
 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ or send a letter to
Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.



 

 

Conteúdo para cada ferramenta 

 

 
Link para a ferramenta: 
https://www.adobe.com/at/products/fresco.html 

 

Descrição 
O Adobe Fresco é um programa de desenho e pintura. Podes começar com um teste 

gratuito e atualizar para uma versão paga. É perfeito para pessoas com interesse artístico, 

que gostam de esboçar as suas ideias e o processo de trabalho de uma forma mais criativa. 

Adobe Fresco tem vários pincéis e outras funcionalidades interessantes que podes utilizar 

para desenhar os teus pensamentos. 

 

TOP 3 de funcionalidades (apenas as gratuitas) 
 

Título Descrição 
Pré-definições de pincéis O Adobe Fresco permite-te utilizar muitos tipos de pincéis 

diferentes para simular pinturas físicas. 

Boa alternative para o Adobe Photoshop Embora existam algumas limitações, as principais funções são 
semelhantes ao Adobe Photoshop, por exemplo, estruturas de 
camadas e importação de quadros. 

Criação de animações O Adobe Fresco permite que as pessoas criem as suas 
próprias animações moldura a moldura. É uma maneira fácil 
de ilustrares o teu próprio gif. 

 

Vídeos do Youtube 
 

Link Título Autor Descrição 

https://www.youtube.c
om/watch?v=hmcTp-
GLkQ4  

Tutorial Adobe Fresco 
para principiantes 

Graph Desk Este tutorial online é um começo 
perfeito para os criativos que queiram 
começar a utilizar o Adobe Fresco. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=2RuDvTio
Qf4  

As 10 principais dicas 
que deves saber sobre 
o Adobe Fresco! 2020 

Print Me Some Color Este vídeo mostra-te algumas dicas 
incríveis que precisas de saber quando 
utilizas o Adobe Fresco 

    

    

    

 

Outros Recursos 

 
Link Título Autor Descrição 

https://helpx.adobe.co
m/de/fresco/tutorials.ht
ml  

Tutoriais sobre o 
Adobe Fresco 

Adobe Fresco Neste site podes encontrar uma lista 
variada de vídeos que te mostram como 
começar a utilizar o Adobe Fresco. 
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Competências adquiridas 
Criatividade / Pensamento crítico, Prototipagem, Design gráfico 
 

Nível de dificuldade 
Avançado 

 

Pratica as tuas competências 
O Adobe Fresco permite que as mentes criativas deixem os seus pensamentos correr 

livremente. Neste programa podes criar desde cartazes publicitários a pequenas 

animações, assim como, campanhas de design e fazer rascunhos. O progresso pode ser 

reproduzido como um time-lapse gerado pelo Adobe Fresco, que alguém como um artista 

pode publicar nas redes sociais, por exemplo. 

 

Quiz:  
 

Q1: A obra de arte final pode ser exportada em que ficheiros? 

 

- apenas como ficheiro fresco 

- qualquer tipo de ficheiro, inclusive ficheiro de photoshop 

- jpeg e png 

- apenas gifs 

 

Q2: O que é que está incluído no pacote gratuito? 

 

- o pincel predefinido com a estrela está incluído neste pacote 

- 100 GB de armazenamento na nuvem 

- acesso a outros programas Adobe 

- 2 GB de armazenamento na nuvem e o pacote é de tempo ilimitado 

 

 

 

 



 



 

 

Conteúdo para cada ferramenta 

 

 
 

Link para a ferramenta: 
https://ideaflip.com/  

 

Descrição 
O Idealflip permite-te criar e editar blocos de notas online juntamente com a tua equipa. 

Ajuda-te a recolher novas ideias, a organizar os teus pensamentos e visões, a comentar e 

a votar nelas. Tudo o que precisas de fazer é pegar em post-its e depois agrupá-los 

manualmente ou ligá-los com formas predefinidas ou desenhadas livremente. 
 

TOP 3 de funcionalidades (apenas as gratuitas) 
 

Título Descrição 
Notas Tens muitas notas coloridas que podem ser facilmente editadas. 

Templates pré-desenhados Podes começar com um lado em branco ou podes usar um dos modelos 
pré-desenhados. 

Votação Os autocolantes pré-desenhados facilitam a votação dos melhores 

comentários e notas. 

 

Vídeos do Youtube 
 

Link Título Autor Descrição 

https://www.youtube.c
om/watch?v=6_kNB-
tFv7s  

Ideaflip – Diagramas 
de afinidade e 
brainstorming em 
tempo real 

IdeaFlip Neste vídeo aprenderás como se faz um 
brainstorming em tempo real e 
diagramas de afinidade com o Ideaflip. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=mTvgBmN
0VD8  

Usar o básico IngeniousPeoplesKnowledge Neste video aprenderás a usar as 
funcionalidades básicas do Ideaflip. 

 

Outros Recursos 

 
Link Title Author Description 
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Competências adquiridas  
Criatividade / Pensamento Crítico, Desenvolvimento de serviços de produto, Trabalho 

em equipa 

 
 

Nível de dificuldade 
Básico 

 

 

 

Pratica as tuas competências 

Gostarias de fazer uma análise SWOT com os teus colegas. Considera quais são as Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças no teu negócio. O Idealflip tem um modelo 

predefinido que podes utilizar para o fazer em tempo real e online. 

 

Quizz:  
 

Q1: O Idealflip permite-te: 

 

- partilhar publicamente as tuas notas 

- votar nas notas uns dos outros 

- adicionar outro quadro 

 

Q2: O Idealflip tem modelos pré-desenhados? 

 

- Sim 

- Talvez 

- Não 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Conteúdo para cada ferramenta 

 

 
 

Link para a ferramenta: 
https://www.mindmeister.com  

 

Descrição 
Com o Mindmeister podes construir o mapeamento da mente digitalmente. Tudo o que 

precisas de memorizar são 2 combinações chave que te permitirão criar novos ramos, bem 

como novas subcategorias. Aprenderás a inserir e também a alterar o conteúdo, código de 

cores, bem como a inserir emojis ou mesmo vídeos para tornar tudo mais atrativo. Assim, 

transformarás mapas mentais aborrecidos em algo mais atrativo visualmente. 
 

TOP 3 de funcionalidades (apenas as gratuitas) 
 

Título Descrição 

Temas Podes escolher os temas pré-desenhados. Há 

muitos que podem ser selecionados na barra de 

ferramentas.  

Itens de ação Podes aplicar itens de ação como suportes, 

documentos, comentários às notas. 

Layout e Estilo Podes facilmente editar e escolher diferentes 

layouts para personalizar o teu mapa de acordo 

com as tuas necessidades e tema. 

 

Vídeos do Youtube 
 

Link Título Autor Descrição 

https://www.youtube.c
om/watch?v=LK031sB5s
b8  

Introduzindo o 
MindMeister: Primeiro 
olhar para o novo 
editor de mapas 

Mindmeister Este vídeo é uma introdução ao 
MindMeister, dando-te um primeiro 
olhar sobre o novo editor de mapas. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=VHgU9mv
9mD4  

Como usar o 
Mindmeister 

Daulat Hussain Neste vídeo irás aprender como utilizar 
o Mindmeister. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=mgp20Kue
nE4  

MindMeister para 
Startups 

Biggerplate Este vídeo explica como o MindMeister 
pode ser usado para Startups. 

    

 

Outros recursos 

 
Link Title Author Description 
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Competências adquiridas 
Criatividade / Pensamento crítico, Gestão de projetos e operações, Trabalho de equipa 
 

Nível de dificuldade 
Básico 

 

 

Pratica as tuas competências 
Tens uma nova equipa e uma nova tarefa desafiante. Para visualizar tudo de melhor 

forma, usa o Mindmeister para criar um mapa mental e falar sobre papéis, 

responsabilidades e distribuição de tarefas. Assim, cria-o de uma forma mais atrativa, 

em vez de listar estes pontos num documento aborrecido. 

 

Quizz:  
 

Q1: O Mindmeister é uma 

 

- ferramenta de construção de estratégia 

- ferramenta de mapeamento da mente 

- ferramenta de feedback 

 

Q2: Quantas combinações chave são necessárias para começar com o Mindmeister? 

 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Conteúdo para cada ferramentas 

 

 
Link para a ferramenta: 
https://miro.com/   

 

Descrição 
O Miro é um quadro branco online, que na realidade é muito multifacetado. Já deves saber 

que um quadro branco pode ser muito útil para trabalhar em equipas ou grupos de projeto. 

Aqui aprendes como colaborar com as tuas equipas em tempo real, mas também de uma 

forma assíncrona. Seja para brainstorming, gestão de projetos ou reuniões, podes utilizar 

o Miro de várias maneiras. No quadro branco, podes fazer desenhos, adicionar post-its 

virtuais, desenhar formas e setas, e muito mais. 

 

TOP 3 de funcionalidades (apenas as gratuitas) 
 

Título Descrição 

Conexão com o Google O quadro Miro está diretamente ligado à pesquisa de 

imagens do Google, o que facilita a inclusão de 

imagens da Internet. 

Vários templates Existem muitos quadros pré-desenhados que podem ser 

simplesmente utilizados como modelo. 

Colaboração ativa O Miro pode ser facilmente partilhado com outros, e 

que não precisam de criar uma conta. É também 

possível ver quem está a trabalhar ativamente no 

quadro. 

 

Vídeos do Youtube 
 

Link Título Autor Descrição 

https://www.youtube.c
om/watch?v=aHkUl-
yUExE&list=PLmiHe0R4h
bzRbpqJVs2HllnjhrTeiDV
sE&index=3 
 

Como criar conteúdo 
no Miro 

Miro Este vídeo explica como criar conteúdo 
no Miro. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=uEf3cwlrHJ
A&list=PLmiHe0R4hbzRb
pqJVs2HllnjhrTeiDVsE&i
ndex=4 
 

Como colaborar no 
Miro 

Miro Neste video vais aprender como 
colaborar no Miro. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ynxoouz4z
wA&list=PLmiHe0R4hbz

Como se movimentar 
em torno do quadro 
do Miro 

Miro Este video explica como podes 
movimentar em torno do quadro do 
Miro. 
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RbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE
&index=5 
 

    

 

Outros recursos 

 
Link Título Autor Descrição 

https://www.youtube.c
om/channel/UCfhGfgBK
DcFI74bBJ9yjLDQ  

Miro – Canal Oficial Miro Este é o canal official de Youtube do 
Miro onde podes encontrar vários 
tutoriais e vídeos de explicação. 

    

    

 

 

Competências adquiridas 
Gestão de projetos e operações, Trabalho de equipa, Criatividade. 
 

Nível de dificuldade 
Intermédio 

 

 

Pratica as tuas competências 
Digamos que tu e os teus colegas estão a trabalhar em locais diferentes. Contudo, está a 

surgir um importante curso online que precisa de ser planeado e coordenado entre todos 

vós. Por isso, decidem utilizar o Miro e criar um quadro branco online. Convida os teus 

colegas a trabalharem no mesmo quadro branco ao mesmo tempo. Além de escreverem 

vários tópicos, também recolhem ligações e fotografias que possam ser úteis para 

visualizar o conteúdo do curso. 

 

Quizz: 
 

Q1: O Miro é:  

 

- uma janela digital 

- um quadro branco digital 

- um espaço digital 

 

Q2: O Miro pode ser usado:  

 

- de forma assíncrona 

- em tempo real 

- de forma assíncrona e em tempo real. 
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Conteúdo das ferramentas 

 

 
 

Link para a ferramenta: 
http://www.padlet.com 

 

Descrição 
O Padlet é perfeito para ser usado em trabalho de equipa interativo. É quadro digital que 

te permite incluir imagens, textos, desenhos e links. O Padlet oferece alguns modelos pré-

desenhados para principiantes, que pode usar de imediato. Além disso, pode conversar 

com os participantes enquanto trabalha em conjunto no seu quadro digital. Pode 

facilmente personalizar o título, o layout, assim como as configurações privadas. 

 

TOP 3 de funcionalidades (apenas as gratuitas) 
 

Título Descrição 
Adicionar caixas  Nesta caixa podes introduzir textos, inserir links, adicionar clips 

de áudio ou vídeo, arrastar documentos.  

Aprovar Posts Como moderador do Padlet, tem a opção de aprovar cada post 
antes de aparecerem na página para ter controlo sobre o 
conteúdo.  

Partilha pública vs privada O Padlet pode ser privado ou público. Com uma ligação ou 
código QR pode aceder ao panfleto. Pode também protege-lo 
como uma palavra-passe. 

 

Vídeos do Youtube  
 

Link Título Autor Descrição 

https://www.youtube.c
om/watch?v=U3P5QyS
mLeU 
 

Introdução ao Padlet Padlet Uma rápida introdução ao Padlet para 
aprender como montar facilmente um 
quadro e partilhá-lo com outros. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=1wl2awEE
x10 
 

Exemplos de Padlet e 
ideias 

21st century education by 
Katie 

Mostra-te ideias diferentes para o 
Padlet. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=OPkq5q8n
RbM 
 

Tutorial Padlet – 
Como começar Guia 

Evgenii Permiakov Este vídeo explica como convidar outras 
pessoas e como moderar as discussões 
online. 

 

Outros Recursos 

 
Link Title Author Description 

http://www.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU
https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU
https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU
https://www.youtube.com/watch?v=1wl2awEEx10
https://www.youtube.com/watch?v=1wl2awEEx10
https://www.youtube.com/watch?v=1wl2awEEx10
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https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM


 
    

    

 

Competências adquiridas  
Criatividade / Pensamento Crítico, Trabalho de Equipa, Prototipagem 
 

Nível de dificuldade 
Básico 

 

Pratica as tuas competências 

Digamos que tens um projeto e queres fazer uma boa divisão. Ao fazeres isso, cria uma 

lista com os nomes dos seus colegas. Em seguida, cria cartões individuais com as mais 

importantes tarefas para este projeto. Depois, convida os teus colegas para este quadro do 

Padlet e discute esta disposição com eles. Tu e os teus colegas podem mover os cartões 

para trás e para a frente e adicionar mais cartões, se necessário. 

 

Quizz: 
 

Q1: O que é que não podes carregar no Padlet? 

 

- Texto 

- Programas 

- Imagens 

- Links 

 

Q2: Qual das seguintes respostas está correta? 

 

- Cada padlet deve ser protegido com uma senha 

- Pode tornar o seu Padlet público ou privado. 

- O Padlet só pode ser acedido com a ajuda de um Leitor de Código QR. 

 

 

 



 



 

Conteúdo para cada ferramenta 

 
 

Link para a ferramenta: 
https://www.popplet.com  

 

Descrição 
O Popplet é aberto e livre de se usar. Podes recolher as tuas primeiras ideias e partilhá-

las com outros. Aprenderás como podes apresentar o teu conteúdo em Popplet e recolher 

as tuas ideias e pensamentos com texto, imagens, vídeo, desenhos e desenhar as relações 

entre si. O modo de apresentação é bastante invulgar para uma ferramenta de mapeamento 

mental, mas muito prático. O Popplet é fácil de usar e ideal para principiantes. Podes 

utilizá-lo para fins diferentes e criativos. Quer seja na sala de aula com os teus alunos ou 

para idealização, brainstorming e criação de ideias para o teu novo negócio. 
 

TOP 3 de funcionalidades (apenas as gratuitas) 
 

Título Descrição 
Criar novos Popplets Após o registo, podes criar um novo popplet. Este 

será o teu muro para partilhar. Terás de lhe dar um 

nome e uma cor de fundo. 
Editar Popples Com um duplo clique, surge um popplet, que pode 

ser facilmente editado e preenchido com conteúdo. 

Podes inserir imagens, vídeos, mudar a cor, e 

muito mais. 

Partilhar o Popplet Com o botão "Partilhar", um popplet pode ser 

tornado publicamente visível, também no 

Facebook e no Twitter. Usando o botão "adicionar 

colaborador" é possível partilhá-lo com outras 

pessoas, que também precisam de ter uma conta. 

 

Vídeos do Youtube 
 

Link Título Autor Descrição 

https://www.youtube.com
/watch?v=HdGbELqaIYk  

Tutorial do Popplet  

 

Rachel Mandel Aqui irás aprender basicamente 
como usar o Popplet. 

https://www.youtube.com
/watch?v=V-DPJ1szYTk  

Popplet – Como usar a 
app 

Oliver Tompkins Neste vídeo aprenderás como 
utilizar a aplicação Popplet no teu 
Smartphone. 

    

 

 

https://www.popplet.com/
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Outros recursos 

 
Link Título Autor Descrição 

https://www.popplet.co
m/blog/tutorial-getting-
started-all-about-
popples  

Tutorial: Começar – 
Tudo sobre os Popples 

 

Gary Darling  Aqui aprenderás tudo sobre os popples 
e como editá-los. 

    

    

 

 

Competências adquiridas 
Criatividade, Prototipagem, Trabalho de equipa, Comunicação 
 

Nível de dificuldade 
Básico 

 

Pratica as tuas competências 
Imagina que tens de organizar um evento. O evento deve ter um certo conceito. Agora 

tens de pensar com os teus colegas sobre o que não te deves esquecer. Os convites, a 

comida, e muito mais. Para recolher tudo isto, podes fazer um brainstorming juntamente 

com os teus colegas e criar primeiro um popplet, e também adicionar links úteis do 

website ou mesmo imagens inspiradoras como referência para o evento.      

 

 

Quizz:  
 

Q1: Também podes partilhar o teu Popplet no Facebook? 

 

- Sim 

- Não 

 

Q2: Como se chamam as pequenas caixas? 

 

- pepples 

- papples 

- pipples 

- popples 
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Ferramentas de Produto Mínimo Viável 

 

 
Link para a ferramenta 
www.figma.com  

 

Descrição 
Figma é uma aplicação de edição gráfica e de design de interface de utilizador. A 

ferramenta é útil para uma série de trabalhos de design gráfico: desde websites de 

wireframing, conceção de interfaces de aplicações móveis, conceção de protótipos, 

criação de publicações nas redes sociais. 

Figma pode ser utilizado online, é facilmente acessível. O armazenamento na nuvem está 

disponível. Todos os ficheiros não guardados são automaticamente guardados nos 

rascunhos.  

A ferramenta é útil para a colaboração em equipa, é possível que mais editores trabalhem 

num projeto ao mesmo tempo. Os editores podem também comentar diretamente, 

permitindo a discussão remota.  
 

TOP 3 de funcionalidades (apenas as gratuitas) 
 

Título Descrição 
Design facilitado Com uma ferramenta moderna de caneta que permite 

desenhar em qualquer direção; a ferramenta de arco permite 
o desenho instantâneo do arco; com o OpenType pode 
facilmente personalizar as fontes. 

Construção e interações intuitivas Os botões podem ser redimensionados de acordo com o 
tamanho do texto inserido e os itens das listas podem ser 
facilmente reorganizados com um único clique. 

Plugins Há diferentes componentes dos quais pode tirar partido, tais 
como: Imagens de stock, fluxogramas, acessibilidade a cores, 
gráficos, ícones. 

 

Vídeos do Youtube 
 

Link Título Autor Descrição 

https://www.youtube.c
om/c/Figmadesign  

Figma official Youtube 

channel 

Figma Esta playlist guia-o através das principais 
características do Figma, desde o 
processo de design, prototipagem e o 
design de uma aplicação móvel. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLFW6c
t83_wC_N-
IrrU60lH4G0dV6u1B4n  

Learn Figma for UX/UI 
Design master course 

Self Study Space Estes tutoriais permitem-lhe aprender 
o essencial da utilização do Figma: 
- Fundamentos de Figma. 
- Como iniciar um projeto Figma. 
- Como adicionar conteúdo ao seu 
projeto de design, trabalhando com 
frames. 
- Aprenda a criar e editar formas, 
desenhar, adicionar e formatar texto. 

http://www.figma.com/
https://www.youtube.com/c/Figmadesign
https://www.youtube.com/c/Figmadesign
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFW6ct83_wC_N-IrrU60lH4G0dV6u1B4n
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFW6ct83_wC_N-IrrU60lH4G0dV6u1B4n
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFW6ct83_wC_N-IrrU60lH4G0dV6u1B4n
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFW6ct83_wC_N-IrrU60lH4G0dV6u1B4n


 
- Aprenda como criar um protótipo, 
partilhar designs utilizando as 
funcionalidades de colaboração. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Gu1so3pz
4bA&ab_channel=Desig
nCourse  

The Figma 2021 Crash 
Course by Example 

DesignCourse O vídeo aborda os seguintes tópicos 
sobre Figma, utilizando exemplos 
práticos: 
- Oferta de Scrimba 
- Navbar 
- Hero section 
- Acabar a página inicial 
- Página "O nosso trabalho” 
- Prototipagem 
- Interação com o Hover 
- Animação Inteligente 

    

 

Outros Recursos 

 
Link Título Autor Descrição 

    

    

    

 

 

Competências adquiridas  
 

#desenvolvimentodeserviçosdeproduto #prototipagem #criatividade 

 

Nível de dificuldade 
Intermédio 

 

Pratica as tuas competências 

Estás a apresentar a tua aplicação de comércio eletrónico novinha em folha aos teus 

interessados.  

Usando o Figma, desenha: 

- A página inicial da aplicação 

- A página de inscrição 

- O perfil do utilizador 

Ao criar estes elementos, utiliza imagens, formas e ilustrações.  

 

 Quizz: 
 

Q1: Qual é o nome da ferramenta para criar páginas de trabalho em diferentes 

plataformas? 

 

- Linha 

- Moldura 

- Estrela 

- Caneta 

 

Q2: Qual destas formas não está disponível no menu Figma? 

https://www.youtube.com/watch?v=Gu1so3pz4bA&ab_channel=DesignCourse
https://www.youtube.com/watch?v=Gu1so3pz4bA&ab_channel=DesignCourse
https://www.youtube.com/watch?v=Gu1so3pz4bA&ab_channel=DesignCourse
https://www.youtube.com/watch?v=Gu1so3pz4bA&ab_channel=DesignCourse


 

 

- Rectângulo 

- Polígono 

- Estrela 

- Coração 

 

 

 
Link para a ferramenta 
www.bubble.io 

 

Descrição 
Bubble é uma plataforma de desenvolvimento que não requer codificação, uma 

linguagem de programação visual. Permite que pessoas não-técnicas construam 

aplicações web sem necessidade de digitar código. Pode desenhar a interface arrastando 

e largando elementos numa página e definindo fluxos de trabalho para controlar a lógica. 

A visão de Bubble é tornar a codificação manual para aplicações web em grande parte 

obsoleta. 

 

TOP 3 de funcionalidades (apenas as gratuitas) 
 

Título Descrição 
Editor de arrastar e largar Isso permite construir facilmente a maioria das aplicações, 

incluindo soluções do tipo marketplace para qualquer 
indústria, portais de corretagem, software de faturação e/ou 
agendamento, portais de apoio ao cliente para negócios 
físicos. 

Editor de fluxo de trabalho visual Para adicionar ações para eventos (elementos específicos 
desencadeados pelo utilizador), por exemplo, quando um 
botão de página é clicado, a página aparece. 

Apoio comunitário Bubble oferece um fórum onde se podem abrir tópicos de 
discussão, trocar e submeter ideias e falar com outros 
utilizadores. 

 

Vídeos no Youtube 
 

Link Título Autor Descrição 

https://www.youtube.c
om/c/BubbleIO/feature
d  

Bubble official 

youtube channel: 

Bubble Esta ampla série de vídeos guia-o 
através do uso e funcionalidades do 
Bubble: desde vídeos fáceis de 
incorporar, descobrindo os 
fundamentos até dicas rápidas e um 
guia passo-a-passo para construir a sua 
própria aplicação. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLCXsjZ
f1gLSLaF_7ZH0nyvwnm
S4JHEgXN  

Bubble beginner's 
guide 

zeroqode É um guia passo-a-passo do Bubble e 
uma introdução de características. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=6OKVj1A9
OcY&ab_channel=Coach
ingNoCodeApps  

In-Depth Bubble.io 
Tutorial: How to Build 
ANY Type of App 
Without Code on 
Bubble 

 
Coaching No Code Apps 

Este vídeo irá ensinar-lhe:  
-Que conjunto central de características 
precisa na sua aplicação Bubble 

http://www.bubble.io/
https://www.youtube.com/c/BubbleIO/featured
https://www.youtube.com/c/BubbleIO/featured
https://www.youtube.com/c/BubbleIO/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCXsjZf1gLSLaF_7ZH0nyvwnmS4JHEgXN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCXsjZf1gLSLaF_7ZH0nyvwnmS4JHEgXN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCXsjZf1gLSLaF_7ZH0nyvwnmS4JHEgXN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCXsjZf1gLSLaF_7ZH0nyvwnmS4JHEgXN
https://www.youtube.com/watch?v=6OKVj1A9OcY&ab_channel=CoachingNoCodeApps
https://www.youtube.com/watch?v=6OKVj1A9OcY&ab_channel=CoachingNoCodeApps
https://www.youtube.com/watch?v=6OKVj1A9OcY&ab_channel=CoachingNoCodeApps
https://www.youtube.com/watch?v=6OKVj1A9OcY&ab_channel=CoachingNoCodeApps


 
- Como construir essas características 
usando Bubble.io (anteriormente 
Bubble.is) 
-Como personalizá-los na sua própria 
aplicação sem código, não importa para 
que mercado ou nicho seja. Este 
tutorial cobre o básico para que possa 
começar de imediato. Depois de ver 
este vídeo, compreenderá o que pode 
realizar com o Bubble, mais como 
construir as características principais da 
sua aplicação Bubble. 

 

Outros recursos 

 
Link Título Autor Descrição 

https://bubble.io/acade
my  

Bubble Academy. Link 

to videos, manual and 

coaching 

Bubble Recursos de aprendizagem oferecidos 
diretamente pelo Bubble. 
Abrangem a necessidade de 
competências básicas, tais como a 
navegação na plataforma, para 
características mais avançadas. 

https://bubble.io/blog/g
et-started/  

Get started with 
Bubble in 10 days 

Bubble - Vivienne Chen Este guia é para pessoas para quem 
construir uma aplicação web é uma 
novidade. 
Após o tutorial de 10 dias, estará 
pronto para lançar a sua aplicação. 

 

 

Competências adquiridas 
#desenvolvimentodeserviçosdeproduto #prototipagem #desenvolvimentoweb 
 

Nível de dificuldade 

Intermédio 

 

Pratica as tuas competências 

Acabaste de abrir um novo restaurante. Cria o básico da tua própria aplicação para 

entregar comida usando Bubble.io: 

- Cria uma página de login/registo incluindo uma imagem e texto, personaliza o fundo e 

o botão de inscrição. 

- Cria uma página onde as opções alimentares sejam exibidas. 

 

Quizz: 
 

Q1: O que é que podes fazer com o Bubble.io?  

 

- Criar um marketplace 

- Criar redes socias 

- Criar um plano de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) 

- Todas as opções 

 

Q2: Qual das seguintes funções no editor do Bubble permite a interação do utilizador? 

 

- Design 

https://bubble.io/academy
https://bubble.io/academy
https://bubble.io/blog/get-started/
https://bubble.io/blog/get-started/


 

- Fluxo de trabalho 

- Dados 

- Definições 

 
 

 

  



 

 

 
 
Link para a ferramenta 
www.balsamiq.com 

 

Descrição 
Balsamiq é uma ferramenta de design de interface de utilizador baseada na web para a 

criação de wireframes (por vezes chamados mock-ups ou protótipos de baixa fidelidade). 

Pode utilizá-lo para gerar esboços digitais da sua ideia ou conceito para uma aplicação ou 

website, para facilitar a discussão e compreensão antes de qualquer código ser escrito. 

Permite aos designers organizar widgets pré-construídos utilizando um editor 

WYSIWYG de arrastar e largar. A aplicação é oferecida numa versão desktop, bem como 

um plug-in para Google Drive, Confluence e JIRA. 

O Balsamiq pode ser utilizado para visualização de ideias, para criar uma maquete mesmo 

antes de a ideia final ser entregue. 

 

TOP 3 Funcionalidades gratuitas: 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Editor Drag & Drop  Permite uma construção intuitiva 

Templates Permitir-te-á construir uma estrutura básica da interface. 

Colaboração e feedback Permite que vários editores trabalhem e comentem sobre o 
mesmo projeto. O design ao estilo de esboço da ferramenta 
ajuda a concentrar-se na estrutura. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/c/balsamiq  

Balsamiq official 

YouTube channel 

Balsamiq Neste canal, encontrarás vídeos sobre 
Introdução de Produtos; Tutoriais e 
Vídeos de Como Fazer; gravações ao 
vivo em wireframe. 

    

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://balsamiq.com/le
arn/courses/intro-to-ui-
design/  

Introduction to User 

Interface Design 

through Wireframes 

Balsamiq wireframing 
Academy 

Este curso dar-te-á as competências 
básicas para a conceção de interfaces 
de utilizador, ensinando-te conceitos 
de interface de utilizador fundamentais 
e exemplos profissionais práticos. 

https://balsamiq.com/le
arn/articles/#/  

Articles Balsamiq wireframing 
Academy 

Estes artigos oferecem-te uma visão 
sobre as técnicas, conselhos e 
orientações para utilizar o Balsamiq no 
seu melhor. 

https://balsamiq.com/le
arn/resources/  

More Learning 
Resources 

Balsamiq wireframing 
Academy 

É uma coleção de websites, diretrizes, 
vídeos, artigos e livros específicos para 
a conceção de interfaces de utilizador e 
experiência do utilizador. 

http://www.balsamiq.com/
https://www.youtube.com/c/balsamiq
https://www.youtube.com/c/balsamiq
https://balsamiq.com/learn/courses/intro-to-ui-design/
https://balsamiq.com/learn/courses/intro-to-ui-design/
https://balsamiq.com/learn/courses/intro-to-ui-design/
https://balsamiq.com/learn/articles/#/
https://balsamiq.com/learn/articles/#/
https://balsamiq.com/learn/resources/
https://balsamiq.com/learn/resources/


 
https://balsamiq.com/t
utorials/  

Quick tips Balsamiq Explica truques de wireframing para os 
utilizadores mais avançados. 

https://balsamiq.com/le
arn/courses/  

Courses Balsamiq wireframing 
Academy 

Aulas gratuitas de Wireframing e 
Design online para Gestores de 
Produtos, Empresários, e outros não-
designers. 

 

 

Competences acquired  
#desenvolvimentodeserviçosdeproduto #designgráfico #prototipagem 
 

Usability level (difficulty level) 

Intermédio 

 

Practice your skills:  

Supõe que estás a lançar a tua linha de jóias.  

Partindo de um website já existente de um restaurante de que gostas, recria o design para 

o teu próprio website. 

- Copia e recria a página inicial (para o teu website) e os ecrãs da página de jóias (Menu) 

- Copia cada ecrã wireframe e cola-os nas suas páginas wireframe 

- Liga os wireframes 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Qual das seguintes afirmações sobre wireframes é verdadeira? 

 

- Utiliza apenas texto para mostrar a colocação final do conteúdo e dos elementos 

de navegação. 

- Utiliza formas, ícones e por vezes imagens para exibir a colocação final do 

conteúdo e dos elementos de navegação. 

- Utiliza arte desenhada à mão para exibir a colocação final do conteúdo e dos 

elementos de navegação.  

- Utiliza o maior número possível de cores brilhantes para exibir a colocação final 

do conteúdo e dos elementos de navegação. 

 

Q2: Como é que adiciona Lorem Ipsum aos controlos de texto? 

 

- Copia-se e cola-se o texto do Google 

- Clica-se com o botão direito do rato no controlo de texto e seleciona-se 

“Adicionar texto” 

- Não há nenhuma função para o fazer 

- Escreve-se “lorem” num controlo de texto+ 

 
  

https://balsamiq.com/tutorials/
https://balsamiq.com/tutorials/
https://balsamiq.com/learn/courses/
https://balsamiq.com/learn/courses/


 

 

 
Link para a ferramenta 
www.thunkable.com 

 

Descrição 
Thunkable é uma plataforma sem código para construção de aplicações móveis nativas 

para qualquer sistema operativo.  

No Thunkable, qualquer pessoa pode facilmente conceber belas aplicações, configurar 

funcionalidades usando blocos de arrastar e largar, e carregar aplicações para a Google 

Play Store e para a App Store da Apple. Pode também construir aplicações web, que são 

aplicações que não são necessárias descarregar e que podem ser diretamente acedidas 

online. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Arrastar e largar blocos coloridos O que facilita aos principiantes a construção de uma 

aplicação. 

Animações e templates Irá ajudar-te a moldar a tua aplicação. Podes começar a 
construí-la a partir de um design pré-construído; animações 
(que podem ser adicionadas a partir da Lottie Component) 
farão com que a tua aplicação pareça profissional e cativante. 

