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Objetivos
A formação em SEM (Search Engine Marketing), tem
como objetivos dotar os participantes de conhecimentos
e noções necessárias para identificar e aplicar
estrategicamente, os fundamentos e metodologias de
SEO e SEA. Bem como, adquirir a capacidade de
estruturação de conteúdos, análise e medição de
resultados, compreensão e utilização das principais
ferramentas para otimizar os resultados nos motores de
pesquisa.

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS
Princípios básicos de Search Engine Marketing (marketing
de motores de pesquisa)
1.1. O que é Search Engine Marketing?;
1.2. As duas vertentes do SEM: conceitos de SEO e SEA;
1.3. Importância da pesquisa durante a jornada do
consumidor;
Search Engine Optimization (SEO) - Otimização para os
Motores de Pesquisa
2.1. Funcionamento de um Motor de Pesquisa e respetiva
Indexação;
2.2. Elementos e Estratégias de Otimização
2.3. Importância do Conteúdo para o SEO
2.4. SEO Onpage vs. SEO Offpage

Search Engine Advertising (SEA) - Publicidade nos
Motores de Pesquisa
3.1. Google Adwords - O que é e como funciona?
3.2. Campanhas pay-per-click e links patrocinados
(anúncios de texto)
3.3.Keywords (palavras-chave)
3.4. Como criar conta e anunciar através do Google
Adwords

Análise de resultados e outras métricas relevantes
4.1. Google Analytics - O que é e como funciona?
4.2. Planeamento e análise de resultados de SEO e SEA
4.3. Métricas e Key Performance Indicators (KPI's) - O
essencial
4.3. Ferramentas de monitorização essenciais

Destinatários
Profissionais e estudantes ligados às áreas de
marketing,
publicidade,
comunicação
online,
branding e web design, marketing digital.
Gestores de conteúdos digitais.
Empresas interessadas em criar ou manter uma
presença digital nos motores de pesquisa.
Empreendedores que procuram meios de divulgação
online dos seus produtos/serviços.

O Search Engine Marketing (SEM), ou marketing em
motores de pesquisa, é a área do marketing digital
responsável pelas estratégias e técnicas que envolvem a
melhoria de posições de um website nos resultados de
pesquisa, sejam eles orgânicos ou pagos.

Data e Horário
Segundas, Terças e QuintasFeiras das 19 horas às 22 horas

Inicio 12 de outubro
Fim 05 de novembro

Duração
36 horas

Formador
Beatriz Ribeiro
Licenciada em Marketing

Propina
135€ alunos e ex-alunos IPV/ADIV
150€ outras situações

