se ter acesso à mesma.  

No dia anterior ao início da formação os formandos recebem os dados de acesso à 

plataforma do live streaming para poderem conhecer a plataforma e realizar testes. 

No dia da formação o formando terá de aceder à plataforma e deverá entrar em 

direto na hora marcada para o início da sessão de formação.  

Para os cursos em live streaming existe uma data de início do Curso e um horário 

estabelecido para que o percurso formativo seja realizado em conjunto com o 

grupo de formação.  

Quando o formando concluir o seu percurso formativo terá direito ao certificado 

de formação profissional emitido através da plataforma SIGO. 
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