Testes em direto Permite-te pré-visualizar e testar a tua aplicação no teu 
dispositivo móvel, ligando-a ao navegador. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/c/Thunkable  

Thunkable official 

Youtube channel 

Thunkable Com estes vídeos verás exemplos 
práticos de como construir diferentes 
tipos de aplicações (por exemplo, 
tradutor, visualizador de aplicações 
web, inquérito, quiz) juntamente com 
tutoriais de arrastar e largar. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLArgG
KS_QtY78GdkeGpvqAgid
1_34N2gl  

How to use the 
Thunkable design 
properties 

Darren Ambles Uma playlist de 8 vídeos que te guiará 
através das propriedades do ecrã de 
Design.  

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLArgG
KS_QtY6vz3tYsWISsOral
8Wznkl3  

Thunkable blocks for 
the complete 
beginners 

Darren Ambles Uma lista de reprodução de 6 vídeos 
que te permitirá aprender os princípios 
básicos de codificação e como utilizar o 
ecrã de blocos, componentes e 
funções. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLArgG
KS_QtY51k2nI_w5QtZSu
469y-20g  

My Best Thunkable 
Tips and tricks 

Darren Ambles Uma lista de reprodução de 9 vídeos 
que oferece dicas e truques a 
utilizadores principiantes e avançados. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

    

    

    

http://www.thunkable.com/
https://lottiefiles.com/animation/component
https://www.youtube.com/c/Thunkable
https://www.youtube.com/c/Thunkable
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY78GdkeGpvqAgid1_34N2gl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY78GdkeGpvqAgid1_34N2gl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY78GdkeGpvqAgid1_34N2gl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY78GdkeGpvqAgid1_34N2gl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY6vz3tYsWISsOral8Wznkl3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY6vz3tYsWISsOral8Wznkl3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY6vz3tYsWISsOral8Wznkl3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY6vz3tYsWISsOral8Wznkl3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY51k2nI_w5QtZSu469y-20g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY51k2nI_w5QtZSu469y-20g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY51k2nI_w5QtZSu469y-20g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLArgGKS_QtY51k2nI_w5QtZSu469y-20g


 

 

 

Competences acquired  
#desenvolvimentoweb #designgráfico #prototipagem 
 

Usability level (difficulty level) 

Básico 

 

Practice your skills:  
A tua nova aplicação ganhou rapidamente sucesso e precisa agora de novas 

funcionalidades, incluindo traduções ao vivo. Usando blocos Thunkable: 

- Cria texto para fala, convertendo texto escrito em fala quando um botão é clicado 

- Traduz palavras-chave numa língua à tua escolha 

- Testa ao vivo a aplicação básica no teu dispositivo 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Que blocos são utilizados para alterar a aparência e o comportamento do teu Stage e 

Sprites? 

 

- Qualquer componente 

- Blocos de tela 

- Blocos matemáticos 

- Qualquer componente 

 

Q2: Que componente deves utilizar para navegar através de múltiplas opções de ecrã? 

- Navegar 

- Componente invisível 

- Bloco de navegação 

- Gaveta de navegação 

 
 

 

  



 

 

 
 

Link para a ferramenta 
www.justinmind.com  

 

Descrição 
Justinmind é uma das mais populares ferramentas de prototipagem e wireframing para 

aplicações web e móveis de prototipagem. Oferece também colaboração, interação e 

opções de design.  

Os protótipos de software e wireframes criados com esta ferramenta podem ser 

partilhados e testados em dispositivos móveis. 

A ferramenta de prototipagem também gera HTML para protótipos inteiros. 

Justinmind é altamente personalizável e não requer grandes competências técnicas para 

ser utilizado. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
UI Design A ferramenta de prototipagem permite aos designers criar 

interfaces com um sistema de arrastar e largar. Justinmind 
tem vários Kits UI pré-instalados com a opção de importação 
de novos. 

Design de interação web Com uma vasta gama de ativadores e ações, Justinmind torna 
possível adicionar interação a protótipos a qualquer nível 
necessário, desde microinterações básicas a animações 
elaboradas e impactantes. 

Teste do utilizador Justinmind está totalmente integrado com as mais populares 
ferramentas de teste de utilizadores como Hotjar, 
UserTesting, UserZoom, CrazyEgg, Validately e Clicktale. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/c/Justinmind_protot
yping_tool  

Justinmind official 

YouTube channel 

Justinmind Esta playlist de vídeos é um guia 
completo das ferramentas e 
características do Justinmind. 

    

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.justinmind
.com/support/  

Justinmind learning 

centre 

Justinmind Este website contém sessões de 
formação e guia de utilizador, 
perguntas e respostas e tutoriais. 

https://www.justinmind
.com/community/  

Community support Justinmind É um espaço partilhado onde os 
utilizadores podem interagir, fazer e 
responder a perguntas. 

http://www.justinmind.com/
https://www.youtube.com/c/Justinmind_prototyping_tool
https://www.youtube.com/c/Justinmind_prototyping_tool
https://www.youtube.com/c/Justinmind_prototyping_tool
https://www.justinmind.com/support/
https://www.justinmind.com/support/
https://www.justinmind.com/community/
https://www.justinmind.com/community/


 
    

 

 

Competences acquired  
#prototipagem #desenvolvimentoweb #validaçãodoproduto 
 

Usability level (difficulty level) 

Intermédio 

 

Practice your skills:  
Está na hora de pores a tua ideia de startup no papel! Usando Justinmind, cria as bases 

do teu website para vender ramos de flores personalizados: 

- Desenha a tua wireframe utilizando o kit Sketching UI, para que possas rapidamente 

visualizar a tua ideia arrastando e largando elementos antes de desenvolver a wireframe 

final 

- Cria a tua wireframe para o iPad, adicionando alguns ecrãs e interações à página 

inicial 

- Simular a tua criação 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Qual das seguintes formas de criar wireframes interativos a partir de imagens não 

está correta? 

 

- Seleciona uma imagem a partir da tua pasta 

- Usa o widget de imagem 

- Adicionar imagens a partir da barra de ferramentas 

- Podes tirar uma fotografia a partir da aplicação 

 

Q2: O que pode ser visto no painel de eventos? 

 

- Componentes interativos 

- Formas 

- Componentes pré-construídos 

- Interações dos elementos selecionados na tela 

 

  



 

 

 
Link to the tool 
www.mockflow.com 

 

Description 
MockFlow é um software de wireframe online para designers construírem de forma 

rápida e eficiente maquetes de interface com aspeto limpo. Fornece aos utilizadores uma 

grande biblioteca de componentes de maquete, ícones, autocolantes e outras formas. 

MockFlow facilita a colaboração de design em tempo real com a sua função de partilha 

integrada e chat de equipa. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Quadro branco digital  para brainstorming UI e desenho de esboços 

Fluxos de IU para mapear a experiência dos fluxos de trabalho do utilizador 

Pacotes UI pré-construídos que se adapte a qualquer tipo de interface que esteja a 
planear construir 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=fiy2VkQ5o
Vo&ab_channel=Dr.Nuu
rAlifahRoslan  

Tutorial 01: Basic 

Wireframe Tutorial 

using Mockflow 

Nuur Alifah Roslan 
 

Tutorial para a criação de um layout de 
website wireframe. 

https://www.youtube.c
om/channel/UCFMqG-
j4_JnnA5VySEphuww/fe
atured  

Mockflow Youtube 
channel 

MockFlow Support Pequenas dicas e vídeos sobre 
componentes e ações de Mockflow. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=0FMfZfkm
yqU&ab_channel=Diego
SanchezPuerta  

MockFlow | 
Wireframes design 
process 

Diego Sanchez Puerta Um tutorial passo-a-passo sobre a 
criação de wireframes. 

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://blog.mockflow.c
om/  

Mockflow blog Mockflow Um espaço onde as últimas 
atualizações e características das 
ferramentas são partilhadas. 

https://support.mockflo
w.com/category/188-
editor  

Mockflow website 
video tutorials 

Mockflow Uma coleção de tutoriais em vídeo de 
Mockflow para alunos 

    

 

 

Competences acquired  
#prototipagem #criatividade #trabalhoemequipa 

http://www.mockflow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fiy2VkQ5oVo&ab_channel=Dr.NuurAlifahRoslan
https://www.youtube.com/watch?v=fiy2VkQ5oVo&ab_channel=Dr.NuurAlifahRoslan
https://www.youtube.com/watch?v=fiy2VkQ5oVo&ab_channel=Dr.NuurAlifahRoslan
https://www.youtube.com/watch?v=fiy2VkQ5oVo&ab_channel=Dr.NuurAlifahRoslan
https://www.youtube.com/channel/UCFMqG-j4_JnnA5VySEphuww/featured
https://www.youtube.com/channel/UCFMqG-j4_JnnA5VySEphuww/featured
https://www.youtube.com/channel/UCFMqG-j4_JnnA5VySEphuww/featured
https://www.youtube.com/channel/UCFMqG-j4_JnnA5VySEphuww/featured
https://www.youtube.com/watch?v=0FMfZfkmyqU&ab_channel=DiegoSanchezPuerta
https://www.youtube.com/watch?v=0FMfZfkmyqU&ab_channel=DiegoSanchezPuerta
https://www.youtube.com/watch?v=0FMfZfkmyqU&ab_channel=DiegoSanchezPuerta
https://www.youtube.com/watch?v=0FMfZfkmyqU&ab_channel=DiegoSanchezPuerta
https://blog.mockflow.com/
https://blog.mockflow.com/
https://support.mockflow.com/category/188-editor
https://support.mockflow.com/category/188-editor
https://support.mockflow.com/category/188-editor


 
 

Usability level (difficulty level) 

Intermédio 

 

Practice your skills:  
Estás a fazer o protótipo da sua nova aplicação de compras. 

Usando MockFlow, cria uma maquete de wireframe para aplicação de iPhone: 

- Cria uma página e adiciona o nome de utilizador, caixa de senha e um botão de Log In 

- Cria uma segunda página que será apresentada quando o login é bem sucedido 

- Acrescenta um botão de log-out à mesma página 

- Liga as duas páginas 

 

Quizz: 
 

Q1: Qual dos seguintes NÃO é um papel de membro da equipa no MockFlow? 

 

- Revisor 

- Visualizador 

- Administrador 

- Co-Editor 

 

Q2: O espaço de desenho Mockflow organiza projetos em 4 secções: Desenhos 

Embutidos, Powerups, Desenhos UI e 

 

- Design UI 

- Ficheiros de desenho 

- Desenhos UX 

- Ficheiros de design 

  



 

 

 
Link to the tool 
www.framer.com 

 

Description 
Framer é uma ferramenta para conceber protótipos interativos de alta fidelidade para iOS, 

Android, desktop, ou para a web. As maquetes estáticas podem ser transformadas em 

protótipos interativos e os utilizadores podem fazer experiências rápidas com animações 

e interações dinâmicas e nativas. O Framer pode ser integrado com ferramentas de 

desenho e exportado para dispositivos móveis.  

As capacidades de codificação são uma vantagem para a criação de componentes 

personalizados em Framer (gerado por Javascript). No entanto, mesmo os utilizadores 

que não são conhecedores de códigos podem beneficiar com isso. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Opções de personalização  Usando Javascript ou HTML; CSS. 

Pacotes adicionais  Pode ser instalado, pelo que estão disponíveis componentes 
pré-construídos, simplificando o processo de construção. 

Anular Quaisquer propriedades da instância do componente podem 
ser anuladas. Assim é possível criar plugins personalizados.  

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/channel/UCW5gUZ7
lKGrAbLOkHv2xfbw  

Framer Youtube 

channel 

Framer Esta coleção de vídeos dar-te-á uma 
visão geral das ferramentas de layout, 
dicas e truques sobre as ferramentas, 
webinars, sessões e gravações ao vivo, 
estudos de casos de empresas reais que 
utilizaram o Framer para protótipo dos 
seus designs. 

    

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.framer.co
m/community/  

Framer community Framer Comunidade global onde os utilizadores 
podem receber e dar feedback, 
colaborar e obter ajuda de outros. 

https://www.framer.co
m/support/  

Framer support and 
guide 

Framer Artigos sobre como utilizar as 
funcionalidades Framer e gerir contas. 

 

 

Competences acquired 
#prototipagem #criatividade #designgráfico 
 

http://www.framer.com/
https://www.youtube.com/channel/UCW5gUZ7lKGrAbLOkHv2xfbw
https://www.youtube.com/channel/UCW5gUZ7lKGrAbLOkHv2xfbw
https://www.youtube.com/channel/UCW5gUZ7lKGrAbLOkHv2xfbw
https://www.framer.com/community/
https://www.framer.com/community/
https://www.framer.com/support/
https://www.framer.com/support/


 

Usability level (difficulty level) 

Intermédio 

 

Practice your skills:  
Recentemente surgiu-te a ideia de criares uma rede social baseada na imagem. 

Cria o teu projeto em Framer e desenha o teu protótipo: 

- Adiciona ícones à tua página inicial, personalizando-os  

- Adiciona pelo menos 3 imagens às tuas molduras de segunda página 

- Torna-as aptas de fazer scroll  

- Pré-visualiza o teu protótipo 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Para que serve a função de scroll? 

 

- Permite ao utilizador fazer scroll rapidamente para o fundo de uma página 

- Definir uma moldura fixa e permitir ao utilizador que percorra o conteúdo 

- Permite-te percorrer possíveis dispositivos 

- Para criar um carrossel através da ligação de múltiplos conteúdos 

 

Q2: Função do Tabs (separadores): 

 

- Permite-te acrescentar interações  

- Permite-te adicionar animações 

- Cria automaticamente separadores à medida que cria animações 

- Cria automaticamente separadores à medida que liga o conteúdo 

  



 

 

 
Link to the tool 
www.similarweb.com 

 

Description 
Ter uma visão geral do trabalho dos concorrentes melhora a compreensão do segmento 

de mercado em que se pretende crescer. SimilarWeb é uma ferramenta que estima a 

quantidade total de tráfego que os diferentes websites obtêm. Permite-te ver as principais 

fontes de tráfego dos concorrentes, sites de referência, tráfego social, e as principais 

palavras-chave de pesquisa. 

Com a versão básica gratuita da SimilarWeb podes obter uma boa primeira visão do 

mercado e do que os concorrentes estão a fazer. Para uma análise bem fundamentada da 

IC, deve-se, portanto, pensar numa conta PRO. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Acesso às visitas de um website Até 3 meses antes 

Análise de categorias Permite-te obter uma visão geral dos 100 melhores websites 
de uma determinada categoria 

Oportunidade de encontrar parceiros Visualização de sites de referência de topo que enviam 
tráfego para os concorrentes do teu mercado 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/user/SimilarWeb  

Official Similarweb 

YouTube channel and 

tutorials 

SimilarWeb Uma coleção de listas de reprodução 
em vídeo que oferece tutoriais, 
webinars, dicas práticas para análise de 
dados, bem como histórias de sucesso 
de empresas populares que utilizam 
esta ferramenta 

    

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.similarweb
.com/corp/blog/marketi
ng/seo/complete-guide-
for-a-high-impact-seo-
strategy/  

Complete Guide to 

Creating a High 

Impact SEO Strategy 

SimilarWeb Guia do que é uma estratégia de SEO, 
porque é importante, passos para 
construir uma estratégia eficaz, 
benchmark e auditoria do site, plano de 
SEO. 

    

    

 

http://www.similarweb.com/
https://www.youtube.com/user/SimilarWeb
https://www.youtube.com/user/SimilarWeb
https://www.similarweb.com/corp/blog/marketing/seo/complete-guide-for-a-high-impact-seo-strategy/
https://www.similarweb.com/corp/blog/marketing/seo/complete-guide-for-a-high-impact-seo-strategy/
https://www.similarweb.com/corp/blog/marketing/seo/complete-guide-for-a-high-impact-seo-strategy/
https://www.similarweb.com/corp/blog/marketing/seo/complete-guide-for-a-high-impact-seo-strategy/
https://www.similarweb.com/corp/blog/marketing/seo/complete-guide-for-a-high-impact-seo-strategy/


 

 

Competences acquired 
#análisededados #análisedomercado #marketingdigital 
 

Usability level (difficulty level) 
Avançado 

 

Practice your skills:  
Imagina que és um gestor de topo do Burger King. Primeiro, cria a tua arena na 

Similarweb entrando no teu website de referência e nos dos teus principais 

concorrentes: 

- Navega e analise o número de visitas dos últimos três meses dos teus concorrentes 

- Encontra websites que estejam a enviar tráfego para os teus concorrentes 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Na referrals overview (síntese das referências) podes ver:  

 

- Os principais sites de referência que estão a enviar tráfego para os concorrentes 

- Distribuição de dispositivos relacionados com visitas  

- Palavras-chave mais pesquisadas 

- Os principais canais utilizados pelos concorrentes 

 

Q2: Em que secção da Similarweb arena podes visualizar as visitas ao longo do tempo 

de um website? 

 

- Espaço de trabalho 

- Resumo de referências 

- Resumo da pesquisa orgânica 

- Visão estratégica 

  



 

 

 
Link to the tool 
www.unicornplatform.com 

 

Description 
A Unicorn Platform é um website que constrói startups para iniciantes. Permite-te criar 

landing pages a partir do zero; não são necessárias capacidades de codificação; não 

precisas de ser um designer para a utilizar.  

Podes criar landing pages para o teu SaaS, aplicação móvel ou de computador, Chrome 

Extension, ou qualquer outra startup. 

O que torna a Plataforma Unicorn única é a possibilidade de construir websites 

intuitivamente escolhendo os componentes disponíveis e empilhando-os.  

Embora a codificação não seja necessária, podes integrar código HTML ou CSS com cada 

novo template. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Componentes Os websites podem ser construídos a partir de um conjunto de 

componentes pré-construídos, colocando-os um após o outro. 

Inserir Widgets Possibilidade de adicionar widgets, scripts personalizados, 
estilos ou integrações.  

Possibilidade de personalização Através de HTML e CSS.  

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=z_AVjxCj2
TA&ab_channel=Unicor
nPlatform  

Meet Unicorn 

Platform. A short 

walkthrough video. 

Alexander Isora – Unicorn 
Platform 

Uma breve visão geral da plataforma 
Unicorn: desde a criação de um 
subdomínio até à criação de uma 
landing page através de componentes e 
opções de personalização. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=zp6BwSnR
RU8  

Using Unicorn 
platform builder in 
2020 part 1 

Damian Fallon Este vídeo fornece uma visão geral do 
construtor do website da Plataforma 
Unicórnio. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=bEqi6Uvfw
5E&ab_channel=Damian
Fallon  

Using Unicorn 
Platform Builder in 
2020 part 2 

Damian Fallon Este vídeo explica como utilizar o 
construtor de websites da plataforma 
Unicorn: Adicionando vídeos, 
formulários de membros da equipa e 
fotografias. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

    

    

    

 

http://www.unicornplatform.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z_AVjxCj2TA&ab_channel=UnicornPlatform
https://www.youtube.com/watch?v=z_AVjxCj2TA&ab_channel=UnicornPlatform
https://www.youtube.com/watch?v=z_AVjxCj2TA&ab_channel=UnicornPlatform
https://www.youtube.com/watch?v=z_AVjxCj2TA&ab_channel=UnicornPlatform
https://www.youtube.com/watch?v=zp6BwSnRRU8
https://www.youtube.com/watch?v=zp6BwSnRRU8
https://www.youtube.com/watch?v=zp6BwSnRRU8
https://www.youtube.com/watch?v=bEqi6Uvfw5E&ab_channel=DamianFallon
https://www.youtube.com/watch?v=bEqi6Uvfw5E&ab_channel=DamianFallon
https://www.youtube.com/watch?v=bEqi6Uvfw5E&ab_channel=DamianFallon
https://www.youtube.com/watch?v=bEqi6Uvfw5E&ab_channel=DamianFallon


 

 

Competences acquired 
#desenvolvimentowebt #designgráfico 
 

Usability level (difficulty level) 
Básico 

 

Practice your skills:  
Supõe que estás a expandir o teu peculiar negócio de vestuário online. 

- Cria o subdomínio do teu website utilizando a Plataforma Unicorn 

- Edite a tua página de entrada adicionando pelo menos dois componentes: menu 

principal da página inicial e subscrições de newsletter para os utilizadores, que utilizarás 

para manter os teus clientes atualizados com os teus produtos mais recentes 

- Muda a cor de fundo da tua landing page 

 

Quizz: 
 

Q1: De que é que são feitos os websites da Plataforma Unicorn?  

 

- Listras 

- Componentes 

- Layers 

- Spots 

 

Q2: A Plataforma Unicorn NÃO pode ser integrada com: 

 

- Mailchimp 

- Zapier 

- Stripe 

- Figma 

  



 

 

 
Link to the tool 
https://docs.google.com/forms/u/0/  

Description 
O Google Forms é uma ferramenta de inquérito gratuita. Permite-te recolher informação 

dos utilizadores através de questionários ou inquéritos personalizados. Podes então ligar 

a informação a uma folha de cálculo em “Sheets” para registar automaticamente as 

respostas. A folha de cálculo é então preenchida com as respostas do questionário ou 

inquérito em tempo real. Isto torna o Google Forms uma das formas mais fáceis de 

guardar dados diretamente numa folha de cálculo. 

Com o Google Forms podes lançar inquéritos, criar formulários de registo ou 

questionários com um simples formulário online e incorporá-los em websites para obter 

feedback do utilizador.  

Uma vez que o Google Forms uma ferramenta online, podes partilhar formulários e 

colaborar com várias pessoas no mesmo Google Form em tempo real. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Relatórios automáticos das respostas dos utilizadores, que facilitam a análise dos 

dados. 

Incorporar formulários No teu website para recolher o feedback dos utilizadores 
online. 

Validação de resposta inteligente É capaz de detetar a entrada de texto nos campos do 

formulário para identificar o que está escrito e pedir ao 

utilizador para corrigir a informação se esta tiver sido 

introduzida incorretamente. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=HLXDiIDI9
YU&ab_channel=In30Mi
nutes   

Embed a Google Form 

on your website 

 

In 30 Minutes Este vídeo rápido mostrar-te-á como 
incorporar um formulário noutro 
website, utilizando um exemplo real - 
um blogue Wordpress. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=BtoOHhA3
aPQ&ab_channel=Simpl
etivity  

How to use Google 
Forms - Tutorial for 
Beginners 
 

Simpletivity Este tutorial mostra-te tudo o que 
precisas de saber sobre como criar 
inquéritos e receber respostas; 
adicionar meios de comunicação ao 
questionário, alterar opções; diferentes 
tipos de perguntas 

https://www.youtube.c
om/watch?v=mqa9Ouo

Advanced Google 
Forms 

C.J. Shields Este vídeo fornece orientação na 
utilização do Google Forms para criares 

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/channel/UCcoWHrZzbHR02Zn5S9WfKsw
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity
https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/channel/UCJtfrqYOMAn6lZnnqCojUgg


 
ecp0&ab_channel=C.J.S
hields 

 inquéritos, recolher dados, ou conceber 
um questionário num ambiente 
educativo 

https://www.youtube.c
om/watch?v=gadFMZjR
pf4&ab_channel=Techn
ologyCentral 

Complete Guide to 
Google Forms (2021). 
Learn Google Forms in 
Under 10 Minutes. 
 

Technology Central Este tutorial é um guia completo para o 
Google Forms: desde a criação de um 
formulário até à definição de uma 
descrição, mudança de elementos de 
layout; escolha do melhor tipo de 
perguntas para as suas necessidades, 
exportação e apresentação de 
resultados, definições de formulários e 
partilha 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

    

    

    

 

 

Competences acquired 
#análisedemercado #análisededados #validaçãodeproduto 
 

Usability level (difficulty level) 

Básico 

 

Practice your skills:  

O teu mercado orgânico online não está a vender. O que é que fizeste mal? 

Usando o Google Forms, cria dois inquéritos online para serem enviados ao teu grupo 

alvo atual e aos potenciais. 

- Mantém o questionário curto e eficaz (máximo 7 perguntas) 

- Usa diferentes tipos de perguntas 

- Copia o link do inquérito numa mensagem que enviarias aos teus clientes 

 

Quizz: 
 

Q1: Onde é que o Google Forms armazena os dados que recolhe? 

 

- Docs 

- Sheets 

- Slides 

- Excel 

 

Q2: Qual dos seguintes NÃO pode ser adicionado a um Google Form?  

 

- Imagens 

- Secções 

- Vídeos do Youtube 

- Documentos Word 

https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral


 

 

 
Link to the tool 

www.mopinion.com  

Description 
Mopinion é uma plataforma tudo-em-um que ajuda as empresas digitais a 

compreenderem o seu mercado, sobre os diferentes meios digitais (web, móvel e correio 

eletrónico). Mopinion permite criar formulários de feedback online personalizáveis 

(incluindo várias métricas CX como NPS, CES e CSAT) e ativá-los baseadas em regras 

como o movimento do rato, tempo na página, intenção de saída e muito mais. Inclui 

também uma visualização abrangente em painéis de instrumentos personalizáveis, bem 

como capacidades de análise de texto e rotulagem inteligente. Para agir com base em 

feedback ou colaborar entre membros da tua equipa digital, os utilizadores podem fazer 

uso de alertas proativos, visões baseadas em papéis e ligar-se a ferramentas de Gestão de 

Projetos tais como Trello ou Asana. 

O Mopinion não é gratuito, mas oferece um período experimental gratuito. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Recolha e análise de feedback De websites, aplicações móveis e campanhas de correio 

eletrónico em tempo real. 

Visualização e análise de dados  de texto aberto e pontuação 

Colaboração com membros da equipa No Mopinion podes atribuir exportações automatizadas, criar 
relatórios e permitir uma comunicação proativa entre os 
membros da equipa. 

 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

http://www.mopinion.com/


 
https://www.youtube.c
om/watch?v=wm6JH3JH
zA4&ab_channel=Mopin
ion-All-in-
OneUserFeedbackSoftw
are 

Mopinion Webinar - 

How to build feedback 

forms and dashboards 

that drive online 

conversions 

Mopinion Com este Webinar aprenderás como 
configurar os teus projetos de feedback 
digital com o software Mopinion: 
- Obtém uma demonstração ao vivo de 
como este software líder de relatórios 
de feedback pode acrescentar valor à 
tua empresa 
- Sabe como construir formulários e 
dashboards de feedback de clientes 
online em minutos 
- Obtém dicas práticas para recolher 
melhor feedback online dos clientes e 
optimizar a análise dos dados de 
feedback 
- Vê como as empresas líderes utilizam 
este software para melhorar a 
experiência do cliente digital 

https://www.youtube.c
om/channel/UCpGn6Y7
LNGe-BAk5hBm53-
Q/videos 

Mopinion official 
Youtube channel 

Mopinion  

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://mopinion.com/
webinars/ 

Mopinion webinars Mopinion Uma série de webinars que irão guiar-
te através das características da 
Mopinion, bem como apresentar-te 
exemplos práticos da aplicação da 
Mopinion em empresas populares para 
recolher o feedback dos utilizadores 

 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#análisedemercado #análisededados #validaçãodeproduto 
 

Usability level (difficulty level) 

Básico 

 

Practice your skills:  
Supõe que és o comerciante digital de uma adega de sucesso, tens de recolher feedback 

dos utilizadores em três áreas diferentes do teu website: página de conteúdo, página de 

encomendas e página de confirmação. 

- Cria um formulário de feedback para cada época, incluindo perguntas específicas para 

cada uma delas. 

- Aborda a taxa de conclusão do objetivo: pergunta se o utilizador atingiu o seu objetivo 

e se tinha um em mente; 

- Inclui um formulário incorporado para perguntar como foi fácil para o cliente seguir o 

processo de encomenda  

https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://mopinion.com/webinars/
https://mopinion.com/webinars/


 

- Se possível (se for possível aplicar os formulários de feedback a um website real), 

visualiza o feedback e desenvolve uma estratégia auxiliar para transformar o feedback 

numa conversão. 

 

Quizz:  
 

Q1: O que pode ser analisado automaticamente pelo Mopinion num website? 

 

- Pontuações 

- Comentários abertos 

- Dados do cliente 

- Todas as anteriores 

 

Q2: Qual dos seguintes NÃO é um modelo de inquérito fornecido pelo Mopinion? 

 

- Experiência do cliente 

- Envolvimento dos empregados 

- Website UX 

- Formulário de inquérito caritativo 

 
  



 

 

 
 

Link to the tool 
www.usersnap.com 

 

Description 
O Usersnap fornece feedback visual e anotado através de capturas de ecrã do atual 

conteúdo do browser para colmatar a lacuna entre a comunicação de problemas da web e 

a sua resolução. Facilita a comunicação entre todas as partes envolvidas no processo, 

incluindo os utilizadores finais. O Usersnap fornece uma plataforma de feedback que 

ajuda as empresas de software (SaaS) a construir melhores produtos e serviços, 

recolhendo feedback acionável dos utilizadores e partilhando-o com as partes 

interessadas. 

A plataforma de feedback Usersnap fornece-te os melhores coletores de feedback para: 

● Feedback do cliente 

● Garantia de qualidade/testar com feedback visual (gravações de ecrã e capturas de 

ecrã) 

● Processamento de testes de aceitação do utilizador ou testes Beta 

● Pedidos de elementos de reunião 

● Canalização de pedidos de utilizadores para a sua equipa de sucesso de clientes. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Feedback Visual Através de capturas de ecrã e gravações de ecrã, comentários 

diretos (tanto de membros da empresa como de utilizadores 

finais). 

Colaboração Através de um espaço dedicado a discutir o feedback dos 

utilizadores com a sua equipa. 

Casos de utilização de feedback A plataforma Usersnap oferece-lhe uma gama de sistemas e 

modelos pré-definidos para recolher o feedback dos 
utilizadores, sugerindo quando utilizar qual. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/c/Usersnap  

Usersnap official 

Youtube channel 

Usersnap As listas de reprodução guiam-te 
através das funcionalidades do 
Usersnap. São fornecidos webinars 
sobre diferentes funções: soluções de 
feedback do cliente, como construir um 
fluxo de pedidos de funcionalidades 
bem sucedido, estabelecer uma 
estratégia de feedback do cliente. 

    

    

    

 

http://www.usersnap.com/
https://www.youtube.com/c/Usersnap
https://www.youtube.com/c/Usersnap


 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://usersnap.com/w
ebinars  

Usersnap webinars Usersnap Uma série de webinars para começar 
com o Usersnap, aplicar um processo 
de feedback visual ágil, aumentar o 
feedback do cliente, construir a 
experiência do cliente. 

    

    

 

 

Competences acquired  
#validaçãodeproduto #análisedemercado #análisededados 
 

Usability level (difficulty level) 

Avançado 

 

Practice your skills:  
Estás a criar o teu novo website da padaria e precisas de recolher feedback dos seus 

utilizadores. 

Utilizando o Usersnap, cria pedidos de funcionalidades: 

 - Configura um widget de pedido de características com um projeto modelo 

 - Adiciona um botão de envio de sugestões ao teu website, para que os utilizadores 

possam facilmente submeter pedidos 

 - Adiciona as tuas próprias etiquetas ao feedback recebido, de modo a categorizá-lo 

 

Quizz:  
 

Q1: Qual dos seguintes browsers NÃO é suportado pelo Usersnap? 

 

- Safari 

- Internet Explorer 

- Edge 

- Firefox 

 

Q2: No painel da lista de feedback do Usersnap podes: 

 

- Atribuir membros da equipa 

- Rotular feedback por temas 

- Responder aos clientes 

- Todas as anteriores 

  

https://usersnap.com/webinars
https://usersnap.com/webinars


 

 

 
Link to the tool 
www.hotjar.com 

 

Description 
Hotjar é uma ferramenta que revela o comportamento online e a voz dos teus utilizadores. 

Ao combinar as ferramentas de Análise e Feedback, o Hotjar dá-te o ‘panorama geral’ de 

como melhorar a experiência do utilizador do teu site e as taxas de 

desempenho/conversão, permitindo-te melhorar a tua estratégia de marketing digital. 

Com a Hotjar podes seguir e desenvolver o comportamento e a experiência do utilizador: 

cliques, toques, scrolls, movimentos do rato. 

 

Além disso, podes utilizar “mapas de calor” para compreender os pontos quentes e frios 

do teu site, o que te permitirá colocar as mensagens que desejas comunicar no local certo, 

de acordo com a sua prioridade, para que possas "guiá-los". 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
“Mapas de calor” de cliques dos visitantes Para te permitir ver exatamente aquilo em que os teus 

visitantes estão a clicar. 

Gravações dos visitantes Para te permitir descobrir exatamente o que os visitantes fazem 

no teu website, incluindo os movimentos do rato e até onde se 

deslocam. 

Análise de funil Ajuda-te a compreender exatamente o quão bem estão a 

funcionar os teus fluxos de checkout e registo. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/c/HotjarInsights  

Hotjar official Youtube 

channel 

Hotjar É um vídeo de introdução ao Hotjar, 
fornecendo destaques, gravações, 
sessões de perguntas e respostas com 
empresários que utilizam Hotjar; vídeos 
práticos para criações de “mapas de 
calor”, snapshots e screenshots entre 
os outros. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=RTv303p0
H-
I&ab_channel=MaddyBe
ard  

Improving my site's 
performance with 
HotJar 

Maddy Beard Este vídeo apresenta como uma 
empresária redesenhou o seu site para 
atingir determinados objetivos, e como 
o Hotjar a ajudou a identificar 
problemas e depois a avaliar o sucesso 
do redesenho. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=7cU6QQbk
9M8&ab_channel=Pierl
uigiGiglio  

HotJar Tutorial for 
Beginners: From 0 to 
Hero 2022 

Pierluigi Giglio É um tutorial sobre as noções básicas 
do Hotjar: visão geral do website, 
inscrição e login, sincronia de um 
website, plugins, visão geral do painel, 
widgets de feedback, “mapas de calor”, 
criação de inquéritos, atividade da 
equipa, definições de conta e 
preferências. 

 

http://www.hotjar.com/
https://www.youtube.com/c/HotjarInsights
https://www.youtube.com/c/HotjarInsights
https://www.youtube.com/watch?v=RTv303p0H-I&ab_channel=MaddyBeard
https://www.youtube.com/watch?v=RTv303p0H-I&ab_channel=MaddyBeard
https://www.youtube.com/watch?v=RTv303p0H-I&ab_channel=MaddyBeard
https://www.youtube.com/watch?v=RTv303p0H-I&ab_channel=MaddyBeard
https://www.youtube.com/watch?v=RTv303p0H-I&ab_channel=MaddyBeard
https://www.youtube.com/watch?v=7cU6QQbk9M8&ab_channel=PierluigiGiglio
https://www.youtube.com/watch?v=7cU6QQbk9M8&ab_channel=PierluigiGiglio
https://www.youtube.com/watch?v=7cU6QQbk9M8&ab_channel=PierluigiGiglio
https://www.youtube.com/watch?v=7cU6QQbk9M8&ab_channel=PierluigiGiglio


 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.hotjar.com
/guides/ ; 
https://help.hotjar.com/
hc/en-
us/articles/3600007998
13-Introduction-to-
Hotjar-Demo  

How to guides Hotjar Guias fornecidos pelo Hotjar que o 
apoiam na criação e utilização de 
“mapas de calor”, imagens de ecrã. 

 

 

Competences acquired 
#análisedemercado #análisededados #validaçãodoproduto 
 

Usability level (difficulty level) 

Avançado 

 

Practice your skills:  
Queres compreender mais sobre o teu comportamento típico de utilizador no teu website 

na tua loja vintage. Usando o Hotjar: 

- Adiciona o domínio do website ao painel do site e define o código de rastreio 

- Cria um “mapa de calor” para a página inicial  

- Configura gravações para sessões de click & scroll 

 

Quizz:  
 

Q1: Qual destes é um tipo de inquérito Hotjar no site? 

 

- Popoff 

- Popover 

- Ligação externa 

- Display 

 

Q2: Qual destes aspetos NÃO é um tipo de “mapa de calor” do Hotjar? 

 

- Click map 

- Scroll map 

- Move map 

- Data map 

 

https://www.hotjar.com/guides/
https://www.hotjar.com/guides/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360000799813-Introduction-to-Hotjar-Demo
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360000799813-Introduction-to-Hotjar-Demo
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360000799813-Introduction-to-Hotjar-Demo
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360000799813-Introduction-to-Hotjar-Demo
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360000799813-Introduction-to-Hotjar-Demo


 



 

 

 

 
 

 

 
 

Link to the Tool: 
https://workspace.google.com/ 

 

Description 
Google Workspace é uma plataforma de colaboração concebida para ajudar empresas de 

todos os tamanhos a criar e-mails comerciais personalizados, gravar reuniões, e reservar 

salas de conferência. As principais características da plataforma incluem cancelamento 

de ruído, streaming ao vivo em domínio, acompanhamento de presenças, gestão de 

conformidade, mensagens de equipa, conferência de voz/vídeo, calendários partilhados, 

e muito mais. Também permite aos administradores editar e partilhar documentos, folhas 

de cálculo e diapositivos entre equipas em tempo real. O Google Workspace consiste em: 

● Gmail, Contactos, Calendário, Reuniões e Chat para comunicação;  

● Correntes para o envolvimento dos funcionários;  

● Drive para armazenamento; e  

● O espaço Google Docs para a criação de conteúdos. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Gmail Consiste num Webmail: gestão de emails, personalização de 

emails comerciais, classificação por categorias. 

Calendário Google Serve para agendar reuniões, partilhar calendários, organizar 
e gerir melhor o tempo. 

Google Drive É um local de armazenamento limitado, em nuvem, para 
partilha de ficheiros e edição partilhada. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtu
be.com/c/googlewo
rkspace/video 

Google Workspace channel Google 
Workspace 

Sê bem-vindo ao Canal YouTube do Google 
Workspace, onde encontrarás vídeos informativos 
e educativos de qualidade para te ajudar a elevar e 
a melhorar o teu negócio, sala de aula e equipas. 
Explora como utilizar os produtos do Google 
Workspace, tais como Gmail, Docs, Sheets, Slides, 
Drive, e muitos mais. Aprende a personalizar, 
integrar, ou ampliar estes produtos com estas 
ferramentas de desenvolvimento. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=jZj
J54ehgrM 

Google Workspace Tutorial for 
Beginners | Introduction & 
Getting Started for Small Business 
[2021] 

Stewart 
Gauld 

Este vídeo mostra como utilizar o Google 
Workspace e partilha como o teu pequeno negócio 
pode começar e aproveitar ao máximo o Google 
Workspace em 2021. 

 

https://workspace.google.com/


 

 

 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://workspace.googl
e.com/intl/en_uk/traini
ng/ 

Explore the Google 
Workspace Learning 
Centre 

Google Incluiu diretrizes e tutoriais oficiais. 

 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#produtividade #organização 
 

Difficulty level 
Básico 

 

Practice your skills 

Cria então uma conta Google: 

 - tenta enviar um e-mail com o Gmail 

 - cria um ficheiro na Drive 

 - planea um evento no Calendário 

 

Quizz:  
 

Q1: Qual destas ferramentas NÃO faz parte do Google Workspace? 

 

- Gmail 

- Meet 

- Teams 

- Calendário 

 
Q2: Qual destas ações pode ser executada através do Google Workspace? 

- Gravação de reuniões 

- Partilha de calendários e ficheiros 

- Personalização de emails comerciais 

- Todas as anteriores 

https://workspace.google.com/intl/en_uk/training/
https://workspace.google.com/intl/en_uk/training/
https://workspace.google.com/intl/en_uk/training/


 



 

 

 
 

 

 
 

Link to the Tool: 
https://www.joomla.org/ 

 

Description 
Joomla é uma forma simples para as pessoas de todo o mundo construírem qualquer coisa, 

desde websites básicos a aplicações web avançadas. É um sistema de gestão de conteúdos 

(CMS) gratuito e de código aberto, utilizado principalmente para a publicação de 

conteúdos web. 

É construído sobre uma estrutura de aplicações web modelo-visualizador-controlador que 

pode ser utilizado independentemente do CMS que permite construir poderosas 

aplicações online, desde um simples website corporativo até um website complexo de 

comércio eletrónico. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Sistema flexível Fácil de estender e personalizar. Cresce organicamente à 

medida que as necessidades evoluem. 

Multilinguístico Oferece mais de 70 línguas. 

Segurança Desenvolvimento consciente da segurança com um excelente 
registo de histórico. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.com/watch?v=
Qjnc0H8utks 

What is Joomla? Learn about the Joomla! 
Application 

Joomla É um vídeo de 
apresentação de 
produto (gráficos 
animados). 

 

Other Resources 
 

Link Title Author Description 

http://www.joomla.org/about-joomla.html About Joomla Joomla Este artigo é uma introdução ao Joomla 
descrevendo o que Joomla é, como pode o 
Joomla ajudar agências e programadores 
web, primeiros passos para começar. 

https://docs.joomla.org/Tutorials:Beginners Joomla Tutorials Joomla Tutoriais para principiantes: como começar 
com Modelos, Categorias, Artigos, Menus e 
Módulos. 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

https://www.joomla.org/
http://www.joomla.org/about-joomla.html
https://docs.joomla.org/Tutorials:Beginners


 

Difficulty level 
Intermédio 

Practice your skills 

Comece a criar um website para promover um negócio: 

- Página inicial básica 

- Formulário de contacto 

 

Quizz:  
 

Q1: O que é que podes construer com o Joomla? 

 

- Vídeojogos simples 

- Websites e blogs empresariais 

- Modelos 3D 

- Plataformas Livestream 

 

Q2: Que recursos estão incluídos no Joomla? 

- Joomla4Cooking, Joomla4SocialMedia and Joomla4Sports 

- Joomla4Emails, Joomla4Workflows and Joomla4Design 

- Joomla4 SocialMedia, Joomla4Music and Joomla4Emails 

- Joomla4Engineering, Joomla4Development and Joomla4Accessibility 

 

 



 



 

 

 
 

Link para a ferramenta: 
www.namerobot.com 

 

Descrição 
NameRobot é uma solução tipo “faça você mesmo” para encontrar um novo nome. Pode 

encontrar um nome rápida e facilmente, seja para uma empresa, um produto, ou outro 

projeto. O gerador de nomes de empresas NameRobot é uma poderosa ferramenta de 

nomenclatura que ajuda a encontrar e verificar ideias criativas de nomes para empresas 

ou marcas. Baseia-se em sofisticadas regras gramaticais para resultados precisos e 

individuais. É muito fácil de usar - requer a introdução de poucas palavras relacionadas, 

e são apresentadas várias sugestões de nomes. 

 

TOP 3 de funcionalidades (apenas as gratuitas) 
 

Título Descrição 
Gerador de nomes comerciais  Gerar nomes comerciais a partir de palavras relacionadas 

Verificar Disponibilidade Verificar disponibilidade para nome de aplicação, nome de 
domínio 

Gerador de Fusão de Palavras Fundir palavras num nome 

 

Vídeos do Youtube 
 

Link Título Autor Descrição 

https://www.youtube.c
om/watch?v=MLcHlOaP

DRM&t=9s 

How to find new names for 
products and companies - 
NameRobot 
 

NameRobot Descubra o NameRobot com uma visão 
geral do produto animado infográfico. 

https://youtu.be/-
cuvo1Yopdk 

 

How to find new names for 
products and companies - 
NameRobot 

NameRobot Este vídeo é uma introdução e mostra 
como trabalhar com os geradores de 
nomes. 

 

 

Outros recursos 

 
Link Título Autor Descrição 

https://www.namerobo
t.com/toolbox 

Toolbox NameRobot Oferece mais de 150 geradores de nomes e ferramentas práticas 
para chegar ao nome perfeito. Permite encontrar rapidamente 
geradores que irão encontrar nomes de acordo com as suas 
ideias.  

https://www.namero
bot.com/Namefruits 

Namefruits NameRobot O Assistente de Nome inteligente encarrega-se de todo o 
processo de nomeação de uma ideia de negócio, recolhendo 
palavras adequadas ou encontrando e verificando ideias de 
nomes, apenas respondendo a perguntas simples. 

https://www.namero
bot.com/FlyingNames 

FlyingNames NameRobot Uma ferramenta rápida, criativa e profissional que ajuda os 
utilizadores a desenvolverem sugestões de nomes únicas e 
testadas para eles. 

http://www.namerobot.com/
https://youtu.be/-cuvo1Yopdk
https://youtu.be/-cuvo1Yopdk
https://www.namerobot.com/toolbox
https://www.namerobot.com/toolbox
https://www.namerobot.com/Namefruits
https://www.namerobot.com/Namefruits
https://www.namerobot.com/FlyingNames
https://www.namerobot.com/FlyingNames


 
https://www.namero
bot.com/NameScore 

NameScore NameRobot Útil para descobrir com um único clique se uma ideia de nome é 
adequada para uso profissional. Após introduzir a empresa, marca 
ou nome de produto escolhido, NameScore verifica a ideia de 
nome para efeitos, usabilidade e possíveis armadilhas. O 
utilizador recebe o seu NameReport em apenas alguns minutos. 

https://www.namero
bot.com/FunTools 

FunTools NameRobot É um divertido gerador de nomes. Pode revelar nomes insuspeitos 
para todo o tipo de coisas: nome vegetariano do utilizador, 
designer de jóias ou hacker e muito mais. Encontre nomes 
divertidos e casuais ou apenas alcunhas originais para amigos. 

 

Competências adquiridas 
#criatividade #comunicação #criaçãodeconteúdo #pesquisademercado 

#marketingdemarca 
 

Nível de dificuldade 
Básico 

 

Practice your skills 
Escolhe um setor de atividade que te seja familiar e tenta criar um nome de marca 

usando o NameRobot: 

- encontra algumas palavras-chave 

- gera nomes de marca 

- escolhe o melhor ajuste tendo em conta a sua disponibilidade (nome de domínio, redes 

sociais, nome de aplicação, marca registada, etc.)  

Utiliza o NameRobot mas também os motores de busca. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: O que podes fazer com o NameRobot? 

 

- Conceber um robô e dar-lhe um nome 

- Encontrar um nome para uma empresa e verificar a disponibilidade de um nome 

- Ensinar e aprender sobre robôs de cozinha 

- Criar o nome de uma empresa e desenhar o seu logótipo  

 

Q2: O que é que o NameRobot te ajuda a verificar? 

 

- Verificar a disponibilidade de nomes de redes sociais 

- Verificar a disponibilidade do nome de domínio e verificar os resultados do 

motor de busca 

- Verificar a disponibilidade dos nomes dos carros  

- Verificar os resultados dos jogos de futebol 

 

 

 

https://www.namerobot.com/NameScore
https://www.namerobot.com/NameScore
https://www.namerobot.com/FunTools
https://www.namerobot.com/FunTools


 



 

 
 

Link to the Tool: 
www.pagecloud.com 

 

Description 
O Pagecloud permite construir um website de sucesso. Para ficar online rapidamente, a 

PageCloud oferece modelos profissionais de classe mundial e personalização ilimitada 

de drag-and-drop, e, além disso, não necessita de código. Para websites mais avançados, 

o Page Cloud tem características de design inigualáveis, atalhos intuitivos e a 

capacidade única de personalizar o código fonte. Todos os sites apresentam SEO líder 

da indústria, tempos de carregamento mais rápidos e centenas de características que 

ajudarão a converter leads, a vender online, a acompanhar o desempenho, e muito mais. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Montagem sem esforço Dá ao website o melhor ponto de partida com um modelo bonito e totalmente 

personalizável. 

Blogging Inclui uma ferramenta de blogue multiutilizador que facilita a escrita e partilha online 
de artigos optimizados de pesquisa. 

Marketing & SEO Apoia a optimização do website para a pesquisa, integrando ferramentas de 
marketing e capturando a audiência com formulários facilmente personalizáveis. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.com
/watch?v=AuDODfEvk28 

Building From a Blank 
Page with Page Cloud 

PageCloud Este vídeo é um tutorial detalhado que mostra como 
construir um website PageCloud a partir do zero. 

https://www.youtube.com
/watch?v=zEUY0hlBhAk 

Page Cloud Basics + 
Building from a Theme 

PageCloud Este vídeo é um tutorial detalhado que explica como 
construir um website PageCloud a partir de um 
tema. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://answers.pagecloud.c
om/help/learning-pagecloud 

Learning PageCloud Este artigo fornece tutoriais e documentação no 
PageCloud. 

https://pros.pagecloud.com/ Hire a Pro PageCloud Quer esteja à procura de um website novo ou 
apenas algumas atualizações, o Pagecloud Pros pode 
ajudar-te a completar o teu projeto, contratando um 
profissional para o apoiar. Os profissionais podem 
ser filtrados por serviços, localização e preço para 
assegurar que o seu projeto é feito de acordo com as 
suas especificações e dentro do orçamento. 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

http://www.pagecloud.com/
https://answers.pagecloud.com/help/learning-pagecloud
https://answers.pagecloud.com/help/learning-pagecloud
https://pros.pagecloud.com/


 

Practice your skills 

Começa a criar um website para promover um negócio: 

- Escolhe um modelo 

- Adapta-o ao teu negócio 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Que competências são necessárias para usar o PageCloud? 

 

- Web design 

- Código 

- Conhecimentos básicos de informática 

- Conhecimentos avançados de informática 

 

Q2: Que características apresenta o PageCloud? 

- Design de Front-end através de HTML ou JavaScript 

- Personalização dos modelos e expansão do site 

- Contrata um QA developer para verificar o teu progresso 

- Cria uma plataforma de livestream online 



 



 

 
 

Link to the Tool: 
www.producthunt.com 

 

Description 
O Product Hunt é uma comunidade onde empreendedores e criadores partilham produtos, 

e depois outros utilizadores verificam-nos e classificam os melhores. O website inclui um 

sistema de comentários e votação. Os produtos com mais votos sobem para o topo da lista 

de cada dia. Se o produto for lançado com sucesso no Product Hunt, pode obter milhares 

de subscritores e clientes. O website inclui também uma lista diária de correio eletrónico 

para produtos de alta tecnologia, bem como jogos e livros. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Encontrar novos produtos Pesquisa produtos existentes ou futuros 

Intercâmbio com a comunidade Discute, liga, participa em eventos tecnológicos 

Demonstração de novos produtos Submete os teus produtos ou produtos de que gostas e obtém feedback 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.com
/watch?v=CZeWkmDwvP4 

Meet Product Hunt GV Explicação do criador do Product Hunt, Ryan 
Hoover, para ouvir mais sobre a aplicação e a 
sua visão geral. 

https://www.youtube.com
/watch?v=lp536Z-s3tE 
 

How To Launch Your Product 
on Product Hunt Like A Pro 

Jamil Velji Guia ULTIMATE para lançares o teu produto no 
Product Hunt para uma eficácia MÁXIMA! 
Explica a estratégia, mas não mostra a 
plataforma. 

https://www.youtube.com
/watch?v=15cHoYhyOAg 
 

Product Hunt Launch 
Strategy: Get your product 
to #1 on Product Hunt with 
Andy Cabasso from Postaga 

Digital 
Marketing 

Radio 

Como é que lanças o teu novo produto na 
tecnologia? Entrevista/podcast com Andy 
Cabasso. A sua startup atual foi para o número 1 
no seu dia de lançamento e para o número 2 na 
sua semana de lançamento no Product Hunt. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://blog.producthun
t.com/ 

Product Hunt Blog Product Hunt Tutoriais, dicas e notícias sobre o Product Hunt. 

https://www.producthu
nt.com/protips 

Product Hunt Pro 
Tips 

Product Hunt Bem-vindo ao Product Hunt, um lugar para descobrir, 
partilhar e entusiasmar-se com novos produtos e 
tecnologia. Antes de caçares um produto, dá uma 
espreitadela a estas regras. 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#comunicação #pesquisademercado #marketingdemarca 
 

http://www.producthunt.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lp536Z-s3tE
https://www.youtube.com/watch?v=lp536Z-s3tE
https://www.youtube.com/watch?v=15cHoYhyOAg
https://www.youtube.com/watch?v=15cHoYhyOAg
https://blog.producthunt.com/
https://blog.producthunt.com/
https://www.producthunt.com/protips
https://www.producthunt.com/protips


 

Difficulty level 
Básico 

 

Practice your skills 
Cria uma conta no Product Hunt e encontra 3 produtos que gostasses de experimentar. 

Deixa um comentário sobre o produto de que mais gostaste. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: O que é que podes fazer com o Product Hunt? 

 

- Comprar produtos de caça ao gato 

- Contratar um vendedor profissional 

- Comprar NFTs 

- Estudar o mercado 

 

Q2: Que tipo de produtos estão visíveis na plataforma? 

 

- Fogo de artifício 

- Animais de estimação 

- Produtos Hardware, livros e podcasts 

- Equipamento desportivo 

 

 

 



 



 

 

 
 

Link to the Tool: 
www.umso.com  

 

Description 
UMSO é um construtor único de websites que permite desenhar e publicar um belo 

website em pouco tempo. Para criar um novo website, ser-te-á perguntado que tipo de 

produto estás a construir, bem como as tuas preferências de design e conteúdo. O 

algoritmo gerador criará então um website inicial que poderá ser editado posteriormente. 

Uma vez satisfeito com website, este pode ser publicado através de um único clique. É 

ideal para empresas SaaS, aplicações móveis e outras empresas digitais que procuram 

websites e páginas de destino de alta qualidade. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Hospedagem poderosa Inclui hospedagem rápida e fiável para todos os websites 

UMSO. 

Páginas múltiplas É possível adicionar várias subpáginas ao website. Partilharão 
o mesmo design. 

Captura de Email Recolhe endereços de correio eletrónico diretamente com 
listas de correio eletrónico UMSO ou integra-se com um 
terceiro como o MailChimp. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.com
/watch?v=MIJW3MvvkLA 

Landen website builder UMSO Este vídeo é um resumo rápido do 
produto. 

https://youtu.be/W-
_QLj8eFcs 

The Website Builder for 

Startups 

UMSO Este vídeo fornece uma visão geral do 
produto focada em startups. 

https://www.youtube.com
/watch?v=hKHqJ066fek 

Create a stunning website in 

record time with Landen 

FreeBlaze Descobre a forma mais rápida de criar a 
landing page do teu projeto/startup! 
(legendas em inglês disponíveis) 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.umso.com/a
nalytics 

Analytics UMSO Este artigo fornece informações ao mesmo tempo que 
recolhe a menor quantidade de dados necessários. 

https://www.umso.com/c
ustom-forms 

Forms UMSO Este artigo é uma revisão do painel de instrumentos ou o 
reencaminhamento através de correio eletrónico ou 
Webhooks. 

https://www.umso.com/c
ookie-consent-solution 

Cookie solution UMSO Este artigo explica como criar um sistema integrado de 
consentimento de cookies.  

https://www.umso.com/f
eatures/blog 

Blogs UMSO Explica como adicionar um blog ao website do utilizador 
com alguns cliques e começar a publicar de imediato. 

https://www.umso.com/
multilingual-websites 

Multilingual 
sites 

UMSO Esta publicação apresenta como traduzir o website do 
utilizador para várias línguas, a fim de alcançar uma 
audiência maior. 

http://www.umso.com/
https://youtu.be/W-_QLj8eFcs
https://youtu.be/W-_QLj8eFcs
https://www.youtube.com/watch?v=hKHqJ066fek
https://www.youtube.com/watch?v=hKHqJ066fek
https://www.umso.com/analytics
https://www.umso.com/analytics
https://www.umso.com/custom-forms
https://www.umso.com/custom-forms
https://www.umso.com/cookie-consent-solution
https://www.umso.com/cookie-consent-solution
https://www.umso.com/features/blog
https://www.umso.com/features/blog
https://www.umso.com/multilingual-websites
https://www.umso.com/multilingual-websites


 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Começa a criar um website para promover um negócio: 

- Página inicial básica 

- Formulário de contacto 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: O que é que podes fazer com UMSO? 

 

- Ajudar a inverter as alterações climáticas 

- Construir um website 

- Aprender a codificar 

- Construir uma aplicação de telemóvel 

 

Q2: Qual destes recursos está incluído no UMSO? 

- Livestream 

- Sites multilinguísticos 

- Divulgação do website 

- Cinema 

 

 



 



 

 

 

 
 

Link to the Tool: 
www.weblium.com 

 

Description 
Weblium é uma ferramenta fácil que te permite criar uma landing page moderna em muito 

pouco tempo, sem qualquer codificação ou conhecimento de conceção e de forma 

gratuita. Podes utilizá-lo para promover o teu negócio e criar lojas online, portfólios ou 

CVs em website. Permite editar apenas um layout e adapta-se automaticamente a qualquer 

dispositivo e tamanho de ecrã. O AI Design Supervisor integrado manterá um design sem 

falhas, independentemente das alterações que forem feitas. Existem mais de 200 blocos e 

modelos prontos a fazer e esquemas de design que podem ser alterados com um clique. 

 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Supervisor de design inteligente Ajuda-te a manter um design elegante graças à Inteligência Artificial 

Guias Tutoriais para diferentes tipos de websites 

Modelos Os utilizadores podem escolher entre mais de 300 Modelos de Weblium, 

depois começam a editar e a preencher com o seu próprio conteúdo 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.com
/watch?v=88Obf4JU_-Y 

Website pages | Weblium 

website builder 

Weblium Este vídeo é um tutorial sobre a 
construção de website no Weblium 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://weblium.com/templates Hi-Fi Templates for Easy Web Design Weblium Mais de 300 modelos 
prontos a usar 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Começa a criar um website para promover o teu negócio: 

- Página inicial básica 

http://www.weblium.com/
https://weblium.com/templates


 

- Formulário de contacto 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Quais são as competências necessárias para usar o Weblium? 

 

- Web design 

- Código 

- Competências básicas de informática 

- Competências avançadas de informática 

 

Q2: Que recursos podem ser usados com o Weblium? 

- Mais de 300 plataformas prontas a usar 

- Supervisor de disseminação de IA 

- Armazenamento ilimitado 

- Domínio gratuito de 5 anos 

 

 



 



 

 

 

 
 

Link to the Tool: 
www.wordpress.com 

 

Description 
WordPress é um software de código aberto que permite criar um website, blog ou 

aplicação. Tem um grande catálogo de plugins e temas. O WordPress foi originalmente 

criado como um sistema de publicação de blogs, mas evoluiu para suportar outro tipo de 

conteúdo web, incluindo listas de correio e fóruns mais tradicionais, galerias de media, 

websites de filiação, sistemas de gestão de aprendizagem e lojas online. O WordPress é 

utilizado por 41,4% dos 10 milhões de websites de topo a partir de Maio de 2021. 

 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Criar e publicar páginas web Armazena conteúdos e permite que o utilizador crie e publique páginas web, não 

requerendo nada para além de um domínio e de um serviço de alojamento 

Plugins A arquitetura de plugins do WordPress permite que os utilizadores ampliem as características 
e funcionalidades de um website. Estão disponíveis 58.463 plugins, com funções e 
características personalizadas para adaptar os websites às necessidades específicas. 

Widgets Os Widgets do Wordpress adicionam conteúdo e funcionalidades às suas barras laterais. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.com
/watch?v=twGLN4lug-I 

Getting started on 
WordPress.com 

Automattic Neste vídeo, a Engenheira Kate do Wordpress 
dá-te uma visão geral do painel de 
instrumentos do WordPress.com. Aprenderás 
tudo o que precisas de saber para lançar o teu 
website no WordPress.com. 

https://www.youtube.com
/watch?v=EXKwAk0j3k8 

WordPress Tutorial For 
Beginners - Step by Step 

Website So 
Simple 

É um tutorial WordPress passo-a-passo para 
principiantes. Faça um website com 
WordPress em menos de 1 hora! 

https://www.youtube.com
/watch?v=yOfAuOb68Hc 

WordPress Tutorial: How 
to Change Your Website 
Theme on WordPress.com 

Automattic Descobre como alterar o teu tema 
WordPress.com. Este vídeo passo-a-passo vai 
guiar-te e partilhar contigo dicas importantes. 
 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://wordpress.com/
support/ 

Need Help?  Wordpress Suporte e documentação do Wordpress 

 

http://www.wordpress.com/
https://wordpress.com/support/
https://wordpress.com/support/


 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#cms #web #construiçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Começa a criar um website com o Wordpress.com (podes migrar para outro hosting 

mais tarde): 

- Escolhe um Tema 

- Instala alguns plugins 

- Modifica a página inicial e o menu 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Quantos websites usam Wordpress (entre os 10 Milhões de websites de topo)? 

 

- +4% 

- +6% 

- +40% 

- +60% 

 

Q2: O Wordpress é útil para quê? 

- Criar um website 

- Criar um videojogo complexo 

- Criar um aplicação 

- Detetar ataques informáticos 

 

 

 



 



 

 

 

 
 

Link to the Tool: 
www.aliexpress.com 

 

Description 
O AliExpress é uma plataforma de serviço de venda a retalho online para vendedores 

independentes. Facilita às pequenas empresas a venda dos seus produtos em todo o 

mundo. O foco está no baixo volume de transações de produtos em stock. Significa que 

a AliExpress atua simplesmente como intermediário entre um comprador e um 

vendedor, fornecendo a infraestrutura de mercado necessária. A entrega internacional a 

preços acessíveis está disponível para a maioria dos países em todo o mundo. 

 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description. Max 30 Words 
Capacidades internacionais Esta plataforma contém: tradução automática para 18 línguas 

para uma experiência mais focada no utilizador, conversão de 
moeda para 51 países, apoio a 38 canais de pagamento locais 
para pagamentos seguros e transação. 

Montra Fornece montras personalizadas para os vendedores 

Envio/transporte Oferece diferentes opções de envio. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.com
/watch?v=uJxXJu1YriE 

 How To Make Money 

With AliExpress in 2022 

(For Beginners) 

 Mike Vestil  This is a step by step guide on how to 
make money with AliExpress for total 
beginners. 

https://www.youtube.com/

watch?v=1aAWabfHy1Y 
How to start an Aliexpress 

store? - step by step guide 

(2019) 

 Shanghai Silk Road 
International Trading 

 In this video we show you how to 
register a store on Aliexpress.com. You 
can follow the steps and in 2 days you 
can have your store on Aliexpress.com. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://sell.aliexpress.com/__pc

/en-sellerclub.htm 

AliExpress University will help 

in faster landing for sellers 
AliExpress 

Começa hoje a tua jornada no 
AliExpress: dicas para começares a tua 
loja online; orientações para a gestão 
da tua loja online. 

https://www.shopify.com/blog/

117607173-the-definitive-

guide-to-dropshipping-with-
aliexpress 

AliExpress Dropshipping: A 

Complete Guide to Sourcing 

From AliExpress 

AliExpress 

Aprende a fazer dropshipping com o 
AliExpress e a iniciar um negócio de 
dropshipping com a ferramenta Oberlo. 
 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#ecommerce #cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 

http://www.aliexpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uJxXJu1YriE
https://www.youtube.com/watch?v=uJxXJu1YriE
https://www.youtube.com/watch?v=1aAWabfHy1Y
https://www.youtube.com/watch?v=1aAWabfHy1Y
https://sell.aliexpress.com/__pc/en-sellerclub.htm
https://sell.aliexpress.com/__pc/en-sellerclub.htm
https://www.shopify.com/blog/117607173-the-definitive-guide-to-dropshipping-with-aliexpress
https://www.shopify.com/blog/117607173-the-definitive-guide-to-dropshipping-with-aliexpress
https://www.shopify.com/blog/117607173-the-definitive-guide-to-dropshipping-with-aliexpress
https://www.shopify.com/blog/117607173-the-definitive-guide-to-dropshipping-with-aliexpress


 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Escolhe um dos tutoriais fornecidos e vende o teu primeiro produto no AliExpress. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1:  O que é que não pode ser vendido no AliExpress? 

 

- Acessórios para carros e motociclos  

- Comida e bebida 

- Eletrónica de consumo 

- Roupa 

 

Q2:  Qual é o custo de vendas no AliExpress? 

 

- É gratuito 

- 40 USD / mês 

- 5-8% por transação 

- 40 USD / mês + 5-8% por transação 

  



 

 

 

 
 

Link to the Tool: 
www.amazon.com 

 

Description 
Amazon é uma empresa tecnológica multinacional que se foca em e-commerce, 

computação em nuvem, streaming digital e inteligência artificial.  

Sendo um mercado online, a Amazon vende livros, música, filmes, artigos para a casa, 

eletrónica, brinquedos, e muitos outros bens, tanto diretamente como através de um 

intermediário que comunica entre os vendedores e os clientes. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title Description  
Gere os teus produtos Podes adicionar mais produtos ao teu catálogo da Amazon, gerir o inventário 

com feeds, folhas de cálculo e relatórios.  

Atrai clientes Podes atrair compradores com ferramentas de publicidade online e realizar 
promoções com portes de envio gratuitos. 

Envio/Transporte Podes definir taxas de envio personalizadas para produtos não-media (livros, 
música, video e DVD).  

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.com
/watch?v=mH1Nbw3FhGY 

Ways to sell with Amazon Sell on Amazon 
Explica diferentes formas de vender 
produtos com a Amazon. 

https://www.youtube.com/
watch?v=zu2DRNNw0PA 

Amazon FBA For Beginners 

2022 (Step by Step Tutorial) 
Santrel Media 

Neste vídeo vais aprender a vender na 
Amazon com FBA (Fulfillment by Amazon). 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://sell.amazon.com/
beginners-guide 

The beginner's guide to selling on 

Amazon 
Amazon 

Algumas coisas que deves considerer 
antes de vender na Amazon. 

https://sell.amazon.com/

ecommerce-business-

guide 

Start an ecommerce business in 2021 Amazon 
Segue estes passos para começares o 
teu negócio e-commerce. 

https://sell.amazon.com/l

earn#brands 
For brands: Your story in Amazon stores Amazon 

Esta publicação explica como te podes 
conectar com os teus clients, proteger a 
tua marca e ouvir de outras marcas.  

https://www.sellerapp.co
m/fbm-vs-fba.html 

Amazon FBA vs. FBM - A Complete 

Comparison Guide to Choosing 

Between the Two? 

Sellerapp 

Uma rápida transição de novo vendedor 
para um perito da Amazon. Informação 
apoiada em dados e ferramentas 
inteligentes para estratégias da Amazon 
mais apuradas e aumento do lucro.  

 

Competences acquired 
#ecommerce #cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 

http://www.amazon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mH1Nbw3FhGY
https://www.youtube.com/watch?v=mH1Nbw3FhGY
https://www.youtube.com/watch?v=zu2DRNNw0PA
https://www.youtube.com/watch?v=zu2DRNNw0PA
https://sell.amazon.com/beginners-guide
https://sell.amazon.com/beginners-guide
https://sell.amazon.com/ecommerce-business-guide
https://sell.amazon.com/ecommerce-business-guide
https://sell.amazon.com/ecommerce-business-guide
https://sell.amazon.com/learn#brands
https://sell.amazon.com/learn#brands
https://www.sellerapp.com/fbm-vs-fba.html
https://www.sellerapp.com/fbm-vs-fba.html


 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Escolhe um dos tutoriais fornecidos e vende o teu primeiro produto na Amazon. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1:  O que é que significa FBA? 

 

- Fulfillment by Amazon  

- Functional Business Analyst 

- Federal Bureau of Amazon 

- Forecast Behavior Amazon 

 

Q2:  Quando é que o FBA da Amazon vai trabalhar melhor do que o FBM da Amazon? 

 

- Os teus produtos não estão a ser vendidos a um passo acelerado 

- Tens espaço suficiente para armazenar o teu inventário 

- Os teus produtos são volumosos, pesados e caros 

- Não queres completer os pedidos tu mesmo 

  



 

 
 

Link to the Tool: 
www.bonanza.com 

 

Description 
Bonanza é um mercado online para comprar e vender itens de todas as categorias. Esta 

plataforma e-commerce ajuda a comprar e a vender itens que não são vistosos, novos e 

feitos em massa. O seu objetivo é remover a especialização técnica necessária à 

construção de negócios online rentáveis, fazendo as alegrias do empreendedorismo 

acessível a todos.  

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title Description 
Integração de plataformas 
cruzadas 

Importação/sincronização automática de inventário eBay, Amazon e Shopify 

Montra 
Lojas web de esforço zero (construídas automaticamente na tua conta de Mercado online), 
capacidades de edição multi-itens. 

Envio Definir taxas de envio personalizadas para produtos não-media (livros, música, vídeo e DVD) 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.com
/watch?v=pCu3JkcA2y0 

LISTING ON BONANZA IT 

MAYBE THE RIGHT TIME TO 

START 

I'm Flippin it 
Começa a tua loja Bonanza Store agora 
e começa a vender mais com este 
tutorial. 

https://www.youtube.com/
watch?v=hVdojgtzEKE 

How to Sell on Bonanza 

Marketplace in 2022: Tips for 

Making Millions on Bonanza 

The Awesome 
S'witty Kiwi Show 

Queres vender no Bonanza em 2022? 
Precisas de um guia de iniciante de 
como o fazer no Bonanza? Vê este 
vídeo agora. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://support.bonanza.com/hc/en-
us/articles/360001150572-The-A-Z-

Guide-to-Selling-on-Bonanza 

The A-Z Guide to Selling on 

Bonanza 
Bonanza 

Um guia de A-Z de como vender no 
Bonanza, desde A para Advertising 
(publicidade) a Z de Zendesk. 

 

Competences acquired  
#ecommerce #cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Escolhe um dos tutoriais fornecidos e começa já a vender o teu primeiro produto no 

Bonanza. 

 

http://www.bonanza.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pCu3JkcA2y0
https://www.youtube.com/watch?v=pCu3JkcA2y0
https://www.youtube.com/watch?v=hVdojgtzEKE
https://www.youtube.com/watch?v=hVdojgtzEKE
https://support.bonanza.com/hc/en-us/articles/360001150572-The-A-Z-Guide-to-Selling-on-Bonanza
https://support.bonanza.com/hc/en-us/articles/360001150572-The-A-Z-Guide-to-Selling-on-Bonanza
https://support.bonanza.com/hc/en-us/articles/360001150572-The-A-Z-Guide-to-Selling-on-Bonanza


 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1:  Qual opção de importação não está disponível no Bonanza? 

 

- AliExpress 

- eBay 

- Amazon 

- Shopify 

 

Q2:  O Bonanza cobra taxas de venda adiantadas? 

 

- Sim 

- Não 

 

  



 

 

 
 

Link to the Tool: 
www.ebay.com 

 

Description 
O eBay é um website de leilão e compra online onde pessoas e negócios compram e 

vendem uma vasta variedade de bens e serviços de todo o mundo. Clientes podem 

participar em websites que pertencem ao seu próprio país ou usar websites de companhia 

internacionais. É websites eBay para os EUA, Canadá, a maioria dos países europeus e 

vários países asiáticos. O eBay conta com os seus usuários para autorregular a 

comunidade commercial através de um Sistema de feedback que permite que os 

compradores avaliem os vendedores nas transações. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Venda de produtos Vender produtos a um preço fixo ou com leilões 

Pesquisa Pesquisa avançada do eBay, aperfeiçoamento dos critérios de 
pesquisa, produtos e revisões através do catálogo do eBay. 

Gestão da marca e catálogo Painel de vendas, gestão de inventário, gestão de 
encomendas, ferramentas de marketing, ferramentas de 
construção de marca. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=yik0zFl71k
E 

How to Sell on eBay 

For Beginners - Step 

by Step Tutorial 

Casual Ecommerce Neste vídeo irás aprender uma 
estratégia simples de como vender no 
eBay. Este é um tutorial passo-a-passo 
muito simples para o uso do eBay que 
mesmo o maior novato no comércio 
eletrónico pode achar útil e começar a 
implementar imediatamente. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SYYMtmR
M1Rg 

How To Sell on eBay 

For Beginners (2021 

Step by Step Guide) 

SamsonTV Este é um curso/guia para principiantes 
do eBay. Aqui vais encontrar tudo o que 
precisas para começar a vender no 
eBay, este é um guia completo 
mostrando-te passo-a-passo, como 
começar a vender no eBay! 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.ebay.com/h

elp/selling 
Guidelines on eBay 

selling part 

eBay Artigos do Serviço ao Cliente do eBay para te ajudar a 
começares a vender produtos. 

https://pages.ebay.com/s

eller-center/listing-and-
marketing/seller-

hub.html 

Seller Hub eBay O Seller Hub oferece-te tudo o que precisas para 
construir e fazer crescer o teu negócio no eBay. Tens 
acesso: 
- Às tuas listas e encomendas 
- A contas multiutilizador para listagens e encomendas 

http://www.ebay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yik0zFl71kE
https://www.youtube.com/watch?v=yik0zFl71kE
https://www.youtube.com/watch?v=yik0zFl71kE
https://www.youtube.com/watch?v=SYYMtmRM1Rg
https://www.youtube.com/watch?v=SYYMtmRM1Rg
https://www.youtube.com/watch?v=SYYMtmRM1Rg
https://www.ebay.com/help/selling
https://www.ebay.com/help/selling
https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/seller-hub.html
https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/seller-hub.html
https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/seller-hub.html
https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/seller-hub.html


 
- Relatórios de desempenho, encomendas, vendas e 
impostos 
- Listagens Promocionais Padrão 
- Gestor de promoções 
- Ofertas aos compradores 
- Opções de transporte internacional e doméstico 
- Investigação Terapeak 
- Gestão de pagamentos 

 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#ecommerce #cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Escolhe um dos tutoriais fornecidos e começa a vender o teu primeiro produto no eBay. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1:  Em que partes do mundo podes vender os teus produtos através do eBay? 

 

- EUA 

- União Europeia 

- Ásia 

- Em todo o mundo 

 

Q2:  Qual é o modelo de preços do eBay? 

 

- Tanto os vendedores como os compradores precisam de pagar para aceder ao 

website 

- Gratuito para os compradores, são cobradas taxas aos vendedores para a 

listagem e venda de artigos após um número limitado de listagens gratuitas 

- Gratuito, tanto para vendedores como para compradores; os vendedores também 

podem pagar anúncios 

- Totalmente gratuito tanto para vendedores como para compradores 

  



 

 
 

 

 
 

Link to the Tool: 
https://www.ecwid.com/ 

 

Description 
Ecwid é uma forma fácil de utilizar a plataforma de comércio eletrónico para pequenas 

empresas. Foi criada para satisfazer a necessidade das pequenas empresas que já têm 

websites, e que simplesmente querem poder vender online. Por conseguinte, é fácil de 

incorporar no website existente e é perfeitamente responsivo como solução autónoma. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Carrinho de compras Artigos do carrinho guardados, Processamento de Cartões de 

Crédito, Gestão de Descontos, Gestão de Encomendas 

Gestão de loja Catalogação/Categorização, Gestão de Canais, Controlo de 
Inventário, Kitting, Configurador de Produtos 

Retenção de clientes Contas de Clientes, Programa de Fidelização, Email Marketing 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=XX5UPe8e
GBw 

How to Build an 

Online Store in just a 

few clicks - Quick Start 

Guide 

Ecwid by Lightspeed Sentes-te perdido? Neste vídeo 
ajudam-te na configuração da tua loja 
online para que possas começar a 
vender online rapidamente. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=eyyBdWm
NHNQ 
 

What is Ecwid E-

commerce? 

Ecwid by Lightspeed Ecwid é a melhor maneira de as 
pequenas empresas começarem a 
vender online. Constrói um website do 
zero gratuitamente, liga a tua loja ao 
Facebook e Instagram, utiliza 
ferramentas de marketing profissionais, 
e muito mais. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=F9vpjmFDI
dI 
 

Free Online Store 
With Ecwid 
eCommerce Full 
Webinar: Review + 
Tutorial + Setup + 
Facebook Shop 

Daniella.io Neste vídeo, aprenderá como fazer uma 
loja online de graça. Há muitas 
ferramentas de construção de lojas por 
aí, mas a maioria delas são 
complicadas, caras ou cobram taxas 
elevadas nas tuas vendas. O Ecwid é 
fácil, gratuito e demora literalmente 
cinco minutos a montar. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://support.ecwid.com/hc/e
n-us/categories/360000015889 

Ecwid video guides Ecwid Veja estas instruções passo a passo com pequenos 
tutoriais, navegando no administrador do Ecwid. 
 

 

https://www.ecwid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XX5UPe8eGBw
https://www.youtube.com/watch?v=XX5UPe8eGBw
https://www.youtube.com/watch?v=XX5UPe8eGBw
https://www.youtube.com/watch?v=eyyBdWmNHNQ
https://www.youtube.com/watch?v=eyyBdWmNHNQ
https://www.youtube.com/watch?v=eyyBdWmNHNQ
https://www.youtube.com/watch?v=F9vpjmFDIdI
https://www.youtube.com/watch?v=F9vpjmFDIdI
https://www.youtube.com/watch?v=F9vpjmFDIdI
https://support.ecwid.com/hc/en-us/categories/360000015889
https://support.ecwid.com/hc/en-us/categories/360000015889


 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#ecommerce #cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Escolhe um dos tutoriais fornecidos e cria a tua loja online. 

 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: O que pode ser feito com o Ecwid? 

 

- Criar um website de comércio eletrónico autónomo 

- Incorporar o Ecwid num website já existente 

- Vender produtos online 

- Todas as anteriores 

 

Q2: O Ecwid pode ser usado de forma gratuita? 

 

- Sim 
- Não 

 

 

 

  



 

 

 
 

Link to the Tool: 
www.etsy.com 

 

Description 
Etsy é um mercado online global, onde as pessoas se reúnem para vender e comprar 

artigos únicos ou de coleção, de forma a ter um impacto positivo no planeta. Estes artigos 

enquadram-se numa vasta gama de categorias, incluindo jóias, malas, vestuário, 

decoração de casa e mobiliário, brinquedos, arte, assim como material e ferramentas 

artesanais. Todos os artigos vintage devem ter pelo menos 20 anos de idade. Cada 

listagem permanecerá na página da loja por um período máximo de 4 meses, ou até que 

alguém compre o produto. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Website personalizado Cria um website personalizado em minutos graças a um 

website personalizado alimentado pela loja Etsy. 

Aplicação móvel Para gerires o teu negócio a partir de qualquer lugar. A Etsy 
App pode ser utilizada para gerir encomendas, editar listas e 
responder aos compradores instantaneamente, a partir de 
qualquer lugar. 

Monitoriza a tua loja Graças a um acesso a estatísticas detalhadas sobre o 
desempenho da loja para aumentar as vendas. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=CW4hQ32
C1ZQ 

How To Start An Etsy 

Shop For Beginners 

2021 | Etsy Store 

Setup Tutorial 

Create With Pennies Not 
Perfection 

Se quiseres começar uma loja Etsy para 
ganhares rendimentos a tempo parcial 
ou a tempo inteiro, este tutorial para 
principiantes vai ajudar-te a começar! 

https://www.youtube.co
m/watch?v=UtL45pw_J

0M 

Etsy Shop for 

Beginners (COMPLETE 

TUTORIAL) | How to 

start an Etsy shop step 

by step 

Kate Hayes Assiste a este tutorial passo-a-passo 
sobre como começar uma loja Etsy para 
principiantes! 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://help.etsy.com/hc/

en-

us/articles/11501450244
8-Beginner-s-Guide-to-

Selling-on-

Etsy?segment=selling 

Beginner's Guide to 

Selling on Etsy 

Etsy Este guia ajuda-te nos primeiros passos 
da abertura da tua loja, partilha dicas 
sobre como obter um começo forte e 
fornece recursos para uma maior 
orientação ao longo do caminho. 

https://www.etsy.com/in

vites/sell/?iid=nkh1SR0

ZnNIcnDhcak6ZXCs-

Open an Etsy shop 

and list your first 40 

items free. 

Etsy Esta é uma oferta de acesso gratuito 
para vender os primeiros 40 artigos 
sem taxas adicionais.  
 

http://www.etsy.com/


 
1B3_vOCWgmqeKlXA

mas. 

 

 

Competences acquired 
#ecommerce #cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

Difficulty level 
Básico 

 

Practice your skills 
Escolhe um dos tutoriais fornecidos, estabelece o teu perfil e vende o teu primeiro 

produto no Etsy. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1:  Que produtos podes vender no Etsy? 

 

- Comida e bebida 

- Produtos eletrónicos 

- Serviços digitais 

- Produtos únicos ou vintage 

 

Q2:  O que é que não pode ser feito com o Etsy? 

 

- Criar um website 

- Encontrar um nome para a tua marca 

- Vender produtos 

- Gerir as vendas 

 

  



 

 
 

Link to the Tool: 
www.gumroad.com 

 

Description 
Gumroad é uma plataforma de mercado digital de autopublicação para vender serviços 

digitais tais como livros, inscrições, cursos e outros serviços digitais. É um software de 

checkout que pode ser facilmente instalado em qualquer website. A sua aparência 

promove processos de caixa de alta conversão e o software pode automatizar a entrega de 

bens digitais e apoiar o preço de pagar o que se quer. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Criar uma landing page Permite ao utilizador criar e personalizar uma página de 

destino que também pode ser incorporada em qualquer blog 
ou website existente. 

Ferramentas de envolvimento Importa facilmente uma lista de correio eletrónico existente, 
entrega facilmente o conteúdo e envolve o público, ganha 
acesso a dados poderosos com análises 

Opções avançadas de loja Códigos de desconto, serviço de chave de licença de 
manipulação, uso de vários tipos de moedas, venda de 
múltiplas versões de um produto, limite de vendas de 
produtos por país e muitas mais opções. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=1O0DGCxJ
3jI 
 

GUMROAD TUTORIAL 

- How To Sell Digital 

Products Online & 

Gumroad Review 

Aurelius Tjin Este vídeo é um tutorial e review do 
Gumroad. Aprenderás como vender 
produtos digitais online com Gumroad. 
Descobrirás passo a passo como utilizar 
o Gumroad para vender os teus 
downloads digitais. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=XFXYPA2y
eac 
 

How to create an 

online store with 

Gumroad (Step By 

Step Tutorial) 

Grumo Media Neste tutorial Gumroad aprenderás 
como criar uma loja online para vender 
produtos digitais. Fornece-te um guia 
passo-a-passo sobre como configurar a 
tua conta Gumroad e começar a vender 
o teu primeiro produto. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Bsv_SKErv
kE 
 

Gumroad Tutorial 
2022 - How To Make 
Money With Gumroad 

 
David Dill 

Neste tutorial Gumroad, aprenderás 
passo-a-passo como usar Gumroad, 
como criar um curso com Gumroad e 
como ganhar dinheiro com Gumroad. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://help.gumroad.co
m/category/229-getting-

started 

Getting started Gumroad Guia de iniciação do Centro de Ajuda 
Gumroad 
 

 

http://www.gumroad.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1O0DGCxJ3jI
https://www.youtube.com/watch?v=1O0DGCxJ3jI
https://www.youtube.com/watch?v=1O0DGCxJ3jI
https://www.youtube.com/watch?v=XFXYPA2yeac
https://www.youtube.com/watch?v=XFXYPA2yeac
https://www.youtube.com/watch?v=XFXYPA2yeac
https://www.youtube.com/watch?v=Bsv_SKErvkE
https://www.youtube.com/watch?v=Bsv_SKErvkE
https://www.youtube.com/watch?v=Bsv_SKErvkE
https://help.gumroad.com/category/229-getting-started
https://help.gumroad.com/category/229-getting-started
https://help.gumroad.com/category/229-getting-started


 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#ecommerce #cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Escolhe um dos tutoriais fornecidos e cria uma loja online. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1:  O que é que podes fazer com o Gumroad? 

 

- Vender serviços digitais 
- Vender produtos físicos 

- Vender serviços de entrega de comida 

- Nenhuma das anteriores 

 

Q2:  Qual é o preço da Gumroad? 

 

- É totalmente gratuito 

- Pagas uma assinatura mensal de acordo com o teu plano 

- A criação é gratuita e uma comissão é assumida sobre as transações 

- Pagas uma assinatura mensal e uma comissão por transação 

 

  



 

 

 
Link to the Tool: 
www.shopify.com 

 

Description 

Com Shopify, pode construir e personalizar uma loja online e vender em múltiplos locais, 

incluindo web, telemóvel, redes sociais, mercados online, lojas físicas e lojas pop-up. O 

Shopify tem características para gerir produtos, inventário, pagamentos e envio, bem 

como ferramentas de envolvimento do cliente. Oferece também uma loja online 

profissional, uma solução de pagamento para aceitar cartões de crédito e a aplicação 

Shopify POS para potenciar as vendas a retalho. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Storefront Mais de 70 temas profissionais, Navegar na Loja Temática 

Shopify, Comércio móvel pronto, Editar HTML e CSS, 
trabalhar com um especialista 

Carrinho de compras Certificado SSL gratuito, Taxas de envio automático, Aceitar 
cartões de crédito com Shopify, Recuperação de checkout 
abandonado, 100 portais de pagamento 

Gestão de lojas Perfis de clientes, Envio de produtos, Contas de clientes, 
Reembolsos, Grupos de clientes, Modelos de e-mail 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.com
/watch?v=GtDPjlUToKU 

Shopify Explainer Video (Helpful!) 

What is Shopify and How Does it 

Work? 

Shopify Neste vídeo tutorial irás descobrir: O 
que é o Shopify? Como é que o Shopify 
funciona? Como podes iniciar um 
negócio de sucesso no Shopify e como 
passar da primeira venda à escala? 

https://www.youtube.com
/watch?v=u-Qfdn44rB4 
 

The Official Shopify Tutorial for 

2021: Set Up Your Store the Right 

Way 

Learn With 
Shopify 

Neste tutorial do Shopify, aprenderás 
tudo o que precisas de saber para 
construir uma loja Shopify do princípio 
ao fim. 

https://www.youtube.com
/watch?v=ACqrKzY-j-s 

Shopify Tutorial for Beginners 
(Full Tutorial) - Create A 
Professional Online Store 

Mike White 
 

Este é um tutorial completo centrado 
na criação de uma loja Shopify online. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.shopify.co

m/blog/start-online-store 
How to Start an Online 

Store in 8 Simple 

Steps 

Braveen Kumar 
(Shopify) 

Esta publicação fornece uma explicação detalhada 
sobre como iniciar uma loja online com o Shopify: 
adiciona os produtos que desejas vender, cria 
páginas-chave para a tua loja, escolhe um tema e 
personaliza a tua loja online, personaliza as tuas 
definições de envio, configura as tuas definições de 
impostos, configura o teu portal de pagamento e 
reembolsos, prepara a tua loja para o lançamento e 
abre a tua loja. 

http://www.shopify.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GtDPjlUToKU
https://www.youtube.com/watch?v=GtDPjlUToKU
https://www.youtube.com/watch?v=u-Qfdn44rB4
https://www.youtube.com/watch?v=u-Qfdn44rB4
https://www.youtube.com/watch?v=ACqrKzY-j-s
https://www.youtube.com/watch?v=ACqrKzY-j-s
https://www.shopify.com/blog/start-online-store
https://www.shopify.com/blog/start-online-store


 
https://hatchful.shopify.
com/ 

Logo maker Shopify Este artigo explica como criar logótipos profissionais 
em segundos. 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#ecommerce #cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Escolhe um dos tutoriais fornecidos (vídeo ou artigo) e cria uma loja online. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1:  O que é que não pode ser feito com o Shopify? 

 

- Vender produtos em múltiplos canais 

- Receber um e-mail comercial 

- Utilizar checkout de recuperação 

- Vender produtos digitais e físicos 

 

Q2: O Shopify pode ser usado de forma gratuita? 

 

- Sim 
- Não 

 

  

https://hatchful.shopify.com/
https://hatchful.shopify.com/


 

 

 
 

Link to the Tool: 
www.x-cart.com 

 

Description 
O X-Cart é um software líder de comércio eletrónico de carrinho de compras. Mais de 

35.000 lojas online em todo o mundo utilizam e confiam no X-Cart como a sua plataforma 

de comércio eletrónico de eleição. O seu software de comércio eletrónico auto-adquirido 

tem uma gama de características de ponta que facilitam o arranque e o funcionamento de 

uma loja online. É conhecido como uma das soluções de comércio eletrónico mais rápidas 

do mercado, que é extremamente flexível e vem repleto de diversas características. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Experiência do Utilizador na storefront Design sem limitações e restrições, interface intuitiva de 

arrastar e soltar, pesquisa inteligente em tempo real 

Jornada de compra Mais de 120 provedores de processamento de pagamentos 
para clientes globais, ferramentas SEO eficazes, vendas e 
marketing, analítica, etc. 

Segurança Processamento de pagamentos 100% compatível PCI-DSS, 
pagamentos recorrentes & capacidade de salvar cartões de 
crédito, autenticação forte, prevenção de fraudes, etc. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.com
/watch?v=N21P9jBh2sA 

How to install X-Cart 5 

in a few minutes 

X-Cart Este tutorial explica como instalar o X-Cart em poucos 
minutos. 

https://www.youtube.com
/watch?v=xXT5MtGZO7Q 

X-cart Beginner Video 
Tutorials Installing X-cart 

Mike White 
 

Nesta primeira instalação da série X-Cart Beginner, 
vamos aprender como instalar o software de 
comércio eletrónico X-cart a partir de http://x-
cart.com. 

https://www.youtube.com
/watch?v=kRdWw3QCp7c 

Basic Design Changes in 
X-Cart 5.3 

X-Cart Consulta o vídeo tutorial para saberes como é fácil: 
- carrega o logótipo e favicon 
- personaliza os modelos de design e edita CSS 
personalizados 
- altera o esquema de cor e o layout 
- adiciona bandeirolas 
- gere menus 
- cria páginas personalizadas 
- edita notificações e faturas por correio eletrónico. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

http://www.x-cart.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N21P9jBh2sA
https://www.youtube.com/watch?v=N21P9jBh2sA
https://www.youtube.com/watch?v=xXT5MtGZO7Q
https://www.youtube.com/watch?v=xXT5MtGZO7Q
https://www.youtube.com/watch?v=kRdWw3QCp7c
https://www.youtube.com/watch?v=kRdWw3QCp7c


 
https://www.x-

cart.com/blog/start-

online-store/ 

How to Start an Online Store That 

Actually Grows [2021 Edition] 

X-Cart Segue estes passos simples para teres a tua loja 
online pronta a funcionar em apenas algumas 
semanas, ou menos. 

https://www.x-

cart.com/blog/switchin

g-ecommerce-
platforms-the-

complete-6-step-

guide.html 

The Complete 6-Step Guide to 
eCommerce Replatforming 

X-Cart Para ajudar a mitigar alguns dos fatores de stress da 
“replatformação”, reunimos as melhores práticas e 
dicas de topo para a migração do website de 
comércio eletrónico para assegurar que o eu projeto 
corre sem problemas. 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#ecommerce #cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Segue o seguinte guia para criar uma loja online: Como iniciar uma loja online que 

realmente cresce.  

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1:  Qual destes componentes não faz parte do X-Cart? 

 

- Extensões 

- Look & Feel 

- Widgets 

- Canais de vendas 

 

Q2: Que tema se pode escolher para um site de X-Cart? 

 

- Centenas de temas estão disponíveis, todos são gratuitos 

- Centenas de temas pagos e gratuitos estão disponíveis 

- Há um tema livre e os restantes temas disponíveis são pagos 

- O X-Cart não suporta temas 

  

https://www.x-cart.com/blog/start-online-store/
https://www.x-cart.com/blog/start-online-store/
https://www.x-cart.com/blog/start-online-store/
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/start-online-store/
https://www.x-cart.com/blog/start-online-store/


 

 
 

Link to the Tool: 
www.zentail.com 

 

Description 
Zentail é uma plataforma de automatização de listas para vendedores multicanal que 

procuram acelerar o crescimento e simplificar o comércio eletrónico. Acelera o comércio 

multicanal como a forma mais rápida e fácil de centralizar, automatizar e desbloquear o 

potencial de crescimento. Permitirá gerir centralmente listas, inventários e encomendas 

na Amazon, eBay, Walmart Marketplace, Google, Shopify, BigCommerce, Magento e 

muito mais. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Visão geral multicanal Um catálogo central & centro de comando 

Dados do produto Tipos SMART, ações a granel & clonagem 

Repricing  Relatórios de preços e caixas de compras algorítmicas 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=_ObNpfjc5
ow 

Zentail: A Quick 

Platform Overview 

Zentail Então, queres saber do que se trata o 
Zentail? Aqui está um vídeo simples que 
percorre as principais características, 
abrangendo o gestor de catálogo, 
ferramentas de inventário e muito 
mais. Vê o aspeto de uma plataforma 
de comércio eletrónico de cinco 
estrelas. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZIXNpKGY
8sc 

What Is Zentail? Zentail Este vídeo com gráficos animados dá 
uma visão geral do que é o Zentail. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://help.zentail.com/e
n/articles/5527108-step-

by-step-onboarding-

guide 

Step by Step 

Onboarding Guide 

Zentail Instruções, links e guias para te ajudar a 
embarcar no Zentail 

https://help.zentail.com/e
n/collections/2558592-

video-overviews 

Video walkthroughs of 

the Zentail platform 

Zentail Passagens de vídeo da plataforma 
Zentail 
 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#ecommerce #cms #web #construçãodewebsite #marketing #criaçãodeconteúdo 
 

http://www.zentail.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_ObNpfjc5ow
https://www.youtube.com/watch?v=_ObNpfjc5ow
https://www.youtube.com/watch?v=_ObNpfjc5ow
https://www.youtube.com/watch?v=ZIXNpKGY8sc
https://www.youtube.com/watch?v=ZIXNpKGY8sc
https://www.youtube.com/watch?v=ZIXNpKGY8sc
https://help.zentail.com/en/articles/5527108-step-by-step-onboarding-guide
https://help.zentail.com/en/articles/5527108-step-by-step-onboarding-guide
https://help.zentail.com/en/articles/5527108-step-by-step-onboarding-guide
https://help.zentail.com/en/articles/5527108-step-by-step-onboarding-guide
https://help.zentail.com/en/collections/2558592-video-overviews
https://help.zentail.com/en/collections/2558592-video-overviews
https://help.zentail.com/en/collections/2558592-video-overviews


 

Difficulty level 
Avançado 

 

Practice your skills 
Escolhe um dos tutoriais fornecidos e cria uma loja online. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1:  Qual destes canais de venda não é suportado pelo Zentail? 

 

- Amazon  

- Gumroad 

- Shopify 

- Google 

 

Q2:  Quantos parceiros (mercado, expedição, terceiros) estão integrados com o Zentail? 

 

- 0, o Zentail é uma plataforma complete, não necessita integrações  

- 10+ 

- 50+ 

- 100+ 

 



 



 

 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 

 

 

 

Link to the Tool: 
https://www.linkedin.com/feed/  

 

Description 
O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo, com 756 milhões de utilizadores em 

mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Podes usar o LinkedIn para exibir o teu 

currículo, procurar empregos e melhorar a tua reputação profissional, publicando 

atualizações e interagindo com outras pessoas. 

Através de alguns vídeos e outros recursos, aprenderás mais sobre a ferramenta em si, 

como utilizá-la (passos e dicas sobre como criar um bom perfil), como construir um perfil 

no LinkedIn e como fazer crescer o teu negócio através dele. 

 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 

Oculta as tuas conexões Podes controlar exatamente o quão abertas ou 

privadas serão as tuas ligações e se são visíveis 

para outras ligações dentro da tua rede.  

Gere as tuas competências e ligações Listar as tuas competências irá atrair empregadores 

relevantes, impressionar suficientemente as 

pessoas para que visitem a tua página, e dar-te-á 

destaque.. Além disso, os empregadores acharão 

mais fácil procurar empregados adequados com 

base no teu conjunto de competências. 

Guarda as tuas pesquisas O LinkedIn permite aos utilizadores guardar as 

suas pesquisas de emprego, os seus posts, e os 

programas de aprendizagem do LinkedIn. Podes 

ver os itens guardados no separador "Os meus 

itens" sob o seu cartão de perfil. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ZVlUwwgO
fKw&ab_channel=Linked
In  

What is LinkedIn? LinkedIn Com este vídeo, saberás o que é o 
LinkedIn, como funciona e quais são as 
suas funcionalidades. 

https://www.linkedin.com/feed/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVlUwwgOfKw&ab_channel=LinkedIn
https://www.youtube.com/watch?v=ZVlUwwgOfKw&ab_channel=LinkedIn
https://www.youtube.com/watch?v=ZVlUwwgOfKw&ab_channel=LinkedIn
https://www.youtube.com/watch?v=ZVlUwwgOfKw&ab_channel=LinkedIn


 
https://www.youtube.c
om/watch?v=_kwqqtppr
rE&ab_channel=Profess
orHeatherAustin  

How To Use LinkedIn 
For Beginners - 7 
LinkedIn Profile Tips 

Professor Heather Austin Ao veres este vídeo, aprenderás dicas do 
perfil do LinkedIn para quem procura 
emprego, dicas e truques do LinkedIn, 
como utilizar o LinkedIn para uma nova 
configuração de conta, um tutorial 
rápido do LinkedIn para principiantes, 
como começar a utilizar o LinkedIn. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=zd4ALKv8D
as&ab_channel=ExpertA
cademy  

How to Make a Great 
Linkedin Profile - TIPS 
+ EXAMPLES 

Expert Academy Este vídeo dá dicas e exemplos sobre 
como criar um perfil forte no LinkedIn - 
da imagem do perfil à imagem de fundo, 
manchete, resumo. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=etPyZYUFH
DI&ab_channel=AdamEr
hart  

How To Use Linkedin 
To Market & Grow 
Your Business | Adam 
Erhart 

Adam Erhart Este vídeo é sobre o marketing do 
LinkedIn para negócios e como utilizá-lo 
para gerar mais leads, clientes e vendas. 
São partilhadas também algumas dicas e 
estratégias para ajudar realmente a 
elevar o teu nível no LinkedIn. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.socialpilot.
co/blog/10-useful-
linkedin-features-might-
not-know  

10 Useful LinkedIn 

Features You Might 

Not Know About 

Jimit Bagadiya A maioria das funcionalidades do 
LinkedIn concentram-se em proteger a 
tua privacidade, poupar tempo, 
expandir a tua rede, conduzir os teus 
objetivos comerciais e a ensinar as 
pessoas a pronunciarem corretamente o 
teu nome. Neste artigo, aprenderás 
como utilizar estas e muitas mais 
funcionalidades que provavelmente 
desconhecias! 

https://www.businessin
sider.com/what-is-
linkedin  

'What is LinkedIn?': A 

beginner's guide to 

the popular 

professional 

networking and career 

development site  

Dave Johnson Este artigo fornece um guia para 
principiantes sobre o LinkedIn: uma 
visita rápida ao LinkedIn, o que pode ser 
feito com o LinkedIn e outros artigos 
sobre a plataforma. 

https://www.linkedin.co
m/business/sales/blog/p
rofile-best-practices/17-
steps-to-a-better-
linkedin-profile-in-2017  

20 steps to a better 
LinkedIn profile in 
2021 

Jane Deehan Aqui encontrarás 20 características de 
perfil que deverás consultar. Algumas 
delas são vitórias muito rápidas, outras 
podem demorar um pouco de tempo - 
mas todas elas valem muito a pena. Elas 
ajudarão a dar-te o perfil do LinkedIn e a 
marca pessoal que mereces. 

https://www.linkedin.co
m/business/marketing/b
log/trends-tips/tips-to-
help-you-grow-your-
business-on-linkedin  

8 Tips to Help You 
Grow Your Business 
on LinkedIn in 2021 
and Beyond 

Tequia Burt À medida que o marketing B2B continua 
a evoluir no espaço digital, é cada vez 
mais importante conhecer as audiências 
onde elas se encontram, 
desencadeando ligações significativas e 
construindo relações frutuosas. Neste 
artigo, podem ser encontradas oito dicas 
que ajudarão a tua marca a tirar partido 
de ferramentas e técnicas-chave. 

 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#networking #comunicação #trabalhoemequipa #criatividade 
 

Difficulty level 
Básico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_kwqqtpprrE&ab_channel=ProfessorHeatherAustin
https://www.youtube.com/watch?v=_kwqqtpprrE&ab_channel=ProfessorHeatherAustin
https://www.youtube.com/watch?v=_kwqqtpprrE&ab_channel=ProfessorHeatherAustin
https://www.youtube.com/watch?v=_kwqqtpprrE&ab_channel=ProfessorHeatherAustin
https://www.youtube.com/watch?v=zd4ALKv8Das&ab_channel=ExpertAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=zd4ALKv8Das&ab_channel=ExpertAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=zd4ALKv8Das&ab_channel=ExpertAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=zd4ALKv8Das&ab_channel=ExpertAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=etPyZYUFHDI&ab_channel=AdamErhart
https://www.youtube.com/watch?v=etPyZYUFHDI&ab_channel=AdamErhart
https://www.youtube.com/watch?v=etPyZYUFHDI&ab_channel=AdamErhart
https://www.youtube.com/watch?v=etPyZYUFHDI&ab_channel=AdamErhart
https://www.socialpilot.co/blog/10-useful-linkedin-features-might-not-know
https://www.socialpilot.co/blog/10-useful-linkedin-features-might-not-know
https://www.socialpilot.co/blog/10-useful-linkedin-features-might-not-know
https://www.socialpilot.co/blog/10-useful-linkedin-features-might-not-know
https://www.businessinsider.com/what-is-linkedin
https://www.businessinsider.com/what-is-linkedin
https://www.businessinsider.com/what-is-linkedin
https://www.linkedin.com/business/sales/blog/profile-best-practices/17-steps-to-a-better-linkedin-profile-in-2017
https://www.linkedin.com/business/sales/blog/profile-best-practices/17-steps-to-a-better-linkedin-profile-in-2017
https://www.linkedin.com/business/sales/blog/profile-best-practices/17-steps-to-a-better-linkedin-profile-in-2017
https://www.linkedin.com/business/sales/blog/profile-best-practices/17-steps-to-a-better-linkedin-profile-in-2017
https://www.linkedin.com/business/sales/blog/profile-best-practices/17-steps-to-a-better-linkedin-profile-in-2017
https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/trends-tips/tips-to-help-you-grow-your-business-on-linkedin
https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/trends-tips/tips-to-help-you-grow-your-business-on-linkedin
https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/trends-tips/tips-to-help-you-grow-your-business-on-linkedin
https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/trends-tips/tips-to-help-you-grow-your-business-on-linkedin
https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/trends-tips/tips-to-help-you-grow-your-business-on-linkedin


 

Practice your skills 
Estás desempregado e os websites de emprego não são suficientes para que demonstres 

o teu valor? Usando o LinkedIn, podes: 

- Criar o teu perfil profissional; 

- Adicionar o teu currículo, destacando as tuas principais qualidades e 

competências e destacares o que tens para oferecer; 

- Sincroniza o teu perfil com o teu livro de endereços de e-mail, liga-te a outras 

pessoas que o LinkedIn possa sugerir e começa a promover-te a alguém com 

quem gostarias de trabalhar - podes crescer a (na) tua rede. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Que tipo de ferramenta é o LinkedIn? 

 

- Comércio eletrónico 

- Rede social profissional 

- Design Gráfico 

- Visualização de dados 

 

Q2: O que é que podes fazer para ter um excelente perfil? 

 

- Escolhe a foto de perfil mais adequada 

- Aumenta a tua rede de contactos 

- Destaca o que tens para oferecer 

- Todas as respostas estão corretas 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 

 

 

 

Link to the Tool: 
https://www.liveplan.com/  

 

Description 
LivePlan é uma solução de criação de planos de negócios concebida para pequenas 

empresas e empresários, com planeamento passo-a-passo e mais de 500 amostras de 

planos de negócio. Em cada passo do processo de criação do plano de negócios do 

LivePlan há exemplos de planos de negócio, vídeos e tutoriais para ajudar os utilizadores 

na criação de um plano de negócios personalizado. O método de planeamento passo-a-

passo visa facilitar a criação de um plano profissional para impressionar o seu público. 

Com funcionalidades financeiras integradas, o LivePlan faz automaticamente todos os 

cálculos para os utilizadores, incluindo a criação de orçamentos e previsões. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description. Max 30 Words 

Planos de negócio Depois de teres criado o teu plano de uma página 

dentro do sistema, podes criar planos mais 

aprofundados com o preenchimento de formulários 

em branco. Podes criar apresentações visualmente 

deslumbrante e seguir etapas personalizadas. 

Acompanhamento de desempenho de negócio O LivePlan inclui ferramentas inteligentes de 

previsão financeira para acompanhar os teus lucros 

e perdas futuras; permite-te acompanhar as 

receitas, despesas, lucros operacionais líquidos, 

fluxo de caixa, e outros dados financeiros. 

LivePlan Plug-Ins QuickBooks Online e Xero plug-ins' ajudam a ter 

uma melhor impressão da tua situação financeira 

atual e fornecem relatórios e informação financeira 

mais rica que está apenas a um clique de distância. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.

com/watch?v=EpoIAI

aPG_Y&ab_channel=

LivePlan  

Getting Started in 

LivePlan 

LivePlan Se estiveres a no LivePlan pela 

primeira vez, este vídeo dar-te-á 

uma visão completa das principais 

secções que terás de utilizar para 

https://www.liveplan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EpoIAIaPG_Y&ab_channel=LivePlan
https://www.youtube.com/watch?v=EpoIAIaPG_Y&ab_channel=LivePlan
https://www.youtube.com/watch?v=EpoIAIaPG_Y&ab_channel=LivePlan
https://www.youtube.com/watch?v=EpoIAIaPG_Y&ab_channel=LivePlan


 
criares o teu plano de negócios: o 

Campo, o Plano, a Previsão e a 

Programação. 

https://www.youtube.

com/watch?v=gnoHX

eGk9Do&ab_channel

=Bplans  

How to Pitch, Plan, 

and Track Your 

Business with 

LivePlan 

Bplans Sabrina Parsons, CEO da Palo Alto 

Software, dá-te uma visão geral do 

planeamento de negócios, 

lançamento, previsão e 

acompanhamento do teu negócio 

com o LivePlan. 

https://www.youtube.

com/watch?v=LEBOh

sqnAsQ&ab_channel

=LibAbun-

BusinessServicesAge

ncy  

7 Key Tips About 

Using Liveplan 

LibAbun – Business 

Services Agency 

Neste vídeo aprenderás como 

escrever facilmente um plano de 

negócio, a assegurar o 

financiamento e a obter 

conhecimentos para alcançar os teus 

objetivos. 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=hq3pttJ

-

fqc&ab_channel=The

AwesomeS%27witty

KiwiShow  

LivePlan vs BizPlan 

vs Enloop 2022: 

Software to Write 

Your Business Plan 

Yourself  

The Awesome S'witty 

Kiwi Show 

Neste vídeo, encontrarás uma 

comparação de 3 softwares para 

escreveres o teu plano de negócios: 

LivePlan, BizPlan, Enloop 2022. 

Desejas escrever um plano de 

negócios passo a passo? Vê este 

vídeo. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.fundera.c

om/blog/liveplan-

reviews  

LivePlan Review 

for 2021: Pricing, 

Features, Top 

Alternatives 

Christine Aebischer Neste artigo, verás tudo o que 

precisas de aprender com uma 

análise do LivePlan. Poderás saber o 

que o LivePlan faz, quanto custa e o 

que as alternativas do LivePlan te 

oferecem. 

https://www.bplans.co

m/create-your-

business-plan.php  

Easily Create a 

Business Plan To 

Secure Funding & 

Keep Your Business 

Healthy 

Bplans Este artigo explica como o LivePlan 

torna Surpreendentemente simples 

escrever um plano de negócios 

convincente. 

https://www.liveplan.

com/blog/how-to-

improve-your-

company-3-times-

faster-than-your-

competition/  

How to Improve 

Your Business 

Faster Than Your 

Competition 

Noah Parsons Se gerires a tua empresa como faz a 

maioria dos proprietários de 

empresas, poderás dar uma olhada 

aprofundada aos números do teu 

negócio uma vez a cada três meses.  

https://help.paloalto.c

om/hc/en-

us/articles/115002760

651-The-LivePlan-

Method-Analyze-

Forecast-Phase  

The LivePlan 

Method: Analyze & 

Forecast Phase 

Diane G. Neste artigo encontrarás alguma 

orientação sobre a fase de análise e 

previsão do LivePlan. 

 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#gestãodeprojetoeoperações #finanças #análisededados 
 

Difficulty level 
Básico 
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Practice your skills 
 

Um estudo da CPA (https://www.cpapracticeadvisor.com/small-

business/news/12435474/what-small-businesses-want-from-accountants-and-advisors) 

recolheu dados de alguns dos empresários e fundadores de pequenas empresas e 

perguntou-lhes sobre a sua própria confiança no planeamento empresarial e na análise 

financeira. Eles são menos confiantes em relação ao planeamento financeiro. Por 

conseguinte, a fim de melhorares o teu planeamento financeiro:  

- começa por estabelecer objetivos mensais e muda para um processo de revisão 

financeira e estratégica mensal; 

- Segue os teus números e faz alterações atempadas sempre que forem necessárias; 

- Utiliza o programa LivePlan Expert Advisor, que te ajudará a analisar os teus 

dados e a praticar as tuas competências. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Para quem é o LivePlan? 

 

- Pequenos proprietários de empresas 

- Grandes empresas 

- Startups de grandes dimensões 

- Investigadores 

 

 

Q2:  Qual destas NÃO é uma funcionalidade do LivePlan? 

 

- Visualização de dados 

- Projeções 

- Arrastar e largar 

- Planeamento estratégico 

 

https://www.cpapracticeadvisor.com/small-business/news/12435474/what-small-businesses-want-from-accountants-and-advisors
https://www.cpapracticeadvisor.com/small-business/news/12435474/what-small-businesses-want-from-accountants-and-advisors


 



 

 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

Link to the Tool: 
https://www.qlik.com/us/  

 

Description 
Qlik é uma plataforma analítica conhecida no mercado por ser extremamente intuitiva. 

Com as visualizações inteligentes disponíveis dentro dela, é possível ilustrar os dados de 

uma forma dinâmica e compreensível, mesmo para aqueles que não estão habituados a 

realizar análises. Para impulsionar ainda mais possibilidades, a plataforma apresenta 

funcionalidades como a Advanced Analytics, que leva a experiência a outro nível, onde 

as ferramentas de BI baseadas em consultas ainda têm de chegar. 

Qlik torna a experiência mais fácil para as equipas que trabalham à distância, trazendo 

agilidade e escalabilidade. Sem limites, a plataforma também não está limitada ao 

ambiente de trabalho ou à ligação, permitindo o acesso através de dispositivos móveis 

online ou offline. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description. Max 30 Words 

Modelo Associativo No Qlik, é utilizado um modelo associativo onde 

todos os dados que são carregados no Qlik, sejam 

eles de qualquer fonte de dados, podem ser ligados 

e associados. 

Visualizaões e análises inteligentes Qlik oferece visualizações inteligentes e avançadas 

que ajudam a analisar melhor os dados. As 

visualizações são muito interativas e respondem 

rapidamente a qualquer seleção feita pelo 

utilizador. 

Criação de self-service Para facilitar a criação de aplicações, preparação e 

carregamento de dados, o Qlik oferece funções de 

arrastar e largar que ultrapassam todos os scripts e 

queries. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.

com/watch?v=wElsS

Kq8tBg&ab_channel

=DATAcated  

Qlik Sense Demo DATAcated Este vídeo é uma rápida 

demonstração do Qlik onde podes 

fazer uma visita guiada ao Qlik. São 

apresentados todos os passos 

https://www.qlik.com/us/
https://www.youtube.com/watch?v=wElsSKq8tBg&ab_channel=DATAcated
https://www.youtube.com/watch?v=wElsSKq8tBg&ab_channel=DATAcated
https://www.youtube.com/watch?v=wElsSKq8tBg&ab_channel=DATAcated
https://www.youtube.com/watch?v=wElsSKq8tBg&ab_channel=DATAcated


 
necessários para saber como utilizar 

esta ferramenta - desde a criação de 

um perfil até à análise de dados 

https://www.youtube.

com/watch?v=ni0KlZ

u5rRs&ab_channel=A

bhishekAgarrwal  

Qlik Sense Project 

for Practice | 

Sample KPI project 

- Qlik | Tips & 

Tricks for Qlik 

Abhishek Agarrwal Neste vídeo podes aprender como 

criar um novo projeto KPI no Qlik 

sense, apenas seguindo as instruções 

passo-a-passo e aprender Qlik sense 

fazendo estes simples exercícios 

práticos.. Também podes aprender 

que tipo de arquitetura deve ser 

utilizada no teu projeto no Qlik 

sense. 

https://www.youtube.

com/watch?v=j9721w

S0UYE&ab_channel=

Qlik  

Qlik Sense 

Visualization 

Showcase 

Qlik Este vídeo é uma compilação rápida 

de todas as belas e espantosas 

visualizações que podem ser criadas 

com Qlik Sense, sem necessidade de 

extensões de terceiros.  

https://www.youtube.

com/watch?v=gB-

71nxtHHA&ab_chan

nel=BITechnology  

Qlik Sense, Top 11 

Features Why 

Enterprises Choose 

Qlik for data 

analytics (With 

Sound) 

BI Technology Neste vídeo, encontrarás as 11 

primeiras características de Qlik e 

porque devem as empresas escolher 

esta ferramenta para a análise de 

dados. Este vídeo é também uma 

visita completa a toda esta 

ferramenta. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://searchbusiness

analytics.techtarget.co

m/definition/Qlik  

Qlik Ed Burns Qlik é um fornecedor de software 

especializado em visualização de 

dados, dashboards executivos e 

produtos de Business Intelligence de 

self-service. Neste artigo 

conseguirás perceber porque é que o 

Qlik é uma ferramenta tão boa para 

empresas e empresários e porque é 

também fácil de usar. 

https://data-

flair.training/blogs/qli

k-sense-tutorial/  

Qlik Sense Tutorial 

For Beginners – 

Features and 

Architecture 

Data Flair Este é um tutorial completo sobre 

Qlik. Inclui conceitos-chave, 

características, casos de utilização, 

prós e contras, e outros tópicos.  

https://www.datascien

celearner.com/qlik-

sense-tutorial-

complete-overview-

beginners/  

Qlik Sense Tutorial: 

A Complete 

Overview for 

Beginners 

Data Science Learner Estás à procura da melhor 

ferramenta de visualização de dados 

do mercado? Estás interessado no 

Qlik Sense? Primeiro, terás de 

aprender as noções básicas de Qlik 

Sense, e este artigo irá ajudar-te 

com isso. Terás uma visão completa 

do Qlik Sense para trabalhar do 

início ao fim. 

https://www.qlik.com/

blog/lead-with-

success  

Lead with Success Roberto Sigona Aqui são introduzidas as 3 regras 

para o sucesso do cliente através do 

próprio Diretor do departamento do 

Cliente do Qlik Sense. Neste artigo, 

ele partilha as melhores práticas 

para o sucesso dos clientes. Inspira-

te! 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#análisededados #análisedomercado 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ni0KlZu5rRs&ab_channel=AbhishekAgarrwal
https://www.youtube.com/watch?v=ni0KlZu5rRs&ab_channel=AbhishekAgarrwal
https://www.youtube.com/watch?v=ni0KlZu5rRs&ab_channel=AbhishekAgarrwal
https://www.youtube.com/watch?v=ni0KlZu5rRs&ab_channel=AbhishekAgarrwal
https://www.youtube.com/watch?v=j9721wS0UYE&ab_channel=Qlik
https://www.youtube.com/watch?v=j9721wS0UYE&ab_channel=Qlik
https://www.youtube.com/watch?v=j9721wS0UYE&ab_channel=Qlik
https://www.youtube.com/watch?v=j9721wS0UYE&ab_channel=Qlik
https://www.youtube.com/watch?v=gB-71nxtHHA&ab_channel=BITechnology
https://www.youtube.com/watch?v=gB-71nxtHHA&ab_channel=BITechnology
https://www.youtube.com/watch?v=gB-71nxtHHA&ab_channel=BITechnology
https://www.youtube.com/watch?v=gB-71nxtHHA&ab_channel=BITechnology
https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/Qlik
https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/Qlik
https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/Qlik
https://data-flair.training/blogs/qlik-sense-tutorial/
https://data-flair.training/blogs/qlik-sense-tutorial/
https://data-flair.training/blogs/qlik-sense-tutorial/
https://www.datasciencelearner.com/qlik-sense-tutorial-complete-overview-beginners/
https://www.datasciencelearner.com/qlik-sense-tutorial-complete-overview-beginners/
https://www.datasciencelearner.com/qlik-sense-tutorial-complete-overview-beginners/
https://www.datasciencelearner.com/qlik-sense-tutorial-complete-overview-beginners/
https://www.datasciencelearner.com/qlik-sense-tutorial-complete-overview-beginners/
https://www.qlik.com/blog/lead-with-success
https://www.qlik.com/blog/lead-with-success
https://www.qlik.com/blog/lead-with-success


 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Usa o Qlik para: 

- analisar aspetos como planeamento da produção, preços, faturação, gestão de 

encomendas e apoio ao serviço ao cliente, etc. 

- aceder e pesquisar os dados disponíveis utilizando painéis de controlo QlikView 

de fácil utilização e interativos. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Qual dos seguintes não é uma ferramenta BI? 

 

- Looker 

- Demo  

- Sisense 

- Polar 

 

Q2:  Qual é o processo conhecido para instalar um programa no teu dispositivo com o 

mínimo ou nenhuma de interação do utilizador? 

 

- Instalação silenciosa 

- Instalação inativa 

- Instalação assistida 

- Instalação não-assistida 

 



 



 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 

 

Link to the Tool: 
https://www.splunk.com/  

 

Description 
Splunk é uma plataforma de software amplamente utilizada para monitorização, pesquisa, 

análise e visualização de dados gerados por máquinas em tempo real. Efetua a captura, 

indexação e correlação dos dados em tempo real num contentor pesquisável e produz 

gráficos, alertas, painéis e visualizações. O Splunk proporciona fácil acesso a dados em 

toda a organização para diagnósticos e soluções fáceis para vários problemas 

empresariais. 

Se tiveres uma máquina que esteja a gerar dados continuamente e quiseres analisar o 

estado da máquina em tempo real, podes fazê-lo utilizando o Splunk. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description. Max 30 Words 

Ingestão de dados Splunk pode ingerir uma variedade de formatos de 

dados como JSON, XML e dados de máquinas não 

estruturadas como registos da web e de aplicações. 

Os dados não estruturados podem ser modelados 

numa estrutura de dados, conforme a necessidade 

do utilizador. 

Indexação de dados Os dados ingeridos são indexados pelo Splunk para 

uma pesquisa e consulta mais rápidas em 

diferentes condições. 

Pesquisa de dados  A pesquisa no Splunk envolve a utilização dos 

dados indexados com o objectivo de criar métricas, 

prever tendências futuras e identificar padrões nos 

dados. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.

com/watch?v=fTvIb5

LcUUU  

"Splunk Product 

Overview" 

Splunk Neste vídeo, verás uma visão geral 

do Splunk, o que torna os dados da 

máquina acessíveis, utilizáveis e 

valiosos para todos. Como é esta 

ferramenta uma forma fácil, rápida e 

segura de analisar os fluxos 

massivos de dados de máquinas 

gerados pelos seus sistemas 

informáticos e infraestrutura 

https://www.splunk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fTvIb5LcUUU
https://www.youtube.com/watch?v=fTvIb5LcUUU
https://www.youtube.com/watch?v=fTvIb5LcUUU


 
tecnológica - física, virtual e na 

nuvem. 

https://www.youtube.

com/watch?v=ZlKPqj

uM0wo  

Splunk Tutorial | 

What Is Splunk | 

Splunk Tutorial For 

Beginners | Splunk 

Careers | Intellipaat 

Intellipaat Neste tutorial Splunk para 

principiantes aprenderás em 

profundidade sobre o que é Splunk, 

os vários componentes do Splunk e 

a sua arquitetura. Aprenderás 

também quem são os vários clientes 

do Splunk, e um caso de utilização 

do Splunk sobre como adicionar 

dados no Splunk. 

https://www.youtube.

com/watch?v=rqPD_

TF-

zGI&ab_channel=Tec

hnologyAdvice  

Splunk Review: 

Top Features, Pros, 

And Cons  

TechnologyAdvice Neste vídeo, os autores analisam a 

Splunk Enterprise. Aqui, poderás 

encontrar uma lista de 

recomendações gratuitas e 

personalizadas utilizando uma 

Ferramenta de Seleção de Produtos. 

https://www.youtube.

com/watch?v=UXFIK

MJHwgs&ab_channel

=Splunk  

7 Tips To Boost 

Performance of 

Your Splunk 

Enterprise Security 

Operations 

Splunk Este Tech Talk explica como 

optimizar a utilização da CPU e da 

Memória para alcançar economias 

de custos consideráveis, como a 

consola de monitorização 

incorporada e a página de auditoria 

de Segurança Empresarial podem 

proporcionar uma melhor 

visibilidade sobre o desempenho do 

teu SIEM, e como capacitar a tua 

equipa com análise da causa raiz e 

capacidades de melhoria de 

competências do desempenho para 

expandir as tuas operações ES. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.cinqict.nl

/blog/5-new-features-

in-splunk-8-1  

5 new features in 

Splunk 8.1 

CINQ. Um ano após o grande lançamento 

da versão 8 do Splunk, a empresa 

lançou o Splunk 8.1 durante a sua 

lendária (e virtual) Conf2020. Como 

cada lançamento tem muitas 

características novas, neste artigo, 

serão destacadas algumas destas 

características e discutidas as razões 

pelas quais são interessantes para os 

utilizadores e administradores com 

base na experiência prática do 

próprio autor. 

https://www.guru99.c

om/splunk-

tutorial.html  

Splunk Tutorial for 

Beginners: What is 

Splunk Tool? How 

to Use? 

David Taylor Este artigo é um tutorial para 

principiantes, que o ajuda a saber 

exatamente o que é o Splunk e para 

que é utilizado, assim como as suas 

características, produções, 

aplicações, melhores práticas e 

outros tópicos. 

https://www.tutorialsp

oint.com/splunk/splun

k_overview.htm  

Splunk - Overview Tutorials Point Este artigo dá-te uma visão geral do 

Splunk - para que serve esta 

ferramenta, as suas categorias de 

produtos e principais características. 

https://www.splunk.c

om/en_us/data-

insider/what-is-

business-

analytics.html  

What Is Business 

Analytics? 

Splunk Aqui poderás encontrar os 

benefícios da análise de negócios 

alinhados com o Splunk. Poderemos 

conhecer os seus benefícios e 

aplicações. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlKPqjuM0wo
https://www.youtube.com/watch?v=ZlKPqjuM0wo
https://www.youtube.com/watch?v=ZlKPqjuM0wo
https://www.youtube.com/watch?v=rqPD_TF-zGI&ab_channel=TechnologyAdvice
https://www.youtube.com/watch?v=rqPD_TF-zGI&ab_channel=TechnologyAdvice
https://www.youtube.com/watch?v=rqPD_TF-zGI&ab_channel=TechnologyAdvice
https://www.youtube.com/watch?v=rqPD_TF-zGI&ab_channel=TechnologyAdvice
https://www.youtube.com/watch?v=rqPD_TF-zGI&ab_channel=TechnologyAdvice
https://www.youtube.com/watch?v=UXFIKMJHwgs&ab_channel=Splunk
https://www.youtube.com/watch?v=UXFIKMJHwgs&ab_channel=Splunk
https://www.youtube.com/watch?v=UXFIKMJHwgs&ab_channel=Splunk
https://www.youtube.com/watch?v=UXFIKMJHwgs&ab_channel=Splunk
https://www.cinqict.nl/blog/5-new-features-in-splunk-8-1
https://www.cinqict.nl/blog/5-new-features-in-splunk-8-1
https://www.cinqict.nl/blog/5-new-features-in-splunk-8-1
https://www.guru99.com/splunk-tutorial.html
https://www.guru99.com/splunk-tutorial.html
https://www.guru99.com/splunk-tutorial.html
https://www.tutorialspoint.com/splunk/splunk_overview.htm
https://www.tutorialspoint.com/splunk/splunk_overview.htm
https://www.tutorialspoint.com/splunk/splunk_overview.htm
https://www.splunk.com/en_us/data-insider/what-is-business-analytics.html
https://www.splunk.com/en_us/data-insider/what-is-business-analytics.html
https://www.splunk.com/en_us/data-insider/what-is-business-analytics.html
https://www.splunk.com/en_us/data-insider/what-is-business-analytics.html
https://www.splunk.com/en_us/data-insider/what-is-business-analytics.html


 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#análisededados 
 

Difficulty level 
Avançado 

 

Practice your skills 
Se já tens conhecimentos de Análise de Dados, a utilização do Splunk vai ser mais fácil 

para ti. O Splunk tem aplicações diferentes, por isso podes: 

- Implementar o Splunk para análise de web para compreender os KPIs e melhorar 

o desempenho; 

- Utilizá-lo em operações IT para detetar intrusões, violações e abusadores de 

rede; 

- Depois, localiza, analisa e afina as iniciativas de marketing digital. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1:  O Splunk é maioritariamente usado para? 

 

- Visualização e gestão de dados 

- E-Commerce 

- Prototipagem de desenhos 

- Mindmapping 

 

 

Q2:  Quais são os diferentes tipos de dashboards do Splunk? 

 

- Dashboards em tempo real 

- Dashboards dinâmicos dom-based 

- Dashboards para relatórios programados 

- Todas as opções estão corretas 

 



 



 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 

 

Link to the Tool: 
https://www.tableau.com/  

 

Description 
O Tableau é uma ferramenta de visualização de dados poderosa e de crescimento mais 

rápido utilizada na indústria de Business Intelligence. Ajuda a simplificar os dados em 

bruto num formato muito fácil de compreender. O Tableau ajuda a criar os dados que 

podem ser compreendidos por profissionais de qualquer nível de uma organização. 

Também permite que utilizadores não técnicos criem dashboards personalizadas. 

A análise de dados é muito rápida com a ferramenta Tableau e as visualizações criadas 

são na forma de dashboards e folhas de trabalho. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description. Max 30 Words 

Tableau Dashboard As dashboards são muito informativas, pois podem 

apresentar dados sob a forma de histórias, permitir 

a adição de múltiplas vistas e objetos, fornecer uma 

variedade de layouts e formatos, permitir aos 

utilizadores a implementação de filtros adequados.   

Colaboração e Partilha A colaboração instantânea e fácil e a partilha de 

dados ajudam a obter revisões rápidas ou feedback 

sobre os dados, conduzindo a uma melhor análise 

global dos mesmos. 

Dados diretos e em memória É possível utilizar dados diretamente da fonte de 

dados, estabelecendo ligações de dados em direto 

ou manter esses dados em memória, extraindo 

dados de uma fonte de dados de acordo com os 

seus requisitos. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.

com/watch?v=YfE9jB

q002s&ab_channel=T

ableauSoftware  

What is Tableau? | 

A Tableau 

Overview 

Tableau Software O Tableau ajuda as pessoas a ver e 

compreender os dados. Com este 

vídeo, poderás ter uma visão geral 

do Tableau e perceber para que é 

utilizada esta ferramenta.  

https://www.youtube.

com/watch?v=aHaOI

vR00So&ab_channel

=edureka%21  

Tableau Full Course 

- Learn Tableau in 6 

Hours | Tableau 

Training for 

Beginners | Edureka  

Edureka! Este vídeo Edureka Tableau Full 

Course ajuda-te a compreender e a 

aprender sobre o Tableau em 

detalhe. É ideal tanto para 

principiantes como para 

https://www.tableau.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YfE9jBq002s&ab_channel=TableauSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=YfE9jBq002s&ab_channel=TableauSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=YfE9jBq002s&ab_channel=TableauSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=YfE9jBq002s&ab_channel=TableauSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=aHaOIvR00So&ab_channel=edureka%21
https://www.youtube.com/watch?v=aHaOIvR00So&ab_channel=edureka%21
https://www.youtube.com/watch?v=aHaOIvR00So&ab_channel=edureka%21
https://www.youtube.com/watch?v=aHaOIvR00So&ab_channel=edureka%21


 
profissionais que queiram dominar 

os seus conceitos de Tableau.  

https://www.youtube.

com/watch?v=TPMlZ

xRRaBQ&ab_channel

=freeCodeCamp.org  

Tableau for Data 

Science and Data 

Visualization - 

Crash Course 

Tutorial 

freeCodeCamp.org Neste vídeo podes aprender a usar o 

Tableau para produzir visualizações 

de dados interativas e de alta 

qualidade. O Tableau pode ajudar-te 

a ver e a compreender os teus dados.  

https://www.youtube.

com/watch?v=EoH1H

bqTGyc&ab_channel

=HowtoGetanAnalyti

csJob  

Tableau for 

Marketing: 3 Ways 

to Increase 

Marketing ROI with 

Tableau 

How to Get an Analytics 

Job 

As campanhas de marketing são 

muito mais eficazes se forem 

informadas por dados. Neste vídeo, 

o autor percorre três exemplos de 

como aplicar o Tableau aos dados de 

marketing para melhor informar os 

futuros esforços de marketing. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.analytics

vidhya.com/learning-

paths-data-science-

business-analytics-

business-intelligence-

big-data/tableau-

learning-path/  

Learning Path: Your 

Guide to become a 

Tableau Expert 

Analytics Vidhya Aqui está um caminho de 

aprendizagem para todas as pessoas 

que são novas no Tableau. Este 

caminho irá ajudar-te a aprender 

sobre o Tableau através de uma 

abordagem estruturada. 

https://medium.com/

@sj20997/tableau-

c9d6962991ca  

Tableau — A 

Beginners Guide 

Shubhangi Jena Um breve e conciso tutorial para 

começares a aprender sobre o 

Software Tableau. 

https://data-

flair.training/blogs/tab

leau-features/   

10 Features of 

Tableau to 

Smoothen your 

Data Visualization 

Tasks 

Data Flair Neste tutorial, podse verificar 

algumas das características muito 

importantes e interessantes do 

Tableau. É este conjunto de 

características únicas que fazem do 

Tableau uma ferramenta de 

Business Intelligence popular e 

amplamente aceite.  

https://towardsdatasci

ence.com/5-powerful-

features-of-tableau-

that-will-make-your-

data-visualization-

projects-stand-out-

37291c737ec8  

5 Powerful Features 

of Tableau That 

Will Make Your 

Data Visualization 

Projects Stand Out 

Benjamin Nweke Neste artigo irás aprender sobre 5 

características poderosas que irão 

melhorar as tuas capacidades de 

visualização de dados, ao torná-lo 

mais fácil. 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#análisededados 
 

Difficulty level 
Avançado 

 

Practice your skills 
Os Programas Académicos do Tableau realizam os “Student Viz Assignment Contests” 

onde podes submeter os teus trabalhos de casa favoritos ou “vizzes” que tenhas criado e 

publicado no Tableau Public. Portanto, põe-te à prova enquanto melhoras as tuas 

competências! Se conseguires chegar ao top 3, receberás alguma exposição global pelo 

teu trabalho! Como começar: 

- Lê este artigo sobre o assunto: https://www.tableau.com/academic/student-viz-

assignment-contest  

https://www.youtube.com/watch?v=TPMlZxRRaBQ&ab_channel=freeCodeCamp.org
https://www.youtube.com/watch?v=TPMlZxRRaBQ&ab_channel=freeCodeCamp.org
https://www.youtube.com/watch?v=TPMlZxRRaBQ&ab_channel=freeCodeCamp.org
https://www.youtube.com/watch?v=TPMlZxRRaBQ&ab_channel=freeCodeCamp.org
https://www.youtube.com/watch?v=EoH1HbqTGyc&ab_channel=HowtoGetanAnalyticsJob
https://www.youtube.com/watch?v=EoH1HbqTGyc&ab_channel=HowtoGetanAnalyticsJob
https://www.youtube.com/watch?v=EoH1HbqTGyc&ab_channel=HowtoGetanAnalyticsJob
https://www.youtube.com/watch?v=EoH1HbqTGyc&ab_channel=HowtoGetanAnalyticsJob
https://www.youtube.com/watch?v=EoH1HbqTGyc&ab_channel=HowtoGetanAnalyticsJob
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://medium.com/@sj20997/tableau-c9d6962991ca
https://medium.com/@sj20997/tableau-c9d6962991ca
https://medium.com/@sj20997/tableau-c9d6962991ca
https://data-flair.training/blogs/tableau-features/
https://data-flair.training/blogs/tableau-features/
https://data-flair.training/blogs/tableau-features/
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://www.tableau.com/academic/student-viz-assignment-contest
https://www.tableau.com/academic/student-viz-assignment-contest


 

- Encontra um conjunto de dados públicos na lista de recursos gratuitos do 

Tableau e cria a tua visualização; 

- Submete o teu “viz” no Student Viz Contest. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Qual dos seguintes NÃO é uma aplicação Tableau Desktop? 

 

- Tableau Desktop 

- Tableau Public 

- Tableau Reader 

- Tableau Express 

 

 

Q2: No Tableau, Data Blending é onde tu? 

 

- Combinar dados de vários sistemas dentro de uma Fonte de Dados   

- Guardas dados de vários sistemas de origem num ficheiro .hyper  

- Fundes dados de duas (ou mais) fontes de dados dentro de uma Tableau 

Worksheet  

- Misturas várias folhas de trabalho 

 

 



 



 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 

 

 

Link to the Tool: 
 

https://superset.apache.org/  

 

Description 
 

Apache Superset é uma aplicação BI moderna com uma interface simples, rica em 

funcionalidades quando se trata de visualizações, que lhe permite criar e partilhar painéis 

de instrumentos. Esta aplicação é simples e não requer programação, permite explorar, 

filtrar e organizar dados. É uma aplicação de software de código aberto, nativa de nuvens, 

para exploração e visualização de dados capaz de tratar dados à escala de petabyte 

(grandes dados). 

O Superset é uma plataforma moderna de exploração e visualização de dados. O Superset 

pode substituir ou aumentar as ferramentas proprietárias de “business intelligence” para 

muitas equipas. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description. Max 30 Words 

Visualizações ricas e painéis de bordo Detém uma vasta gama de visualizações. A 

arquitetura de visualização plug-in torna fácil a 

construção de visualizações personalizadas que 

caem diretamente no Superset. 

Integra-se com bases de dados modernas O Superset pode ligar-se a qualquer fonte de dados 

baseada em SQL através da SQLAlchemy, 

incluindo modernas bases de dados e motores 

nativos de nuvem à escala de petabyte. 

Arquitetura moderna O Superset é leve e altamente expansível, 

alavancando o poder da sua infraestrutura de dados 

existente sem necessidade de mais uma camada de 

ingestão. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.

com/watch?v=VEuBZ

qdSoHk&ab_channel

=TheApacheFoundati

on  

Apache Superset - 

A data visualization 

platform 

TheApacheFoundation Este vídeo explora o Apache 

Superset através de uma 

demonstração ao vivo, e 

proporciona uma compreensão de 

alto nível do que este oferece como 

produto. Explora o que é necessário 

https://superset.apache.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VEuBZqdSoHk&ab_channel=TheApacheFoundation
https://www.youtube.com/watch?v=VEuBZqdSoHk&ab_channel=TheApacheFoundation
https://www.youtube.com/watch?v=VEuBZqdSoHk&ab_channel=TheApacheFoundation
https://www.youtube.com/watch?v=VEuBZqdSoHk&ab_channel=TheApacheFoundation
https://www.youtube.com/watch?v=VEuBZqdSoHk&ab_channel=TheApacheFoundation


 
para desenvolver um projeto de 

código aberto, uma comunidade e 

um movimento. Analisa uma 

retrospetiva das decisões de design, 

escolhas tecnológicas e desafios de 

engenharia que moldaram o 

Superset. 

https://www.youtube.

com/watch?v=Aqous

XQ7YHw&ab_chann

el=techsapphire  

Apache Superset for 

visualization and for 

data science 

techsapphire Este vídeo é muito útil se fores um 

utilizador principiante no Apache. 

Dá-te orientações sobre como 

utilizar esta ferramenta, como criar 

facilmente painéis de controlo ricos 

e como analisar os teus dados com 

ela. 

https://www.youtube.

com/watch?v=aUcLsz

eXBOM&ab_channel

=LimeGuru  

What Is Apache 

Superset - Learn 

Superset In 30 

Minutes - Apache 

Superset Tutorial 

For Beginners 

LimeGuru Aprenderás sobre o Apache 

Superset construído pela Airbnb e 

depois abertos como projeto apache. 

Também compreenderás diferentes 

características desta ferramenta. 

https://www.youtube.

com/watch?v=Mhai7s

VU244&ab_channel=

ApacheAirflow  

Advanced Apache 

Superset for Data 

Engineers 

Apache Airflow Superset é a principal plataforma de 

exploração e visualização de dados 

de fonte aberta. Nesta palestra, irás 

descobrir tópicos avançados que são 

mais relevantes para os Engenheiros 

de Dados. A apresentação será em 

grande parte uma demonstração ao 

vivo do produto, com 

aprofundamento em tópicos 

avançados para Engenheiros de 

Dados. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.xpand-

it.com/blog/apache-

superset-open-source-

bi/  

Apache Superset is 

a Data Visualization 

and Data 

Exploration 

Platform 

Susana Santos Este artigo fornece informação 

sobre o Superset, o que é, o que 

fornece, como criar uma dashboard 

e uma comparação com o Tableau. 

https://thenewstack.io

/explore-and-

visualize-data-the-

apache-superset-way/  

Explore and 

Visualize Data the 

Apache Superset 

Way 

Susan Hall Para aqueles que trabalham no 

Superset, o novo projeto de alto 

nível da Apache Software 

Foundation, graduar-se na 

Incubadora não era o mais 

importante nas suas mentes. Este 

artigo explora a funcionalidade de 

visualização de dados com a 

Superset.   

https://www.startdata

engineering.com/post/

apache-superset-

tutorial/  

Apache Superset 

Tutorial 

Start Data Engineering Este é um artigo tutorial sobre o 

Apache Superset.  

https://medium.com/9

9p-labs/apache-

superset-beginner-

experience-

d8c2ca0de81f  

Apache Superset 

Beginner 

Experience 

Robert Sunderhaft Este artigo oferece-te uma 

experiência de iniciação no Apache 

Superset. Mostra-te os prós e os 

contras no seu uso, através dos olhos 

de um cientista de dados novato. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqousXQ7YHw&ab_channel=techsapphire
https://www.youtube.com/watch?v=AqousXQ7YHw&ab_channel=techsapphire
https://www.youtube.com/watch?v=AqousXQ7YHw&ab_channel=techsapphire
https://www.youtube.com/watch?v=AqousXQ7YHw&ab_channel=techsapphire
https://www.youtube.com/watch?v=aUcLszeXBOM&ab_channel=LimeGuru
https://www.youtube.com/watch?v=aUcLszeXBOM&ab_channel=LimeGuru
https://www.youtube.com/watch?v=aUcLszeXBOM&ab_channel=LimeGuru
https://www.youtube.com/watch?v=aUcLszeXBOM&ab_channel=LimeGuru
https://www.youtube.com/watch?v=Mhai7sVU244&ab_channel=ApacheAirflow
https://www.youtube.com/watch?v=Mhai7sVU244&ab_channel=ApacheAirflow
https://www.youtube.com/watch?v=Mhai7sVU244&ab_channel=ApacheAirflow
https://www.youtube.com/watch?v=Mhai7sVU244&ab_channel=ApacheAirflow
https://www.xpand-it.com/blog/apache-superset-open-source-bi/
https://www.xpand-it.com/blog/apache-superset-open-source-bi/
https://www.xpand-it.com/blog/apache-superset-open-source-bi/
https://www.xpand-it.com/blog/apache-superset-open-source-bi/
https://thenewstack.io/explore-and-visualize-data-the-apache-superset-way/
https://thenewstack.io/explore-and-visualize-data-the-apache-superset-way/
https://thenewstack.io/explore-and-visualize-data-the-apache-superset-way/
https://thenewstack.io/explore-and-visualize-data-the-apache-superset-way/
https://www.startdataengineering.com/post/apache-superset-tutorial/
https://www.startdataengineering.com/post/apache-superset-tutorial/
https://www.startdataengineering.com/post/apache-superset-tutorial/
https://www.startdataengineering.com/post/apache-superset-tutorial/
https://medium.com/99p-labs/apache-superset-beginner-experience-d8c2ca0de81f
https://medium.com/99p-labs/apache-superset-beginner-experience-d8c2ca0de81f
https://medium.com/99p-labs/apache-superset-beginner-experience-d8c2ca0de81f
https://medium.com/99p-labs/apache-superset-beginner-experience-d8c2ca0de81f
https://medium.com/99p-labs/apache-superset-beginner-experience-d8c2ca0de81f


 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#análisededados #análisedemercado 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Queres criar gráficos e dashboards? Segue os seguintes passos:  

- Liga-te a uma nova base de dados; 

- Regista uma nova tabela; 

- Personaliza as propriedades das colunas; 

- Camada semântica do Superset; 

- Cria gráficos na vista Explore; 

- Cria uma slice e uma dashboard; 

- Gere o acesso às dashboards. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Quais destas são características Apache Superset? 

 

- Capaz de se juntar entre tabelas dentro do mesmo DB ou de diferentes DBs 

- Personalização detalhada de dashboards, com legendas, filtros, etiquetas, etc. 

- Aprendizagem fácil e simples, mas requer conhecimentos de SQL por parte dos 

utilizadores 

- Personalização limitada por tipo de vista 

 

Q2:  Que tipo de competências podes adquirir com o Apache Superset? 

 

- Análise de dados 

- Finanças 

- Trabalho em equipa 

- Criatividade/Pensamento crítico 

 



 



 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 

 

 

Link to the Tool: 
https://enloop.com/ 

 

Description 
Com o Enloop podes criar rapidamente um plano de negócios completo com texto e 

previsões financeiras que são geradas para ti. Os teus planos são mantidos em segurança 

online para que possas devolvê-los e editá-los em qualquer altura. 

O Enloop é um local seguro para testar as tuas previsões (forecasts). O aplicativo fornece 

verificações úteis da realidade incorporadas, com ferramentas úteis como uma pontuação 

preditiva; comparações de média da indústria lado a lado; um boletim informativo; e texto 

e finanças que se atualizam automaticamente sempre que fazes alterações aos teus dados. 

Material prático para te ajudar a criar rapidamente um plano que é também uma 

ferramenta de tomada de decisão. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description. Max 30 Words 

Tableau Dashboard As Dashboards são muito informativas, pois 

podem apresentar dados sob a forma de histórias, 

permitir a adição de múltiplas visualizações e 

objetos, fornecer uma variedade de layouts e 

formatos, permitir aos utilizadores a 

implementação de filtros adequados. 

Colaboração e partilha A colaboração instantânea e fácil e a partilha de 

dados ajudam a obter revisões rápidas ou feedback 

sobre os dados, conduzindo a uma melhor análise 

global dos mesmos. 

Dados diretos e em memória É possível utilizar dados diretamente da fonte de 

dados, estabelecendo ligações de dados em direto 

ou manter esses dados em memória, extraindo 

dados de uma fonte de dados de acordo com os 

seus requisitos. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.

com/watch?v=fL-

f0Dnw6kU&ab_chan

nel=EnloopBusinessP

lansoftware  

How To Write A 

Business Plan – 

Entering Basic 

Information 

Enloop Business Plan 

software 

Neste vídeo, aprenderás como 

introduzir a informação base da tua 

empresa no software do Plano de 

Negócios Enloop para escrever e 

atualizar automaticamente o teu 

plano de negócios online. 

https://enloop.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fL-f0Dnw6kU&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=fL-f0Dnw6kU&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=fL-f0Dnw6kU&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=fL-f0Dnw6kU&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=fL-f0Dnw6kU&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware


 
https://www.youtube.

com/watch?v=n2DhI

E4znnk&ab_channel=

EnloopBusinessPlans

oftware  

How To Write A 

Business Plan – 

Getting Started 

Enloop Business Plan 

software 

Neste vídeo aprenderás a navegar 

através do software para criar 

rapidamente planos de negócios e 

previsões financeiras de planos de 

negócios para os teus negócios e 

ideias de negócio. 

https://www.youtube.

com/watch?v=fNL_y

ZiyzHY&ab_channel

=Bitrix24FreeCRM%

2CProjectMgmtandC

ollaboration  

Tool Of The Week: 

Enloop Review 

Bitrix24 Free CRM, 

Project Mgmt and 

Collaboration 

Com este vídeo, poderás ver uma 

revisão do Enloop e aprender mais 

sobre esta ferramenta e como utilizá-

la. 

https://www.youtube.

com/watch?v=F8-

gZJrx1-

s&t=6s&ab_channel=

EnloopBusinessPlans  

Write and Manage 

Your Business 

Plans Online: Fast, 

Easy and Accurate 

Enloop Business Plans Neste vídeo tutorial, descobrirás 

como é fácil escrever e gerir planos 

de negócios e previsões financeiras 

online usando o Software de Planos 

de Negócios do Enloop. Escrever 

planos de negócios utilizando o 

modelo de plano de negócios 

automatizado da Enloop é simples. 

Aprenderás como criar uma conta e 

introduzir a informação sobre o teu 

negócio. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.techradar

.com/reviews/enloop  
Enloop business 

plan software 

review 

Stefan Ionescu Com este artigo, verás uma breve 

revisão do Enloop – o que é o 

Enloop, prós e contras, planos e 

preços, features interface web, 

suporte, e outras informações. 

https://www.r-

tt.com/technology-

articles/enloop-

business-plans.html  

Writing a Business 

Plan? Enloop 

Makes It Easy 

r-tools technology Se te apetecer escrever um plano de 

negócios, este artigo mostrará como 

o Enloop pode facilitar essa tarefa. 

Mostra o potencial do Enloop e que 

esta ferramenta pode melhorar as 

tuas capacidades contabilísticas e 

como colocar o teu plano à frente 

dos investidores. 

https://www.businessi

nsider.com/need-to-

write-a-solid-

business-plan-diy-

with-online-software-

by-enloop-2011-7  

Need to Write a 

Solid Business 

Plan? DIY with 

Online Software by 

Enloop 

Ramon Ray & the 

Smallbiztechnology.com 

Team 

Este artigo ajuda-te a escrever um 

plano de negócios sólido, utilizando 

o software Enloop. Também te dá 

dicas sobre como persuadir o banco 

e os investidores ao teu plano de 

negócio. 

    

 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#gestãodeprojetoseoperações #finanças #análisededados 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Queres iniciar o teu negócio. Antes de te apressares a escolher o espaço de escritório e a 

procurar clientes, precisas de elaborar um plano de negócios, mas queres que outra 

pessoa o escreva. Usa o Enloop para: 

https://www.youtube.com/watch?v=n2DhIE4znnk&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=n2DhIE4znnk&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=n2DhIE4znnk&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=n2DhIE4znnk&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=n2DhIE4znnk&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=fNL_yZiyzHY&ab_channel=Bitrix24FreeCRM%2CProjectMgmtandCollaboration
https://www.youtube.com/watch?v=fNL_yZiyzHY&ab_channel=Bitrix24FreeCRM%2CProjectMgmtandCollaboration
https://www.youtube.com/watch?v=fNL_yZiyzHY&ab_channel=Bitrix24FreeCRM%2CProjectMgmtandCollaboration
https://www.youtube.com/watch?v=fNL_yZiyzHY&ab_channel=Bitrix24FreeCRM%2CProjectMgmtandCollaboration
https://www.youtube.com/watch?v=fNL_yZiyzHY&ab_channel=Bitrix24FreeCRM%2CProjectMgmtandCollaboration
https://www.youtube.com/watch?v=fNL_yZiyzHY&ab_channel=Bitrix24FreeCRM%2CProjectMgmtandCollaboration
https://www.youtube.com/watch?v=F8-gZJrx1-s&t=6s&ab_channel=EnloopBusinessPlans
https://www.youtube.com/watch?v=F8-gZJrx1-s&t=6s&ab_channel=EnloopBusinessPlans
https://www.youtube.com/watch?v=F8-gZJrx1-s&t=6s&ab_channel=EnloopBusinessPlans
https://www.youtube.com/watch?v=F8-gZJrx1-s&t=6s&ab_channel=EnloopBusinessPlans
https://www.youtube.com/watch?v=F8-gZJrx1-s&t=6s&ab_channel=EnloopBusinessPlans
https://www.techradar.com/reviews/enloop
https://www.techradar.com/reviews/enloop
https://www.r-tt.com/technology-articles/enloop-business-plans.html
https://www.r-tt.com/technology-articles/enloop-business-plans.html
https://www.r-tt.com/technology-articles/enloop-business-plans.html
https://www.r-tt.com/technology-articles/enloop-business-plans.html
https://www.businessinsider.com/need-to-write-a-solid-business-plan-diy-with-online-software-by-enloop-2011-7
https://www.businessinsider.com/need-to-write-a-solid-business-plan-diy-with-online-software-by-enloop-2011-7
https://www.businessinsider.com/need-to-write-a-solid-business-plan-diy-with-online-software-by-enloop-2011-7
https://www.businessinsider.com/need-to-write-a-solid-business-plan-diy-with-online-software-by-enloop-2011-7
https://www.businessinsider.com/need-to-write-a-solid-business-plan-diy-with-online-software-by-enloop-2011-7
https://www.businessinsider.com/need-to-write-a-solid-business-plan-diy-with-online-software-by-enloop-2011-7


 

- Introduzir a tua informação sobre o negócio; 

- O Enloop escreverá automaticamente o plano para ti; 

- Consulta as previsões do Enloop. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: O que significa EPS? 

 

- Enloop Protocol System 

- Enloop Plan System 

- Enloop Performance Score 

- Enloop Personal Support 

 

 

Q2: Seleciona uma característica do Enloop: 

 

- Sem opções de personalização 

- Orientação para alguns elementos importantes 

- Texto de ajuda sobre como criar missões e declarações de operações 

- Excelente automatização de dados variáveis 

 



 



 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 

 

 

Link to the Tool: 
https://www.google.com/business/  

 

Description 
 

Google My Business (GMB) é uma ferramenta que te permite gerir e optimizar o teu 

Perfil de Negócio no Google. O teu Perfil de Negócio é o termo do Google para a tua 

listagem de negócios no Google. Os Perfis de Negócio aparecem no Google Maps e nos 

resultados locais da Pesquisa Google.  

Criar um Perfil de Negócio Google é uma forma importante de atrair novos clientes para 

o teu negócio através da pesquisa Google e do Google Maps. O Perfil de Negócio do 

Google é uma listagem gratuita de empresas do Google. Permite-te fornecer detalhes e 

fotos do teu negócio, incluindo a sua localização, serviços e produtos. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description. Max 30 Words 

Listagem Google Podes facilmente criar uma conta GMB utilizando 

qualquer e-mail para a tua correspondência 

comercial. Reclamando o teu negócio online ou 

listando-o com uma mensagem de correio 

eletrónico verificada, assegurará o algoritmo de 

que o negócio é legítimo. 

Análise Inclui gráficos de dados de fácil leitura que te 

ajudam a descobrir quantas visualizações o teu 

website está a obter, que consultas de pesquisa 

aparecem no teu website e quanto tempo um 

utilizador gasta no teu website. 

Resposta a perguntas Em vez de responder à mesma pergunta várias 

vezes através de mensagens privadas, utiliza o teu 

website de perfil empresarial para responder a 

perguntas sobre o teu negócio. Isto irá envolver os 

teus clientes enquanto promoves subtilmente o 

teu negócio. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.google.com/business/


 
https://www.youtube.

com/watch?v=PrOoB

HqlBSA&ab_channel

=RankingAcademy  

What Is Google My 

Business and How 

Does it Work? 

Ranking Academy Qual é o GMB e como funciona? 

Esta é uma pergunta muito comum 

para empresários locais que estão 

apenas a começar e querem 

promover o seu negócio online. 

Este vídeo dá-te uma visão geral do 

que é o Google My Business, como 

pode funcionar para o teu negócio e 

também inclui os primeiros passos 

básicos para criares a tua própria 

listagem no Google.   

https://www.youtube.

com/watch?v=HZ6t5

FnD0II&ab_channel=

StewartGauld  

ULTIMATE 

Google My 

Business Tutorial 

For Maximum 

Results | 7 Simple 

Strategies 

Steward Gauld Este vídeo é uma atualização do 

Perfil de Negócios do Google 

(formalmente chamado Google My 

Business) tutorial para principiantes. 

Neste vídeo, são partilhadas 7 

estratégias simples que podes 

executar de imediato para conduzir 

mais tráfego do website, tráfego 

pedonal, chamadas telefónicas, 

leads e, por fim, mais vendas. GMB 

é uma das ferramentas mais 

importantes para as empresas locais. 

https://www.youtube.

com/watch?v=EnoVnl

5M83Q&ab_channel=

ZanetDesign  

How To Use 

Google My 

Business Effectively 

Zanet Design Este Tutorial passo-a-passo irá 

mostrar-te como utilizar o GMB 

eficazmente e maximizar as tuas 

hipóteses de encontrar novos 

clientes. 

Há várias pequenas tarefas que 

podes fazer todas as semanas que te 

ajudarão a manter a sua eficácia no 

Google Map Pack e, ao mesmo 

tempo, te manterão fresco e 

autoritário dentro da tua competição 

local de SEO. 

https://www.youtube.

com/watch?v=M4Az1

qPMCKg&ab_channe

l=DestinyAdams  

How To List Your 

Business on Google 

| Google My 

Business Tutorial - 

Step By Step 

Destiny Adams Neste vídeo, é mostrado como podes 

listar o teu negócio no Google com a 

funcionalidade Google My 

Business. Este é um guia passo-a-

passo sobre como adicionar a tua 

listagem no google. Isto é perfeito se 

tiveres uma loja de tijolo e cimento, 

e se quiseres que os teus clientes o 

encontrem facilmente. Nota: demora 

5 dias até receberes o postal para 

verificares a tua morada antes que a 

tua listagem fique disponível. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.wordstre

am.com/blog/ws/2020

/06/08/what-is-

google-my-business  

What Is Google My 

Business & Why Do 

I Need It? 

Kristen McCormick Neste artigo poderás saber mais 

sobre o Google My Business (o que 

é?), como podes usar o GMB de 

forma eficaz, como usar o GMB 

para SEO e como criar uma conta 

GMB. Estes são os principais 

aspetos que precisas de saber sobre 

esta ferramenta. Este artigo explica-

te também, passo-a-passo, como o 

teu perfil empresarial se apresenta 

de diferentes formas. 

https://www.youtube.com/watch?v=PrOoBHqlBSA&ab_channel=RankingAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=PrOoBHqlBSA&ab_channel=RankingAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=PrOoBHqlBSA&ab_channel=RankingAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=PrOoBHqlBSA&ab_channel=RankingAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=HZ6t5FnD0II&ab_channel=StewartGauld
https://www.youtube.com/watch?v=HZ6t5FnD0II&ab_channel=StewartGauld
https://www.youtube.com/watch?v=HZ6t5FnD0II&ab_channel=StewartGauld
https://www.youtube.com/watch?v=HZ6t5FnD0II&ab_channel=StewartGauld
https://www.youtube.com/watch?v=EnoVnl5M83Q&ab_channel=ZanetDesign
https://www.youtube.com/watch?v=EnoVnl5M83Q&ab_channel=ZanetDesign
https://www.youtube.com/watch?v=EnoVnl5M83Q&ab_channel=ZanetDesign
https://www.youtube.com/watch?v=EnoVnl5M83Q&ab_channel=ZanetDesign
https://www.youtube.com/watch?v=M4Az1qPMCKg&ab_channel=DestinyAdams
https://www.youtube.com/watch?v=M4Az1qPMCKg&ab_channel=DestinyAdams
https://www.youtube.com/watch?v=M4Az1qPMCKg&ab_channel=DestinyAdams
https://www.youtube.com/watch?v=M4Az1qPMCKg&ab_channel=DestinyAdams
https://www.wordstream.com/blog/ws/2020/06/08/what-is-google-my-business
https://www.wordstream.com/blog/ws/2020/06/08/what-is-google-my-business
https://www.wordstream.com/blog/ws/2020/06/08/what-is-google-my-business
https://www.wordstream.com/blog/ws/2020/06/08/what-is-google-my-business


 
https://www.webfx.co

m/local-

seo/glossary/what-is-

google-my-business/  

What Is Google 

Business Profile? 

[Guide] 

WebFX Com mais consumidores a 

confiarem na Internet e no Google 

para encontrarem o que precisam, o 

Google Business Profile tornou-se 

numa ferramenta essencial para as 

empresas que procuram crescer. 

Neste artigo, irás descobrir o que é o 

Google Business Profile, e por que 

razão o deves utilizar na tua 

utilização comercial. 

https://www.brightloc

al.com/learn/google-

my-business-

complete-guide/#  

Google My 

Business Listings: 

The Complete 

Guide 

Stephanie Newton Este guia de listagens do Google My 

Business (GMB) explica o que são 

listagens de empresas locais, como 

utilizar o GMB para SEO e as 

funcionalidades disponíveis para as 

empresas locais para a optimização 

do Google My Business. Lê para 

saberes como uma listagem do 

Google My Business pode ajudar a 

tua empresa a ganhar mais 

visibilidade online! 

https://www.revlocal.

com/resources/library/

blog/how-to-become-

a-google-my-

business-expert  

How to Become a 

Google My 

Business Expert 

Lauren Snyder Este recurso cobre os passos 

iniciais a dar para criar um perfil 

GMB, começando pelo básico e 

indo para o mais específico. 

Existem algumas dicas sobre como 

se tornar um especialista em GMB. 

 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#marketing digital #análisededados #comunicação 
 

Difficulty level 
Básico 

 

Practice your skills 
Estás a iniciar um negócio e queres saber a opinião das pessoas. Cria o teu Perfil Google 

My Business e: 

- Escolhe uma boa imagem sobre os teus produtos; 

- Oferece formas para que os teus clientes te possam contactar e possas interagir 

com eles; 

- Analisa a tua atividade; 

- O que farias para melhorar a sua interação com os teus clientes? 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Porque é necessária a verificação dos negócios? 

 

- Os negócios verificados são considerados respeitáveis 

- Para confirmar que és o verdadeiro proprietário 

- Todas as opções estão corretas 

- Para que mais ninguém possa reivindicar o negócio 

 

 

Q2: O que é verdade em relação à aplicação GMB? 

https://www.webfx.com/local-seo/glossary/what-is-google-my-business/
https://www.webfx.com/local-seo/glossary/what-is-google-my-business/
https://www.webfx.com/local-seo/glossary/what-is-google-my-business/
https://www.webfx.com/local-seo/glossary/what-is-google-my-business/
https://www.brightlocal.com/learn/google-my-business-complete-guide/
https://www.brightlocal.com/learn/google-my-business-complete-guide/
https://www.brightlocal.com/learn/google-my-business-complete-guide/
https://www.brightlocal.com/learn/google-my-business-complete-guide/
https://www.revlocal.com/resources/library/blog/how-to-become-a-google-my-business-expert
https://www.revlocal.com/resources/library/blog/how-to-become-a-google-my-business-expert
https://www.revlocal.com/resources/library/blog/how-to-become-a-google-my-business-expert
https://www.revlocal.com/resources/library/blog/how-to-become-a-google-my-business-expert
https://www.revlocal.com/resources/library/blog/how-to-become-a-google-my-business-expert


 

 

- A aplicação GMB facilita a criação de um perfil empresarial de destaque em 

movimento 

- A conta Web tem melhores características do que a aplicação 

- A GMB tem uma aplicação, mas apenas presta serviços pagos 



 



 

 

 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 

 

 

Link to the Tool: 
https://www.hootsuite.com/  
 

Description 
Hootsuite é uma plataforma utilizada para gerir marcas online e para enviar mensagens a 

uma variedade de redes sociais. Também inclui serviços tais como análise social, 

envolvimento da audiência e colaboração de equipa. 

O serviço é comumente utilizado para gerir meios digitais e marketing digital e permite 

aos gestores de redes sociais, de marketing digital, e outros, a submeterem mensagens a 

uma variedade de serviços de redes sociais através de poucos cliques. Com a Hootsuite 

podes desenvolver competências e táticas essenciais de marketing social para aumentar o 

número de seguidores e envolveres-te com o teu público.  
 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 

Monitorização de múltiplas redes sociais Permite-te gerir múltiplas redes sociais num único 

local. Acabaram-se as senhas irritantes ou a 

necessidade de ir a cada website individualmente. 

Podes publicar atualizações, rever respostas e 

conectareste à tua base de clientes. 

Fácil visualização de dados analíticos A ferramenta permite fazer cliques em todas as 

tuas plataformas favoritas, entregando-as a uma 

série de gráficos de fácil leitura. A Hootsuite 

fornece características que te permitem criar 

relatórios, com aspeto profissional e imprimíveis, 

sobre o progresso das redes sociais do teu negócio. 

Gestão eficiente do serviço ao cliente nas redes 

sociais 

Uma razão pela qual muitas empresas se 

esquivam às plataformas de redes sociais é por 

estas poderem ser difíceis de gerir eficazmente o 

serviço ao cliente nelas. Aqui podes ver as 

perguntas dos clientes num único local. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Ztk6PXD1E

How to Use Hootsuite 

in 13 Minutes 

Hootsuite És novo na Hootsuite? Começa a 
explorar as principais características do 

https://www.hootsuite.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ztk6PXD1EjU&ab_channel=Hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=Ztk6PXD1EjU&ab_channel=Hootsuite


 
jU&ab_channel=Hootsui
te  

seu painel de instrumentos: conecta as 
tuas contas das redes sociais,, publica 
posts e monitoriza e interage com o teu 
público. 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=AN5gxxCa
gug&ab_channel=docsto
cTV  

What Is HootSuite? - 
Improve Your Social 
Media Strategy with 
Hootsuite 

docstocTV A Hootsuite está a emergir rapidamente 
como uma ferramenta essencial para 
cada empresa ou pessoa com uma 
presença nas redes sociais. Com a 
Hootsuite podes gerir múltiplas redes 
sociais, todas num só local, agendar 
posts para um ótimo alcance e 
acompanhar a tua análise e 
desempenho. Este curso, ministrado 
pelo especialista em redes sociais e 
representante da Hootsuite, Lolo 
Siderman, acompanha-te através de 
tudo o que precisas de saber para 
começar. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=gHHQoNC
FWuw&ab_channel=Ho
otsuite  

Hootsuite - Empower 
Your Business with 
Social 

Hootsuite Este vídeo promove a Hootsuite, 
partilhando como pode fortalecer o teu 
negócio com as redes sociais. Este vídeo 
também mostra como podes chegar ao 
teu próximo cliente com o 
envolvimento das tuas redes sociais, 
tudo de uma só vez. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=w73r169sC
7A&ab_channel=EvanCa
rmichael  

Hootsuite Tutorial - 
Demo using Hootsuite 
to grow your business 

Evan Carmichael Este vídeo mostra como usar a 
Hootsuite para fazer crescer um 
negócio. Dá um exemplo de gestão de 
uma conta no Twitter de uma forma 
mais organizada. Permite a criação de 
listas e mantém todas as mensagens e 
tweets no lugar certo. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://aspireinternetde
sign.com/social-media-
blogging/7-benefits-
using-hootsuite-
manage-companys-
social-media/  

7 Benefits of Using 

Hootsuite to Manage 

Your Company’s Social 

Media 

Aspire internet design Neste artigo irás aprender sobre a 
Hootsuite e encontrarás alguns 
benefícios-chave na utilização da 
Hootsuite para gerir as tuas diferentes 
redes sociais. 

https://blog.hootsuite.c
om/hootsuite-hacks/  

Hootsuite Hacks: 19 

Tricks and Features 

You Probably Didn’t 

Know About 

Paige Cooper Com este recurso, irás descobrir alguns 
dos truques da Hootsuite que te 
ajudarão a poupar tempo, a manteres-te 
organizado e a gerir melhor as tuas 
redes sociais. 

https://www.brandwatc
h.com/blog/what-is-
hootsuite/  

What is Hootsuite? Gemma Joyce Ao ler este artigo, poderás aprender 
sobre a Hootsuite e o que ela pode fazer 
pelas equipas sociais. Como agendar 
posts, lidar com questões de clientes, 
monitorizar crises, encontrar 
perspetivas, reportar sobre várias 
métricas, e muito mais. 

https://startups.co.uk/m
arketing/tools/hootsuite
-review/  

Hootsuite: Review for 
small businesses 

The Startups Team Aqui a Hootsuite é colocada sob o 
microscópio, para que possas decidir se 
é a ferramenta certa para a tua pequena 
empresa. 

 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#gestãoderedessociais #marketingdigital #análisededados 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ztk6PXD1EjU&ab_channel=Hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=Ztk6PXD1EjU&ab_channel=Hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=AN5gxxCagug&ab_channel=docstocTV
https://www.youtube.com/watch?v=AN5gxxCagug&ab_channel=docstocTV
https://www.youtube.com/watch?v=AN5gxxCagug&ab_channel=docstocTV
https://www.youtube.com/watch?v=AN5gxxCagug&ab_channel=docstocTV
https://www.youtube.com/watch?v=gHHQoNCFWuw&ab_channel=Hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=gHHQoNCFWuw&ab_channel=Hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=gHHQoNCFWuw&ab_channel=Hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=gHHQoNCFWuw&ab_channel=Hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=w73r169sC7A&ab_channel=EvanCarmichael
https://www.youtube.com/watch?v=w73r169sC7A&ab_channel=EvanCarmichael
https://www.youtube.com/watch?v=w73r169sC7A&ab_channel=EvanCarmichael
https://www.youtube.com/watch?v=w73r169sC7A&ab_channel=EvanCarmichael
https://aspireinternetdesign.com/social-media-blogging/7-benefits-using-hootsuite-manage-companys-social-media/
https://aspireinternetdesign.com/social-media-blogging/7-benefits-using-hootsuite-manage-companys-social-media/
https://aspireinternetdesign.com/social-media-blogging/7-benefits-using-hootsuite-manage-companys-social-media/
https://aspireinternetdesign.com/social-media-blogging/7-benefits-using-hootsuite-manage-companys-social-media/
https://aspireinternetdesign.com/social-media-blogging/7-benefits-using-hootsuite-manage-companys-social-media/
https://aspireinternetdesign.com/social-media-blogging/7-benefits-using-hootsuite-manage-companys-social-media/
https://blog.hootsuite.com/hootsuite-hacks/
https://blog.hootsuite.com/hootsuite-hacks/
https://www.brandwatch.com/blog/what-is-hootsuite/
https://www.brandwatch.com/blog/what-is-hootsuite/
https://www.brandwatch.com/blog/what-is-hootsuite/
https://startups.co.uk/marketing/tools/hootsuite-review/
https://startups.co.uk/marketing/tools/hootsuite-review/
https://startups.co.uk/marketing/tools/hootsuite-review/


 

Difficulty level 
Básico 

 

Practice your skills 
Imagina que queres iniciar um negócio com o Instagram. O que deves fazer? 

- Obter uma conta de Instagram; 

- Criar uma estratégia vencedora com o Instagram; 

- Optmizar o teu Instagram para uma conta profissional/de negócios; 

- Partilhar conteúdos de alta qualidade; 

- Cultivar e envolver o teu público; 

- Medir o sucesso e fazer austes através do seguimento de resultados com as 

ferramentas analíticas da Hootsuite. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Qual destas é uma funcionalidade da Hootsuite? 

 

- Os utilizadores podem procurar e visualizar vídeos  

- Monitorizar várias contas no mesmo lugar  

- Guardar música para ouvir em modo offline  

- Descarregar informação detalhada através de relatórios e análises 

 

 

Q2: Que tipo de hacks é que a Hootsuite fornece para o serviço ao cliente? 

 

- Responder a todas as tuas mensagens privadas e comentários no mesmo local 

- Encurtadores de URL personalizados e baratos 

- Podes ocultar posts do Facebook 

- Podes estabelecer filas de espera 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
Link to the Tool: 
https://trello.com/  
 

Description 
O Trello.com é uma ferramenta online de gestão de projetos que mostra as tarefas de 
um projeto de grupo e ajuda a manter tudo organizado, cumprir deadlines e fornece a 
todos a informação necessária. 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Trello labels Priorizar tarefas, organizar os cartões por equipa ou catalogar 

um repositório de cartas por tema. 

Power-Ups Conectar as outras apps que usas para aumentar a tua 
produtividade a qualquer um dos teus quadros. 

Checklists Avançadas Todos os cartões Trello vêm com um checklist de forma a 
dividir os projetos em tarefas menores e criar uma lista de 
tarefas ainda mais detalhada. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=xky48zyL9iA  

Getting Started With 

Trello (Demo) 

Trello.com O Brian da equipa do Trello leva-te por 
uma introdução básica de um quadro 
Trello. Uma transcrição completa 
encontra-se por baixo do vídeo. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=6drUzoeHZkg  

How To Use TRELLO 
for Beginners + 
Workflow Examples 
[2020 Trello Tutorial] 

Kimberly Ann Jimenez Se procuras maximizar a tua 
produtividade com uma ferramenta de 
gestão de projetos, podes parar de 
procurar aqui! 
Aqui explica-te como usar o Trello se 
fores iniciante. 

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://trello.com/

en/guide   
Getting started with 

Trello 

Trello.com Aqui está um guia que te explicará tudo 
o que tem de saber sobre o uso do 
Trello, desde a introdução do projeto 
até ao uso da tua equipa com acesso a 
todas as ferramentas necessárias para 
trabalhar. 

https://trello.com/

webinars  

Trello Webinars Trello.com É uma coleção de webinars gratuitos da 
Trello, permitindo que te transformes 
num profissional da produtividade. 

    

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Gestão de projetos e operações; trabalho de equipa. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 

Difficulty level 
Básico 
 

Practice your skills 
Cria um quadro através do modelo: Tenta ser organizado com uma lista de tarefas. 
Divide o teu trabalho em várias listas muito específicas, usa as listas de referência para 
manter a informação importante e sê honesto contigo próprio sobre o que tens de 
conquistar de forma a aumentar a tua produtividade pessoal em cada semana com 
este quadro: https://trello.com/b/fq9Flotk/mise-en-place-personal-productivity-
system 
 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 
Q1: Que componentes podes criar numa lista de tarefas do Trello? 
 

- Para fazer 
- A fazer 
- Feito 
- Todas as anteriores 

 
Q2: Quais das afirmações seguintes relacionadas com as cartas de Trello é verdadeira? 
 

- A tua equipa não pode gerir os deadlines 
- O feedback não é uma opção para a tua equipa 
- A tua equipa não pode atribuir tarefas e dar trabalho aos outros 
- Conectar várias apps de trabalho 

 

  

about:blank
about:blank


 

 

 
Link to the Tool: 
https://monday.com/  
 

Description 
Através da plataforma Monday.com tu e a tua organização podem facilmente construir 
software de aplicações e ferramentas de gestão de trabalho que correspondam às tuas 
necessidades. Esta plataforma usa um novo género de software, um Sistema Operativo 
de Trabalho (Work OS). Podes acelerar a tua transformação digital, aumentar a tua 
agilidade organizacional, criar um espaço de trabalho unido nos vários departamentos 
e aumentar a eficiência operacional e produtividade. 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Priorizar a gestão de pessoas Existem diferentes modelos a escolher quando crias o teu 

primeiro quadro. Isto também permite que estejas a par dos 
teus projetos com funcionalidades de comunicação, 
colaboração e analítica que o software te oferece. 

Organização efetiva e produtiva Notificar os membros da equipa, adicionar ficheiros e ligar os 
quadros entre si. Isto permite que te mantenhas a par 
facilmente do que está a acontecer. 

Dashboards Podes mostrar o que é importante num só lugar. Com 15 
widgets disponíveis, podes entender o progresso do projeto, 
seguir o budget e estimar a carga de trabalho de cada colega. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=wFmc1ehZ
lS4  

monday.com 

Webinar: Basic walk 

through 

Monday.com Omry S. explica como gerir o teu 
pessoal e as tarefas nesta plataforma. 
Ele explica como comunicar, colaborar 
e começar a trabalhar com o 
Monday.com. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ObkWrfuk
omA  

Everything You Can Do 
with monday.com! 

Monday.com Vê esta demosntração para entenderes 
como é que o Monday.com te pode dar 
algum descanso através: 
0:10 - Quadros personalizáveis 
1:42 - Maneira de controlar a carga de 
trabalho 
2:07 - Integrações com serviços 
externos 
3:11 - Permissões e privacidade nas 
colunas 
3:30 - O uso de automatizações para 
acelerar o processo manual 
3:54 - Colaborações em equipa fáceis e 
rápidas. 
4:20 – Formulários Monday.com 

    

    

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://monday.com/lp/
videocenter  

Welcome to our video 

center! 

Monday.com Quer estejas a usar esta plataforma 
pela primeira vez ou já usas o 
Monday.com há algum tempo, existem 
sempre novos aspetos a descobrir e 
aperfeiçoar! Podes encontrar as 
melhores práticas, funcionalidades 
avançadas, como usar o software na tua 
equipa de marketing e muito mais. 

https://monday.com/cs/
webinars/  

Welcome to our 
Webinar Hub! 

Monday.com Podes explorar a libraria de 
demonstrações e webinars que cobrem 
casos de utilização mais comuns, boas 
práticas, funcionalidades focadas, estas 
quais podes ver a qualquer altura e até 
mesmo na tua língua. 

    

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Gestão de projetos e operações; trabalho de equipa. 
 

Difficulty level 
Médio 
 

Practice your skills 
Imagina que tens vários deadlines atribuídos pelo teu manager. Tenta, primeiro, 
coloca-los na tua tarefa de gestão de tarefas e depois organiza-os por prioridade. 
Coloca lembretes ou notificações de forma a não te esqueceres deles.   
 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 
Q1: Quais das seguintes dicas deves considerar para melhorares as tuas capacidades 
de gestão de tempo? 
 

- Controla o teu tempo 
- Estabelece estimativas de tempo 
- Retira todas as distrações 
- Todas as anteriores 

 
Q2: Que características são adotadas pelo Monday.com que te ajudam a ser 
organizado? 
 

- Atribui prioridade às tarefas 
- Estabelece prazos 
- Gestão de tempo 
- Todas as anteriores 

 
  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 
Link to the Tool: 
https://www.ntaskmanager.com/  

 

Description 
nTask é uma ferramenta de gestão de tarefas. Oferece-te as ferramentas que te 
permitem colaborar com os teus colegas de equipa, gerir tarefas, programação de 
meetings e muito mais. Um dos seus objetivos principais é ajudar-te a atingir as metas 
de produtividade, quer sejas freelancer, consultor ou profissional de negócios. 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Planeamento de Tarefas Podes descobrir listas de tarefas, relativamente a datas de 

inicio e fim, sobre as estimativas de tempo e, finalmente, 
divisão de sub-tarefas e dependências. 

Designação e organização de tarefas  nTask torna possível conectar, a qualquer altura, a equipa com 
os projetos através da funcionalidade de chat. Podes partilhar 
os updates dos projetos com toda a equipa ou membros 
específicos da equipa. Existe também a possibilidade de 
anexar ficheiros e gerir documentos e ter, também, 
notificações em tempo-real. 

Visualização de tarefas Podes organizar-te, ganhar transparência e tornar-te flexível 
com a gestão de projeto do nTask ao definir a dependência 
de uma tarefa, otimizar progressos, definir metas e 
monitorizar o orçamento. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=H3xC3_dFN84  

nTask - Review on the 

Best Project 

Management Tool 

[REVIEW] 

Skills Factory Neste vídeo vais aprender como usar o 
nTask na prática. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=CoXZAdC6ZW

U  

Ntask Project 
Management Tutorial 
(Better than 
Monday.com & 
Clickup?) 

The Social Guide Neste vídeo, o guia irá mostrar-te como 
usar o nTask, que funcionalidades 
oferece para te ajudar com o projeto. 

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.yout

ube.com/channel/

UCGjlcTGCxXy

RCb380Tq8_Rg   

nTask - Do It Right! nTask.com O canal de YouTube oferece alguns 
vídeos tutoriais curtos. 

https://support.ntaskma
nager.com/portal/en/kb
/ntask  

nTask Manager nTask.com Podes encontrar um guia de ajuda com 
passos sobre como começar, como criar 
um quadro, como repetir um meeting, 
etc. 
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Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Gestão de projetos e operações; trabalho de equipa. 

Difficulty level 
Médio 
 

Practice your skills 
 
Tenta planear, gerir tempo e visualizar projetos através da ferramenta de Gantt chart 
do nTask: https://www.ntaskmanager.com/product/gantt-chart-software/ 
 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 
Q1: Quais são as funcionalidades para um Quadro Kanban? 
 

- Foco melhorado 
- Comunicação fácil 
- Otimizar planeamento de trabalho 
- Todas as anteriores 

 
Q2: Quais são as principais funcionalidades do nTask.com? 
 

- Gantt Charts 
- Gestão de tarefas 
- Controlo de tempo e timesheets 
- Todas as anteriores 
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Link to the Tool: 
https://clickup.com/  
 

Description 
ClickUp é uma aplicação que substitui todas as tarefas, documentos, chats, metas e mais 
aspetos da gestão do projeto. Ajuda a organizar projetos, a colaborar com a equipa e a 
controlar o progresso e as metas. 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Espaço, pasta, lista Organizar equipas e departamentos em espaços, grandes 

projetos de grupo e iniciativas em pastas e desfazer as tarefas 
em listas para uma disposição hierárquica de todo o teu 
trabalho. 

Personalize as suas tarefas para qualquer projeto Escolhe entre mais de 35 ClickApps de forma a personalizares 
a tua gestão de tarefas para qualquer trabalho. Poupa tempo 
com as automações de tarefas, designa SprintPoints, adiciona 
dados em campos customizados e muito mais.  

Dividir grandes projetos com subtarefas Simplifica os projetos complexos ao separa-los em vários 
níveis de tarefas. Vê as tuas tarefas e subtarefas em múltiplas 
vistas e reorganiza-as facilmente. Podes também editar tudo 
com a Barra de ferramentas do Multitask. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=LUa4rgl8h
U4  

Beginner's Guide to 

ClickUp: Project 

Management (2020) 

Keep Productive Este guia para iniciantes do ClickUp é 
apresentado pela Yvonne Heimann, 
uma experta em ClickUp e consultora 
de negócios que te irá guiar no 
funcionamento do ClickUp. 

    

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://clickup.com/on-
demand-demo  

On-Demand Demo Clickup.com Podes encontrar vários webinars que te 
irão guiar para uma utilização mais 
agradável no software. 

https://clickup.com/blog
/how-to-use-clickup-to-
set-goals-for-your-team/  

How To Use ClickUp 
To Set Goals For Your 
Team 

Erica Chappell – Managing 
Director, clickup.com  

Um artigo interessante com vídeos de 
uma pessoa que trabalha para o 
clickup.com é sempre uma boa ideia. 

    

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Gestão de projetos e operações; trabalho de equipa. 
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Difficulty level 
Básico 
 

Practice your skills 
Tenta criar um espaço de trabalho (que é a primeira coisa que farás quando 
começares uma nova conta no ClickUp), depois divide em espaços e utiliza as 
funcionalidades como Prioridades de Tarefas, Etiquetas, e Controlo de tempo. (Passos 
a serem seguidos: https://clickup.com/blog/clickup-best-practices-tips-and-tricks-for-
getting-started/) 
 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 
Q1: Quais dos skills de gestão de projetos é que não são cobertos no clickup.com? 
 

- Comunicação 
- Faturação 
- Ideias Criativas 
- Controlo de Qualidade 

 
 
Q2: Quais das técnicas da gestão de tempo é que não podem ser encontradas no 
clickup.com? 
 

- Metas SMART  
- Princípio de Pareto 
- Getting Things Done (GTD) 
- Matrix de Eisenhower  
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Link to the Tool: 
https://asana.com/ 

 

Description 
Asana é uma plataforma de gestão de tarefas e projetos para equipas. É uma aplicação 
que muitas pessoas usam na industria de softwares PM para o trabalho remoto. É 
também uma ferramenta de comunicação interna com que chat eficiente para o 
trabalho em equipa. A app Asana permite planear, partilhar e organizar o trabalho de 
forma eficiente. 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Integrações de partilha de ficheiros É facilmente integrada com a Google Drive, Dropbox e 

OneDrive. 

Relatórios Estão disponíveis várias funcionalidades como portfolios, onde 
é possível organizar iniciativas estratégicas e monitorizar o 
estado de todos os teus projetos mais importantes numa lista 
ou timeline. 

Gestão da equipa Criar equipas para organizar os teus projetos e conectar 
colegas de equipa através de um calendário partilhado e 
conversas. É também possível controlar as definições de 
privacidade da equipa. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=6na4wgTw
JGw&list=PLJFG93oi0wJ
DMccrrEbbZha0v64Jo63
K8&index=1  

How to Asana Asana.com  Descobre vídeos interessantes de 1 
minuto sobre como desenvolver skills 
no website asana. Aprenda a manusear 
quadros Kanban, post status, 
estabelecer deadlines especificas, etc.  

https://www.youtube.c
om/watch?v=HGxzd-
eaLWs  

Asana Tutorial: How 
to get Started with 
Asana in 2020 

 
Louise Henry 
 

Uma pessoa que está a usar este 
software irá mostrar-te como começar 
a usar o asana.com através do seu 
tutorial. 

    

    

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://academy.asana.c
om/series/video-
tutorials-tips  

Video Tutorials Asana academy  
 

Adquire rápidos conselhos nestes 
pequenos vídeos tutoriais para te 
ajudar a ti e à tua equipa a serem bem-
sucedidos no Asana. 

https://academy.asana.c
om/page/webinars  

Live and on-demand 
webinars 
 

Asana academy  
 

Observa as melhores práticas em ação. 
Regista-te para um webinar de 
formação em direto ou vê os nossos 
webinars gravados a qualquer altura. 
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Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Gestão de projetos e operações; trabalho de equipa. 
  

Difficulty level 
Médio 
 

Practice your skills 
Imagina que és um gestor de projeto e precisas de implementar boas práticas de 
gestão de projeto e gerar um novo nível de claridade e visibilidade para a tua equipa 
de projeto. Visita o guia asana, segue os passos e aprende como criar tarefas 
(https://asana.com/guide/help/tasks/actions ) 
 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 
Q1: Quais destas ações de tarefa estão disponíveis no asana.com? 
 

- Tarefas duplicadas 
- Converter para o projeto 
- Como adicionar uma tarefa ao projeto 
- Todas as anteriores 

 
Q2: Se usar subtarefas, quais é que estão disponíveis? 
 

- Detalhes da subtarefa 
- Vista em grelha da subtarefa 
- Permissões da subtarefa 
- Todas as anteriores 
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Link to the Tool: 
https://stripe.com/en-cy   

  

Description 
Stripe é uma companhia tecnológica que constrói infraestruturas económicas para a 
internet. Desde start-ups até companhias publicas, os negócios estão a usar softwares 
para o pagamento e para gerir o seu negócio online. A missão desta ferramenta é 
aumentar o GDP da internet. É um conjunto de APIs de pagamento que ergue o comércio 
para os negócios online de todos os tamanhos. Alguns dos produtos que são usados 
através desta plataforma são: Cobrança, Pagamentos, Impostos e Faturação. Existem 
também pagamentos facilitados onde ao consumidor através do Stripe Connect, onde 
mais de 35 países podem aceitar pagamentos com a plataforma e receber o payout em 
minutos. 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones)  
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Interfaces do cliente Podes criar a experiencia perfeita de checkout que funciona 

nos vários browsers e dispositivos. Escolhe, de um leque de 
opções, a forma de integração que é mais adequada a ti. 

Opções de pagamento Cresce o teu serviço, globalmente e aumenta as conversões 
noutros países ao dar aos consumidores as opções 
preferenciais de pagamento através de uma integração unida. 

Processar pagamentos - casos de utilização Quer estejas à procura de aceitar pagamentos únicos, 
estabelecer subscrições ou criar pagamentos para uma 
plataforma ou Marketplace, Stripe fornece-te um apoio 
especializado para qualquer modelo de negócio. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=fD4uGhNa
5ec  

Stripe Tutorial: How 

To Create Stripe 

Account & How To 

Use Stripe 

Anthony Allen Neste tutorial Stripe, aprendes a criar 
uma conta Stripe e como a usar. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Qbi52QLaE
30  

How To Use Stripe - 
Tutorial For Beginners 

Scott D. Clary - Success Story 
Podcast 

Este tutorial é para iniciantes que são 
novos utilizadores, ou para avançados 
que procuram aprender 
funcionalidades adicionais ou para 
utilizadores que queiram relembrar as 
funcionalidades. 

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 
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https://stripe.com/en-
cy/use-cases/ platforms  

Embed payments and 

financial services into 

your platform 

Stripe.com Aqui é possível configurar o pagamento 
de um cliente em minutos, dando-lhes 
acesso a uma dashboard onde gerem os 
seus pagamentos. Para além disso, 
pode dar aos seus clientes acesso a 
uma gama inteira de funcionalidades 
como o lançamento global de 
pagamentos, otimização de faturação 
para pagamentos mais rápidos, 
adicionar subscrições e programas de 
lealdade e unir pagamentos online e 
presenciais. 

    

    

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Finanças; Projeto e operações. 
 

Difficulty level 
Médio 
 

Practice your skills 
Testa a tua integração: aprende sobre os diferentes métodos para testar a tua 
integração antes de publicar. Visita a página que inclui cartões de números teste e 
outras informações para ter a certeza que a intergração do teu trabalho funciona como 
é suposto. Usa-o para desencadear diferentes fluxos na tua integração e garantir que 
eles funcionam corretamente. 
https://stripe.com/docs/testing  
 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 
Q1: Stripe.com pode ajudar companhias a: 
 

- Combater fraudes 
- Enviar faturas 
- Emitir cartões virtuais e físicos 
- Todas as anteriores 

 
 
Q2: Os produtos possíveis de encontrar neste software são: 
 

- Links de pagamento 
- Cobrança 
- Radar 
- Todas as anteriores 
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Link to the Tool: 
https://www.waveapps.com/  

 

Description 
Esta ferramenta é útil na criação de relatórios contabilísticos, criar e enviar faturas, 
gerir finanças pessoais. Se és dono de um pequeno negócio, podes gerir as tuas 
finanças facilmente com wave.com. O Wave.com está desenhado para novos 
empresários e pequenos negócios prosperes. Para tal, eles tentam ser a ferramenta 
mais simples e generalizada sem as quais os donos não conseguem viver. 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Contabilidade  Podes controlar o lucro e as despesas 

Faturação Podes criar e enviar faturas profissionais 

  

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=nk_9DYklv
2I  

Wave Accounting 

Tutorial - Introduction 

to Wave Accounting 

for beginners (2019) 

 
Nuts Accounting 

Aprendes a usar o Wave Accounting 
neste tutorial para principiantes de 
2019. 

    

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://support.waveap
ps.com/hc/en-
us/sections/3600100512
91--Video-Tutorials-
Wave-Accounting-
Basics-  

[Video Tutorials] 

Wave Accounting 

Basics 

Waveapps.com Através do centro de ajuda do software 
waveapps.com, podes ver vários vídeos 
de várias categorias como “como 
importar as tuas transações” e “registar 
as faturas dos pagamentos”. 

    

    

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Finanças; Projeto e operações. 
 

Difficulty level 
Médio 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

Practice your skills 
Imagina que és responsável por criar e enviar faturas aos teus clientes. Pratica as tuas 
capacidades e cria uma: 
https://support.waveapps.com/hc/en-us/articles/208621656  
 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 
Q1: Quais são os passos te permitem criar pagamentos recorrentes através da 
waveapps.com? 
 

- Pedir o dinheiro apenas em euros 
- Recibos automáticos para pagamentos programados 
- Nenhum controlo sobre o fuso horário 
- Seguir apenas um modelo 

 
 
Q2: Como podemos contactar o apoio da Wave? 
 

- Telemóvel 
- Online 
- Pessoalmente 
- Todas as anteriores 
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Link to the Tool: 
https://factorialhr.com/ 

 

Description 
Factorial é um software de recursos humanos desenvolvido para digitar empresas ao 
integra-as num processo de gestão como o gestor ausente, incidentes de pagamento, 
comunicação interna, recrutamento e dedução de pessoal. Com este software de 
recursos humanos, podemos usar várias funcionalidades como sumário de pagamentos, 
relatórios de RH, controlo de tempo e time off manager. 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones)  
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Gerir e partilhar documentos Podes gerir documentos como contratos, salários, pessoal, 

identificação e relatórios de baixa médica, tudo isto que pode 
ser legalizado através do uso de assinatura eletrónicas. 

Software para férias e faltas 
 

Gere rápida e facilmente as faltas e as férias dos teus 
empregados. 

Relatórios e análises de RH Gera relatórios personalizados baseados nos dados da tua 
empresa e toma decisões melhor sobre a força de trabalho e 
os teus empregados. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=3Bpi_GSK8
9U  

Factorial HR - Demo 

by Jordi Romero, CEO  

Factorial HR Neste canal oficial do Factorial, a 
empresa partilha conteúdo relacionado 
com a plataforma e os materiais para 
que possa gerir melhor os seus 
empregados. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=MyWvLd5
emns  

Webinar: First steps 
with the human 
resources software 
Factorial HR 

Factorial HR Aprende a usar o software o software 
de recursos humanos Factorial com o 
webinar. 

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://factorialhr.com/
webinars  

Human Resources 

Webinars 

Factorialhr.com Neste webinar, a CEO e fundadora 
Tiffany Castagno, lidera uma discussão 
profunda sobre como podemos 
alavancar dados pata informar e 
conduzir uma alteração de gestão. 

    

    

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Finanças; Projeto e operações. 
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Difficulty level 
Médio 
 

Practice your skills 
Imagina que tens de desenvolver um relatório de desempenho dos teus empregados. 
O software de gestão de performance do Factorial.com oferece uma flexibilidade 
completa. Usa o relatório de questões de desenvolvimento sugerido ou cria as tuas 
próprias. 
https://factorialhr.com/performance-management#signup-form  
 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 
Q1: Das funcionalidades abaixo, quais é que não podem ser encontradas em 
factorial.com? 
 

- Controlo de tempo 
- Meta SMART 
- Gestão de formação 
- Sumário de pagamentos salariais 

 
Q2: Quais destas tarefas administrativas estão disponíveis em factoria.com? 
 

- Controlo de tempo do empregado 
- Gestão de turnos 
- Atração de talento 
- Todas as anteriores 
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Link to the Tool: 
https://www.sage.com/en-gb/  

 

Description 
A plataforma Sage dá-te a ti, e ao teu negócio, informação, introspeção e ferramentas 
globais necessárias para ser bem-sucedido. Ao usar tecnologia inteligente e a 
imaginação das pessoas, estas energizam o seu sucesso. Sage é um líder global de 
mercado para a tecnologia que permite às pequenas e médias empresas, com 
visibilidade, flexibilidade e eficiência, gerir finanças, operações e pessoal. Gestão, 
planeamento, analíticas e RH sustentados pela IA. 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Contabilidade e finanças, salários e gestão empresarial. Sage.com separa estas funcionalidades por tamanho de 

negócio (pequeno e médio), industria, necessidades de 
negócio e sucesso dos clientes. 
 

Fluxo de caixa e faturação Cash Flow Manager é um sistema de faturação que te mostra 
o saldo das tuas contas bancárias, o dinheiro estimado a entrar 
e a sair. 

  

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=nxh7EQnZ
wJw&list=PLzoSvuWIsm
U_xR8ZhzCEJmslifXpEY4
gb&index=1  

Sage X3 - v11 to 

present 

Sage Customer Support and 
Training 

Pequenos vídeos tutoriais que são 
apresentados pelo apoio ao cliente e a 
equipa de formação da Sage. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=_038nyayr
Ao  

Sage One Accounting 
Training - Introduction 
to Sage One 
Accounting for 
beginners (2019) 

Nuts Accounting Sage One Accounting training foi feito 
para iniciantes em 2019. Aprende como 
usar o Sage One Accounting neste 
vídeo. 

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.sage.com/
en-sg/webinars/  

Upcoming webinars Sage.com  Podes registar-te para o próximo 
webinar Sage, apontando para as 
variedades de industrias, profissionais e 
soluções de negócio da Sage e aprender 
como é que a Sage pode auxiliar o teu 
negócio a adaptar-se aos novos tempos 
e a liderar perante tempos incertos, 
saindo destes ainda mais fortes. 
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Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Finanças; Projeto e operações. 
 

Difficulty level 
Avançado 
 

Practice your skills 
Começa com a “Accountant Edition”. É gratuita para o teu treino. 
 
Passo 1 – Cria uma conta e verifica o teu email. 
 
Passo 2 – Adiciona e configura os teus clientes em alguns passos simples. 
 
Passo 3 – Começa logo e tenta as funcionalidades diferentes com as duas empresas 
exemplo incluídas na tua Accountant Edition. 
 
https://www.sage.com/en-us/accountants/products/sage-business-cloud-accounting-
accountant-edition/  
 
https://mysageone.na.sageone.com/signup/new?product=accountant_edition&source
=productcard  
 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 
Q1: Gere as necessidades de registo dos teus clientes com Sage Accounting, uma 
solução online intuitiva e fácil de usar. Qual destas afirmações está correta, baseando-
te nas funcionalidades dadas pela sage.com? 
 

- Tem acesso apenas a uma subscrição paga do Sage Accounting para praticar 
- Gere todas as subscrições dos clientes num portal com direitos de acesso 

personalizados  
- Gere todas as funcionalidades de contabilidade apenas num dispositivo 

Android 
- Gere o teu Safe Accounting usando muitas páginas e modelos. 

 
 
Q2: Para pequenas empresas, sage.com dispõe as seguintes funcionalidades 
 

- Contabilidade 
- Sage Timeslips 
- Sage RH 
- Todas as anteriores 
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Content Template to be done for each Tool 

 

 

 
 

Link to the Tool: 
https://www.canva.com  

 

Description 
Canva é uma plataforma de design gráfico onde podes criar gráficos para redes sociais, 

apresentações, posters, documentos e outros conteúdos visuais. A plataforma usa um 

formato de “arrasta-e-larga” que dá acesso a mais de 60 mil fotos e 5 milhões de 

modelos (posts nas redes sociais, banners, conteúdo visual, logos, e muito mais). É de 

uso gratuito e oferece subscrições pagas como o Canva Pro e o Canva para 

empreendedores com funcionalidades adicionais. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Design com sistema de arrastar e largar 
 

Diferente conteúdo como: imagens para redes sociais, 
banners ou vídeos, cartões de negócio, logos, brochuras… 
Apresentações, calendários, convites… com milhões de 
modelos. 

Exportar as criações Múltiplos formatos. (jpg, png, mp4, pdf,vsg...) 

Criar espaços colaborativos Diferentes pastas com uma equipa. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=un50Bs4Bv
Z8 

How To Use Canva For 

beginners! [Full Canva 

Tutorial 2021] 

Natalia Kalinska Este tutorial é perfeito para aprender a 
usar o Canva em 2021, pois cobre todos 
os desenvolvimentos mais recentes 
como criar texto curvo, importar áudio 
ou usar o Content Planner. Tudo isto no 
Canva. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=AlrC-
XaKwew  

Canva Video Editor - 
Complete Tutorial for 
Beginners! 

Justin Brown 
 

Aprende como editar vídeos no Canva, 
incluindo todas as funcionalidades de 
edição de vídeo e dicas que deves saber 
como iniciante. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=D126KH5e
2k0  

How to Create 
Instagram Carousel 
post with Canva | Step 
by Step Canva Tutorial 

Natalia Kalinska Este é um tutorial completo do carrocel 
do Instragram que mostra, passo a 
passo, como criar um carrocel no 
Instagram e como dividi-lo. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=qgpmYZps
Y0A  

20 CANVA tips and 
tricks 2021. 
 

 
Natalia Kalinska 
 

Neste vídeo irás aprender as 20 
principais dicas que te irão ajudar a 
criar mais rapidamente e a dar bom uso 
a todas as funcionalidades escondidas. 
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Other Resources 
 

Link Title Author Description 

https://bloggingguide.co
m/canva-tips-and-tricks/  

Canva Tips and Tricks 

 

Casey Botticello 

 
 

Descobre algumas dicas que não são 
tão obvias para os novos utilizadores, 
mas que podem potencialmente 
salvarem-te horas se forem usadas 
consistentemente. 

https://designschool.can
va.com/courses/canva-
on-your-
mobile/?lesson=how-to-
use-canvas-mobile-app  

Canva on your mobile 

 
 

Canva  

Aprende a usar a aplicação móvel do 
Canva. Descobre modelos, gere a tua 
conta, e todas as funcionalidades com o 
teu smartphone. 

 

    

 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#criatividade #comunicação #criaçãodeconteudo #designgrafico 
 

Difficulty level 
Básico 

 

Practice your skills 
Imagina que queres criar material diferente para o teu negócio de bolos e pastelaria. 

Usando o Canva: 

- Cria um logo e guarda-o. 

- Cria um carrocel para o Instagram que permite-te vender o teu produto mais popular. 

- Faz um cartão de negócio para dares aos teus clientes, que também inclua o teu logo, o 

que fazes e as tuas informações de contacto. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Relacionado com o tamanho das criações do Canva 

 

- O tamanho pode ser escolhido dependendo do modelo. 

- O tamanho pode ser determinado pelo modelo e ser introduzido o tamanho 

desejado. 

- O tamanho apenas pode ser expresso em pixéis. 

- O tamanho não é importante e todas as criações são do mesmo formato e 

tamanho. 

 

Q2: Quais destes modelos não estão incluídos no Canva 

 

- Instagram Stories 

- Carta 

- Flyer 
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- Todos estes são modelos do Canva 

 



 



 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 
 

Link to the Tool: 
https://www.adobe.com/es/products/illustrator.html  

 

Description 
Adobe Illustrator é um software popular onde podes criar gráficos vetoriais. Por esta 

razão, esta ferramenta é muitas vezes usada para criar logos, conteúdo promocional ou 

marcado, ícones, gráficos para websites e obras de arte digitais. 

As imagens vetoriais não são compostas por uma grelha de pixéis. Em vez disto, elas 

são criadas por caminhos, que incluem um ponto de início e um ponto de fim, com uma 

combinação de formas, ângulos e linhas no meio. Todas as imagens vetoriais podem ser 

separadas em conjuntos de linhas e formas (vetores) colocados propositalmente em 

relação entre um e outro. Isto permite que eles possam ser aumentados ou diminuídos 

infinitamente. 
 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 

Trabalhar com objetos 

 

Deves selecionar a ferramenta de forma adequada. Podes 
clicar uma vez onde queres que o centro do objeto fique ou 
podes clicar e arrastar, criando um objeto enquanto arrastas. 

A Ferramenta da caneta Permite criar formas com curvas livres, e com tempo e 
capacidade, a maioria das curvas pode ser encontrada no 
“mundo real” e pode ser duplicada usando a ferramenta da 
caneta. 

Transformação livre Com esta ferramenta podes mover e manipular objetos de 
várias formas: rodar, dimensionar, refletir, distorcer ou 
mudar a perspetiva para cada objeto que queiras. 

 

Youtube Videos 
Link Title Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=a4em99bf
ceM 
 

Designing a Complete 

Brand Identity with 

Sydney Michuda - 1 of 

2 

 

 
Adobe Creative Cloud 
 
 

Neste vídeo irás aprender como criar 
uma identidade de marca compreensiva 
usando o Illustrator e o Photoshop. 
Podes ver como criar paletes e layouts 
de cores personalizadas para os 
elementos e logos da marca. 
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https://www.youtube.c
om/watch?v=3ahadCNl0
UU 
 

Watch Me Design a 

Logo: Using Adobe 

Illustrator | Luxury 

Candle Brand | 

Creative Glow 

Challenge 

 

Keeping Up With Desjo 
 
 

Neste vídeo podemos ver o processo de 
criação de um artista e vê-la fazer um 
desafio creativo usando apenas o 
Adobe Illustrator. 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ljgcqYRrQo
0 
 

Illustrator tutorial: 

How to DESIGN 

WEBPAGE | Webpage 

UI Design 

 

Asm Arif 
 
 

Descobre como criar um conceito para 
um website e o conteúdo para o 
mesmo. 

 

Other Resources 
 

Link Title  Author Description 

https://www.pgsd.org/c
ms/lib07/PA01916597/C
entricity/Domain/202/ill
ustrator_for_beginners_
tastytuts.pdf 
 
 

The complete 
beginners guide to 
Adobe Illustrator  
 

Tastytuts.com  
 

Neste tutorial irás ler uma introdução à 
interface do Adobe Illustrator. 

https://en.99designs.es/
blog/design-
tutorials/brand-guide-
illustrator-tutorial/ 
 

How to use Adobe 

Photoshop Part 1 

Learn how to create a 

brand guide from 

scratch with this 

tutorial 

 

Andrea Stan 
 

Neste tutorial irás descobrir tudo o que 
precisas de saber sobre o guia de 
criação de uma marca no Illustrator. 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#criatividade #pensamentocriativo #comunicação #desenvolvimentoweb 

#marketingdigital 
 

Difficulty level 
Avançado 

 

Practice your skills 
Caso precises de criar uma identidade básica para uma marca, podes usar o Illustrator 

para: 

- Criar o teu logo com as diferentes ferramentas de design, formas, lápis, etc. 

- Criar conteúdo para a tua rede social. 

- Criar a experiência do utilizador e o estilo do teu website. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Illustrator cria imagens de resolução independente. 

 

- Verdadeiro 

- Falso 

 

Q2: Podes mudar a largura e a altura de um quadro de arte após o criares. 
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- Verdadeiro 

- Falso 
 

 



 



 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 
 

Link to the Tool: 
https://www.adobe.com/es/products/photoshop/landpb.html  

 

Description 
O Photoshop é o software da Adobe para editar fotografias, criar imagens ou fazer 

design gráfico. Com esta ferramenta, podes editar e compor imagens com várias 

camadas e usar máscaras de vários modelos de cores, incluindo RGB, CMYK, 

CIELAB, spot color e duotone. Tem a sua própria extensão de ficheiro para um trabalho 

ainda por acabar, chamada: .PSD. Quando o trabalho está terminado, podes exportar o 

conteúdo em outros formatos como jpeg ou png. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 
Ferramenta Peen 
 

O Photoshop inclui algumas versões da ferramenta de caneta. 
A ferramenta de caneta cria caminhos precisos que podem 
ser manipulados usando os pontos de âncora. 

Ferramenta de Carimbo de Clone A ferramenta de carimbo de clonagem duplica uma parte de 
uma imagem para outra parte da mesma imagem, numa 
forma de pincel. É útil para duplicar ou remover objetos. 

Ferramenta de formas O Photoshop dispõe uma série de ferramentas de formas, 
incluindo retângulos, triângulos, círculos, etc. Estas formas 
podem ser manipuladas pela ferramenta de caneta, 
ferramenta de seleção direta, etc. de forma a fazer designs 
vetoriais. 
 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=IyR_uYsRd
Ps  
 
 

Photoshop for 

Beginners 

Envato Tust+ Começas pelo início e vais trabalhando 
para atingir técnicas mais excitantes. 
Aprende a manipular os estilos das 
camadas do Photoshop, como mudar o 
nível das cores, como retocar e 
manipular imagens e muito mais.  
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=mvAceDeU

_gU  
 

How to Use Adobe 
Photoshop (Part 1) 
Graphic Design 
Tutorial for Beginners 
 
 

 

Learn Share Photo Video  
 

Aprende a criar uma imagem simples 
com camadas e a mover elementos 
diferentes. 
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https://www.youtube.c
om/watch?v=G2OhLub-
yCA  
 
 

PHOTOSHOP 

TUTORIAL | How to 

Create a Complete 

Brand Design 

 

Design Cuts Neste tutorial irás aprender a 
desenvolver uma marca no Photoshop, 
usando mock-ups de objetos 
inteligentes. Vais aprender a criar um 
look geral de uma marca, adicionar um 
monte de peças de suporte, como 
promoções em redes sociais, t-shirt, 
embalamento, etiquetas de roupa, 
cartões de negócio e um website mock-
up para telemóvel. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=rrDUTVGW

7Mc  
 

DESIGNING A 

STREETWEAR BRAND 

IN 3 HOURS - 

PHOTOSHOP AND 

ILLUSTRATOR 2021 

 

 
Designed By Wil 
 
 

Este vídeo mostra, passo a passo, o 
processo de criar uma marca. Isto não é 
um guia de uso para o Photshop, é um 
exemplo de como o youtuber explica a 
sua experiência. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://helpx.adobe.co
m/photoshop/using/wh
ats-new.html 

what's new in the 
latest release of 
Photoshop. 

 

Adobe, Inc. 
 

Aprende o que há de novo no 

lançamento mais recente do 

Photoshop. 

 

https://helpx.adobe.co
m/photoshop/system-
requirements.html 
 

Photoshop system 
requirements 

Adobe, Inc. O teu computador deve cumprir com as 
especificações técnicas mínimas para 
correr e usar o Photoshop. 

https://freemockup.net 
 

All Free Mockups 
 

All Free Mockups 
 

Neste website vais ser capaz de 
exportar modelos mock-ups para usares 
para a tua identidade de marca com o 
Photoshop. 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#criatividade #pensamentocriativo #comunicação #desenvolvimentoweb 

#marketingdigital 
 

Difficulty level 
Médio 

 

Practice your skills 
Neste caso vais precisar de criar uma identidade básica para a tua marca. Podes usar o 

Photoshop para: 

- Criar um logo com todas as diferentes ferramentas de design. 

- Criar mock-ups para mostrar aos teus clientes os teus serviços como um 

protótipo. 

- Criação de conteúdo digital para as tuas redes sociais com os tamanhos modelo 

oferecidos pelo Photoshop. 

- Editar fotos para atingir uma identidade estética. 
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Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Qual é a diferença mais importante entre a ferramenta de Lápis e a de Pincel? 

 

- O pincel cria traçados curvos, enquanto o lápis cria traçados retos. 

- Lápis pode ser apagado e o Pincel não. 

- O Pincel cria traçados mais suaves que o Lápis. 

 

Q2: A qualidade das imagens depende da resolução, mas consegues dizer quais destas 

afirmações está correta? 

 

- Uma resolução alta implica um maior número de pixéis. 

- Uma resolução baixa implica um número menor de pixéis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 
 

 

Link to the Tool: 
https://medium.com  

 

Description 
Medium é uma plataforma aberta onde os leitores encontram o pensamento dinâmico e 

onde podem partilhar a sua escrita sobre qualquer tópico. É uma plataforma global que 

liga escritores, bloggers e leitores através de conteúdos de qualidade, incluindo tanto 

artigos informativos como opiniões expressivas. Também podes importar uma história de 

qualquer lugar na Internet para publicar na tua conta Medium. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 

Escreve e cria conteúdo Podes criar facilmente blogues, publicações 
e boletins informativos.  

Perceções do público 
 

É possível utilizar dados para aprender o que 
melhor combina com os teus leitores, para 
que possas continuar a crescer. 

Cria um perfil/página Podes personalizar a tua página para se 
destacar e construir a tua marca. Começa 
gratuitamente um blogue para ter uma 
página inicial personalizada para a tua 
escrita.   

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.you
tube.com/watch?
v=nk_l_BCCn94  

How to Start 
Writing on 
Medium - 
Medium For 
Blogging | 
Medium Article 
Writing 

Abhidev Vaishnav 
 

Neste vídeo, terás uma visão 
geral de como começar no 
Medium e como publicar o 
teu primeiro artigo. 

https://medium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nk_l_BCCn94
https://www.youtube.com/watch?v=nk_l_BCCn94
https://www.youtube.com/watch?v=nk_l_BCCn94


 
https://www.you
tube.com/watch?
v=WwQo-rrgDlI  

Getting Started On 
Medium.com For 
Beginners + Making 
Money Freelance 
Writing! 

PEYTON Aprende a instalá-lo e a 
como progredir com o 
Medium 

    

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://blog.hubs
pot.com/marketi
ng/how-to-use-
medium  

Como usar o 

Medium: Um 

Guia para que 

Principiantes 

escrevam, 

publicam e se 

promovam na 

Plataforma 

Erik Devaney Descobre a lista de 
funcionalidades do Medium 

    

    

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Comunicação 
 

Difficulty level 
Básico 

 

Practice your skills 
Tenta escrever um artigo de opinião no Medium. 

- Adiciona um título 

- Adiciona módeulos diferentes de texto 

- Carrega uma imagem 

- Carrega um vídeo 

- Tenta incorporar algum conteúdo. Por exemplo do Twitter 

- Adiciona uma nova parte 

- Publica o teu conteúdo. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Existe alguma ligação com o Medium e adicionar uma fonte livre de imagem? 

 

- Sim, o Medium está ligado ao FreePik 

- Sim, o Medium está ligado ao Unsplash 

- Não, só eu próprio posso carregar uma imagem 

- Não e também é impossível eu próprio carregar uma imagem 

 

Q2: No Medium tens a tua lista de conteúdos que está dividida em: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WwQo-rrgDlI
https://www.youtube.com/watch?v=WwQo-rrgDlI
https://www.youtube.com/watch?v=WwQo-rrgDlI
https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-use-medium
https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-use-medium
https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-use-medium
https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-use-medium


 

- Conteúdo guardado 

- Conteúdo em destaque 

- Conteúdo visto recentemente 

- Todas as opções estão corretas 

 



 



   

 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 
Link to the Tool: 
https://trends.google.com/  

 

Description 
Google Trends é uma ferramenta gratuita disponível no Google onde podes acompanhar 

a evolução do número de pesquisas para uma determinada palavra-chave ou assunto ao 

longo do tempo. Esta informação permite-te saber melhor o que o utilizador procura no 

Google, Youtube ou Google Shopping. Desta forma, podes: 

• Preparar o plano de marketing do conteúdo 

•          Analisar os concorrentes 

• Acompanhar a evolução da marca 

• Procurar inspiração e palavras relacionadas  
 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 

Descobridor de tendências Ao introduzires a palavra-chave no motor de 
busca do Google Trends, este fornece-te a 
tendência da palavra ao longo do tempo. 

Filtrar por data e por país As pesquisas podem ser filtradas para 
analisar os dados da forma que desejares. 

Comparar e inspirar Compara dois ou mais termos para observar 
as diferenças ao longo do tempo e obter 
palavras relacionadas. 
 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DbTR6t2MJU8  

How to use 

Google Trends - 

2022 UPDATE 

 

 

UNDATABLE Vê este tutorial de 5 minutos 
para aprenderes a utilizar o 
Google Trends, para 
compreenderes o volume de 
pesquisa, orientares o teu 
negócio e decisões de 
marketing, e prever o futuro. 

https://trends.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DbTR6t2MJU8
https://www.youtube.com/watch?v=DbTR6t2MJU8
https://www.youtube.com/watch?v=DbTR6t2MJU8


   
https://www.youtube
.com/watch?v=iD7B3
yj0L5I  

Google Trends 
Tutorial 2020 - 
How To Use 
Google Trends to 
Find Popular 
Searches and 
Topics 
 

Surfside PPC Descobre como utilizar o 
Google Trends e todas as 
suas funcionalidades. 

https://www.you
tube.com/watch?
v=3DjHb93Sr6I  

How to use 

Google Trends to 

Find Your Niche 

(Tutorial with 10 

Examples) 

 

 

Grumo Media Sabe como utilizar o Google 
Trends para encontrares um 
nicho rentável para o teu 
curso online, escolhe as 
melhores palavras-chave 
para os títulos e descrições 
dos teus cursos, sabe 
quando é melhor lançar os 
teus cursos online, e faz uma 
pesquisa de mercado global 
sobre várias categorias de 
ensino online. 

    

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://www.sem
rush.com/blog/go
ogle-trends/  

Como usar o 

Google Trends 

para pesquisa 

de palavras-

chave 

Connor Lahey Este artigo revê pontos-
chave sobre como aproveitar 
o poder do Google Trends no 
serviço do ranking SEO da 
tua empresa, técnicas de 
marketing, presença nas 
redes sociais e muito mais. 

https://backlinko.
com/hub/content
/google-trends  

Como usar o 
Google Trends 

Backlinko Este artigo explica de uma 
forma muito simples como 
utilizar a ferramenta. 

    

 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Análise de mercado e análise de dados 
 

Difficulty level 
Básico 

 

Practice your skills 
Queres criar o teu website e decidir quais são as melhores palavras para a tua URL. 

Imagina que tens uma agência de viagens em Barcelona. Com a combinação de 

palavras, o que escolherás para a tua URL e site? 

- Travel agency Barcelona 

- Barcelona travel agency 

- Barcelona travelling agency 

https://www.youtube.com/watch?v=iD7B3yj0L5I
https://www.youtube.com/watch?v=iD7B3yj0L5I
https://www.youtube.com/watch?v=iD7B3yj0L5I
https://www.youtube.com/watch?v=3DjHb93Sr6I
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https://www.youtube.com/watch?v=3DjHb93Sr6I
https://www.semrush.com/blog/google-trends/
https://www.semrush.com/blog/google-trends/
https://www.semrush.com/blog/google-trends/
https://backlinko.com/hub/content/google-trends
https://backlinko.com/hub/content/google-trends
https://backlinko.com/hub/content/google-trends


   

- Travelling agency Barcelona 

 

Tenta combinações diferentes e explora se existem diferenças entre países diferentes. 

Quais são as palavras ou outras recomendações relacionadas? 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Podes pesquisar os termos durante as últimas… 

- 4 horas 

- Todas as opções estão corretas 

- 1 hora 

- 5 anos 

 

Q2: Quantos termos se podem comparar no máximo com o Google Trends 

 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 

 

Link to the Tool: 
https://buffer.com 

 

Description 
Buffer é uma aplicação para a web e dispositivos moveis, desenhada para gerir contas em 

redes sociais, fornecendo a matéria para agendar posts no Twitter, Facebook, Instagram, 

Instagram Stories, Pinterest e LinkedIn, assim como analisa o seu resultado e interação 

com a tua comunidade. Em vez de entrar tradicionalmente nessas plataformas, Buffer faz 

tudo de uma vez. Isto também torna conveniente a criação de posts e o seu upload num 

só clique. A app contem uma extensão do browser para uma integração quase transparente 

com o WordPress, Chrome, leitores RSS e outras ferramentas importantes para ver o 

nosso conteúdo. 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 

Planeia o teu maior conteúdo, meses antes, com um 
calendário de Redes Sociais 

Usa a funcionalidade de Calendário do Buffer para planear o 
conteúdo previamente e sentir-se confiante ao saber que os 
perfis estão funcionais para os próximos dias. 
 

Cria um horário personalizado para cada plataforma, mesmo 
a cada dia! 
 

Experimentar com rotinas personalizadas pode ajudar-te a 
alcançar e chamar mais clique para o teu conteúdo 
 

Vê como as tuas redes sociais se saíram durante a semana, 
mês, ou trimestre 
 

Mede, efetivamente, o que está a funcionar e o que não está 
com o Buffer Analyze. 
 

 

Youtube Videos 
Link Title Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=5IytdK2xeg
Q 

Buffer Tutorial - 

Beginner's Training 

Guide 

 

Anson Alexander 
 

Um tutorial sobre como usar o Buffer 
para gerir várias contas de redes socias 
através da mesma plataforma. O Buffer 
ajuda os marketers digitais a consolidar 
tarefas, agendar posts nas redes sociais 
e rever a performance das campanhas 
de marketing nas redes sociais. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=tPSyd1T1n
AY 
 

How to use Buffer – 

Best Social media 

Manager in 2022 

 
Knowledge by Marcus 

Conhece como usar as principais 
funcionalidades e como agendar o teu 
conteúdo. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=SUdDdIQR
kKo 
 

How to use Buffer for 
Social Media 
(Automate & schedule 
posts for Facebook, 
Instagram & More!) 
 

 
Wade McMaster 

 Descobre como agendar os posts de 
redes sociais usando o Buffer e 
automatiza as tuas redes sociais 
(Facebook, Instagram, Twitter e muito 
mais!). Isto é perfeito se fores um 
gestor de redes sociais, pois o Buffer é 
uma plataforma de gestão de redes 
sociais. 
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Other Resources 
 

Link Title  Author Description 

https://www.razorsocial
.com/the-ultimate-
guide-to-bufferapp/ 
 
 

The Ultimate Guide to 
Buffer 

 

RAZORSOCIAL Isto é um conteúdo fácil de ler que te 
explica como usar o Buffer passo a 
passo. Como conectar as tuas contas de 
redes sociais com o Buffer, como 
publicar e como agendar. 

https://buffer.com/libra
ry/how-to-use-buffer-
for-your-social-media-
team/ 

How to Use Buffer for 

Social Media Teams: 

The Complete Guide 

 

buffer 

Descobre como gerir as tuas redes 
sociais e as da tua equipa. Peris para a 
tua equipa, conexões entre contas das 
redes sociais e mais. 
 
 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
#gestãoderedessociais #comunicação #marketingdigital 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

Practice your skills 
Se precisares de gerir diferentes redes sociais, começa com o buffer: 

- Vais ser capaz de agendar os posts a tempo nas diferentes redes sociais. 

- Vais ser capaz de organizar o conteúdo. 

- Vais ser capaz de analisar o impacto do teu conteúdo. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Buffer permite apenas agendar e gerir uma rede social: 

 

- Verdadeiro 

- Falso 

 

Q2: Podes analisar o impacto e o público-alvo com o Buffer: 

 

- Verdadeiro 

- Falso 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 



 

 

 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 

 

 

 

Link to the Tool: 
https://www.grammarly.com/ 

 

Description 
Grammarly é um assistente de escrita que verifica a gramática, ortografia, pontuação, 

estrutura das frases, ou mesmo o estilo.  Foi concebido para melhorar a gramática e a 

ortografia, com base no contexto do que o escritor já escreveu. Graças a esta 

abordagem, Grammarly identifica coisas como adjetivos fracos, erros ortográficos, 

artigos em falta e uso indevido da vírgula. 
 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 

Ortografia Deteta palavras mal escritas 

Pontuação incorreta Marca os erros de pontuação 

Palavras erradas Oferece-te alternativas às palavras que não são utilizadas 
normalmente, que soam melhor e alerta-te para as partes da 
tua escrita que sobram 

 

Youtube Videos 
Link Title Author Description 

https://www.youtube.c
om/watch?v=FJ_ZWAUO
78s 
 

How to Use 

Grammarly - 

Beginner's Guide 

 

 
Howfinity 
 
 

Este é um vídeo completo para 
principiantes do Grammarly, onde 
aprenderás a utilizar as suas principais 
funcionalidades. 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=HOrRPk0e
Ga4 
 

How to Use 

Grammarly STEP by 

STEP - Beginner's 

Guide (2022) 

 

Website Learners 
 

Neste vídeo aprenderás como instalar a 
a extensão Google Chrome para o 
Grammarly. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=erP9EdXEr
ME 
 

How I Use Grammarly 

For Writing And 

Editing (TOP 10 TIPS) 

 

Rafal Rayzer 
 
 

O orador irá mostrar-te algumas coisas 
"secretas" que tornam o processo de 
edição com o Grammarly  muito mais 
fácil.   

 

 

Other Resources 
 

Link Title  Author Description 

https://www.grammarly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FJ_ZWAUO78s
https://www.youtube.com/watch?v=FJ_ZWAUO78s
https://www.youtube.com/watch?v=FJ_ZWAUO78s
https://www.youtube.com/watch?v=HOrRPk0eGa4
https://www.youtube.com/watch?v=HOrRPk0eGa4
https://www.youtube.com/watch?v=HOrRPk0eGa4
https://www.youtube.com/watch?v=erP9EdXErME
https://www.youtube.com/watch?v=erP9EdXErME
https://www.youtube.com/watch?v=erP9EdXErME


 
https://www.google.com/url?s
a=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3
ap-
b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECD
sQAQ&url=https%3A%2F%2Fca
nvas.auckland.ac.nz%2Fcourse
s%2F13725%2Ffiles%2F116090
%2Fdownload%3Fverifier%3D
OfJcHbBnERamf7cAfJIB5UBnA8
5Om2ltHSImfKeG%26wrap%3D
1&usg=AOvVaw31fK5ZSutqCjaj
0TF4Ixom 
 
 

Guia para 
Principiantes 
 

The University of Auckland 
 

Guia do utilizador do Grammarly. 
Introdução. 
 

https://www.grammarly.com/
blog/category/handbook/ 
 

 
Regras de 
Gramática de 
Inglês 

 
 

Grammarly 
 

Encontra as respostas a todos os teus 
enigmas de escrita com este guia 
simples de regras básicas de gramática 
inglesa. 
 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Gestão de Redes Sociais, Comunicação, Marketing Digital 
 

Difficulty level 
Básico 

 

Practice your skills 
Praticar com o Grammarly: 

- Tenta adicionar o plugin Google Chrome; 

- Depois, tenta aceder à ferramenta e criar um documento; 

- Finalmente, copia algumas frases e verifica a tua ortografia e gramática. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Identifica se a frase no Grammarly está correta: "Não cosinhei nada de especial 

para o seu aniversário." 

 

- Correta 

- Incorreta 

 

Q2: Verifica a forma do verbo “get” no past simple no Grammarly: 

 

- Got 
- Gotten 

- Gone 

- Goed 

 

 

 

https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.grammarly.com/blog/category/handbook/
https://www.grammarly.com/blog/category/handbook/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3ap-b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Fblog%2Fcategory%2Fhandbook%2F&usg=AOvVaw0QD1M3ezGDtk3x7GgSHW47
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3ap-b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Fblog%2Fcategory%2Fhandbook%2F&usg=AOvVaw0QD1M3ezGDtk3x7GgSHW47
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3ap-b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Fblog%2Fcategory%2Fhandbook%2F&usg=AOvVaw0QD1M3ezGDtk3x7GgSHW47
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3ap-b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Fblog%2Fcategory%2Fhandbook%2F&usg=AOvVaw0QD1M3ezGDtk3x7GgSHW47
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3ap-b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Fblog%2Fcategory%2Fhandbook%2F&usg=AOvVaw0QD1M3ezGDtk3x7GgSHW47
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3ap-b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Fblog%2Fcategory%2Fhandbook%2F&usg=AOvVaw0QD1M3ezGDtk3x7GgSHW47


 



 

 

 

 

Content Template to be done for each Tool 

 

 
 

Link to the Tool: 
https://www.mailchimp.com  

 

Description 
Mailchimp é uma plataforma de automatização de marketing onde podes partilhar e criar 

correio eletrónico e campanhas de publicidade com clientes e outros interessados.  

É uma ferramenta multifuncional onde podes gerir listas de correio eletrónico, criar 

modelos personalizados de email, alimentar e automatizar todas as tuas campanhas de 

marketing.  

Mailchimp é uma aplicação web compatível com a maioria dos navegadores, o que 

significa que não há necessidade de descarregar ou instalar qualquer software no 

computador. 

 

TOP 3 Functionalities (only free ones) 
 

Title. Max 10 Words Description . Max 30 Words 

Construtor de email Mailchimp inclui um editor de e-mails que 

podes utilizar para criar e-mails profissionais. 

Os utilizadores podem arrastar e largar 

blocos em modelos de correio eletrónico 

contendo diferentes tipos de conteúdo, tais 

como texto, imagens, botões, vídeos e 

códigos promocionais. 

Segmentação A plataforma do Mailchimp inclui 

ferramentas de segmentação que podes 

utilizar para criar segmentos de clientes 

utilizando os dados que estão armazenados no 

sistema.  

Recolha e armazenamento de dados Podes utilizar o Mailchimp para recolher e 

armazenar dados sobre os teus clientes. Estes 

dados são fundamentais para a segmentação, 

personalização de conteúdos e 

implementação de emails automáticos. 

 

Youtube Videos 
 

Link Title  Author Description 

https://www.mailchimp.com/


 
https://www.you
tube.com/watch?
v=LiW6ERTpuHk  
 

MailChimp - 
How to Create a 
Simple Email 
Campaign 

Catalyst Design Neste vídeo irás aprender 
como criar uma campanha 
de email. 

https://www.you
tube.com/watch?
v=__szt9bzS08  
 

How to Add & 

Import Contacts 

to a Mailchimp 

Audience Using 

Excel or Google 

Sheets (March 

2021) 
 

Mailchimp Official 
Content 

Neste vídeo, aprenderás 
como importar contactos 
para a tua audiência 
Mailchimp utilizando um 
programa de folha de cálculo 
como Excel ou Google 
Sheets. 

https://www.you
tube.com/watch?
v=WRsU0IFwJ2o  

How to Create a 
Mailchimp 
Audience 
(March 2021) 

Mailchimp Official 
Content 

Neste vídeo irás a aprender 
a criar uma nova audiência 
na tua conta Mailchimp. 

https://www.you
tube.com/watch?
v=37rkQtaCu5Y  

Mailchimp 
Landing Page 
Tutorial 2022 
(How To Create 
A Landing Page 
For FREE) 

Metics Media Neste tutorial de landing 
page do Mailchimp podes 
aprender, passo-a-passo, 
como criar uma landing page 
no Mailchimp. 

 

Other Resources 

 
Link Title Author Description 

https://mailchim
p.com/resources/
manage-your-
audience/  

Como gerir a 
tua audiência 
no Mailchimp 

Mailchimp Official 
Content 

Sabe como utilizar o 
Mailchimp como CRM. Uma 
ferramenta CRM ajuda as 
empresas a agregar, 
organizar e analisar os dados 
dos clientes para melhor 
gerir as relações com os 
mesmos. 

https://mailchim
p.com/en/feature
s/abandoned-
cart/  

Trazer os 
compradores de 
volta ao seu 
carrinho 

Mailchimp Official 
Content 

Sabe como criar uma 
campanha de automatização 
para carrinhos abandonados 
antes de fazer o check-out. 
Uma estratégia muito 
importante para um 
comércio eletrónico. 

https://qualzz.co
m/most-
effective-
mailchimp-pop-
ups-examples/  

7 Dos Exemplos 
Mais Eficazes de 
Pop-Ups do 
Mailchimp 

Qualzz – Ranjit 
Gavalla 

Descobre alguns exemplos 
de pop-ups. Inspira-te! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LiW6ERTpuHk
https://www.youtube.com/watch?v=LiW6ERTpuHk
https://www.youtube.com/watch?v=LiW6ERTpuHk
https://www.youtube.com/watch?v=__szt9bzS08
https://www.youtube.com/watch?v=__szt9bzS08
https://www.youtube.com/watch?v=__szt9bzS08
https://www.youtube.com/watch?v=WRsU0IFwJ2o
https://www.youtube.com/watch?v=WRsU0IFwJ2o
https://www.youtube.com/watch?v=WRsU0IFwJ2o
https://www.youtube.com/watch?v=37rkQtaCu5Y
https://www.youtube.com/watch?v=37rkQtaCu5Y
https://www.youtube.com/watch?v=37rkQtaCu5Y
https://mailchimp.com/resources/manage-your-audience/
https://mailchimp.com/resources/manage-your-audience/
https://mailchimp.com/resources/manage-your-audience/
https://mailchimp.com/resources/manage-your-audience/
https://mailchimp.com/en/features/abandoned-cart/
https://mailchimp.com/en/features/abandoned-cart/
https://mailchimp.com/en/features/abandoned-cart/
https://mailchimp.com/en/features/abandoned-cart/
https://qualzz.com/most-effective-mailchimp-pop-ups-examples/
https://qualzz.com/most-effective-mailchimp-pop-ups-examples/
https://qualzz.com/most-effective-mailchimp-pop-ups-examples/
https://qualzz.com/most-effective-mailchimp-pop-ups-examples/
https://qualzz.com/most-effective-mailchimp-pop-ups-examples/


 

 

Competences acquired (check the list of skills done by AMARIS) 
Marketing digital, Criação de Conteúdo, Comunicação 
 

Difficulty level 
Intermédio 

 

 

Practice your skills 
Queres enviar um email para a tua base de dados.  

- Primeiro, tenta carregar 5 contactos a partir de uma folha Excel e nomeia a 

audiência 

- Depois, começa a criar um email. Escolhe um modelo que te permita adicionar 

alguma informação sobre os teus produtos (correio eletrónico comercial) 

- Carrega o logótipo da tua empresa e modifica o fundo do corpo alinhado com a 

tua marca 

- E, finalmente, tenta adicionar botões de vídeo e redes socias no final do teu 

email. 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

Q1: Qual destes módulos não pode ser adicionado ao teu email? 

 

- Bottom 

- Divider 

- Image group 

- Todos eles podem ser adicionados num e-mail do Mailchimp 

 

Q2: Sobre as características da audiência. Qual é a que mostra que se pode enviar 

boletins informativos à tua audiência? 

 

- Tag 

- Source 

- Email Marketing 

- Contact Rating 

 

 

 

 

 


