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MÓDULO I – COMUNICAÇÃO 3.O
No livro “Marketing 3.0 - As forças que deﬁnem o novo marketing centrado no
ser humano”, Philip Kotler defende a transição do conceito básico do marketing para o Marketing 3.0. O autor apresenta a evolução do Marketing 1.0 (centrado no produto) para o Marketing 2.0 (orientado ao consumidor), expondo a
lógica atual do Marketing 3.0 como guiada por valores. Captar os valores da
marca, saber onde e como localizar e atrair o público alvo e comunicar os seus
valores são a essência do Marketing 3.0. Evidencia-se a Comunicação 3.0 e a
importância da marca em comunicar interna e externamente plasmando a
visão e os valores da empresa. Daqui decorre que a Comunicação 3.0 é colaborativa e relacional com o propósito de comunicar de forma sustentável e
construir um relacionamento com o consumidor. É nesta perspectiva que este
módulo aborda os conceitos de Marketing 3.0 e Comunicação 3.0 na vertente
da comunicação turística.

Objetivos do módulo:
- Conhecer as diferentes eras do marketing e da comunicação;
- Compreender os elementos sociais,
tecnológicos e culturais que alteram a
experiência do consumidor;

Programa do módulo:

- Dominar as novas metodologias de
trabalho e as formas de planear e criar a
comunicação na era 3.0;

- A evolução da Comunicação 1.0 à
Comunicação 3.0

- Capacitar para a comunicação turística
no contexto do atual panorama digital.

- Do Marketing 1.0 ao Marketing 3.0

- O papel das TICs na Comunicação
- A interligação entre o Marketing 3.0 e
a Comunicação 3.o
- A Comunicação 3.0 e a relevância
dos valores
- O planeamento da Comunicação 3.0
- A importância da formação interna
nas empresas para reﬂetir externamente a Comunicação 3.0
- O papel da Comunicação 3.0 no
Turismo

MÓDULO II – SOCIAL MEDIA
A alteração de paradigma e os novos modelos de comunicação potenciam que as
ferramentas de social media transformem o utilizador em consumidor ativo e participativo. Através de novas funcionalidades, os social media geram novos consumidores
que desenvolvem novas práticas e relações sociais com as marcas. A mutação da
noção de consumo no contexto do digital signiﬁca que as redes de conteúdos nos
media sociais se assumem como canais de comunicação que alteram a cultura digital
e possibilitam a disseminação viral, produção distribuída e consumo coletivo de streamings variados.
A realidade da rede é social e, nesse sentido, o comportamento é coletivo. Logo, a sua
lógica é social e circular. Daqui decorre que os social media e a gestão de redes
sociais é um elemento crucial numa estratégia de marketing. A presença nas redes
sociais tem de ser orientada a divulgar e promover marcas, serviços e produtos a uma
escala mundial e numa permanente interação com o consumidor. A gestão de redes
sociais implica uma eﬁcaz gestão da marca e da reputação. Logo, uma estratégia de
social media marketing bem deﬁnida permite impulsionar a marca e reforçar a sua
imagem nas redes sociais.
Neste módulo apresenta-se o novo ecossistema dos media com o propósito de implementar estratégias de social media marketing na comunicação turística.

Objetivos do módulo:
- Conhecer o impacto das redes sociais no
ecossistema turístico e na sua promoção;

Programa do módulo:

- Dominar as funcionalidades e as ferramentas de social media;

- Fundamentos de social media: conceitos e
potencialidades para a comunicação
turística

- Conhecer os princípios do social media
marketing;
- Reconhecer a importância dos social media
na comunicação turística e enquanto ferramenta de marketing;
- Saber desenvolver um plano estratégico de
gestão para as redes sociais com recurso a
aplicações próprias para a integração de
conteúdo em vários suportes;
- Dominar as ferramentas e funcionalidades
dos diferentes canais no que diz respeito a
conteúdos, públicos e publicidade;
- Compreender o papel da gestão de redes
sociais numa estratégia macro;

- A importância do social media e do social
media marketing nas práticas de promoção
turística
- Fundamentos do social media marketing
- Redes sociais: diversidade, ferramentas,
funcionalidades, públicos, boas práticas
- Social media na comunicação turística e
enquanto ferramentas de marketing:
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,
Pinterest, YouTube, Foursquare, TripAdvisor
- Planeamento digital, estratégias, análises
e aprendizagem

- Desenvolver estratégias de comunicação
turística em plataformas de social media;

- Elementos de uma estratégia de gestão
eﬁcaz nas redes sociais orientada ao
Turismo

- Adquirir competências de comunicação
integrada e distribuída nos social media.

- Comunicação, segmentação e geração de
conteúdos
- Conteúdo nas Redes Sociais: relevância,
linguagem e resultados

MÓDULO III - DIGITAL BRANDING
A gestão de marcas online é designada por Digital Branding. Este novo paradigma de gestão de marca pressupõe que a abordagem se centre na experiência do consumidor. Neste sentido, as marcas necessitam de pontos de
convergência entre os seus valores, identidade e personalidade com o consumidor. Sendo claro que existe um referencial simbólico em torno das marcas
que resulta diretamente do processo da sua gestão de forma articulada com
o consumidor, compreende-se que a experiência de consumo no meio digital
é mais ampla e está associada a uma forte componente emocional. Neste
módulo aborda-se o conceito de Digital Branding e as estratégias associadas
à capitalização das redes digitais na comunicação turística com vista a envolver os consumidores em experiências afetivas e emocionais.

Objetivos do módulo:
- Compreender o atual processo de
construção de uma marca no ecossistema digital;
- Dominar o valor dos meios digitais na
construção de signiﬁcados sobre as
marcas e na percepção dos consumidores fazem destas;
- Compreender o conceito de Digital
Branding Experience;
- Saber projetar estratégias para comunicar uma marca online.

Programa do módulo:
- Digital Branding: processo de construção e gestão de marcas no contexto
digital e da comunicação turística
- Vetores da construção da marca:
comunicação, ambiente, produto/serviço, comportamentos
- Digital Branding Experience: a experiência digital do consumidor
- Comunicar a marca online: conversão,
interação, partilha, recomendação,
notoriedade e capital digital
- Capitalizar a marca online: compromisso, reconhecimento, reputação,
ﬁdelização e recomendação
- Dinâmicas online para a gestão da
marca: design, branded content e
mobile

MÓDULO IV - SOCIAL SELLING
Social Selling deﬁne-se como o procedimento de desenvolvimento de relacionamentos como parte do processo de vendas. Exemplos de técnicas de
Social Selling incluem a partilha de conteúdo relevante, interação direta
com potenciais compradores e clientes, marketing pessoal e compreensão
social. Social Selling é distinto de marketing social atendendo a que se
centra nos proﬁssionais de vendas e visa cultivar relações individuais de
conﬁança com os consumidores. Neste sentido, Social Selling consiste na
utilização dos media sociais para obtenção de informações e qualiﬁcação
de contatos com o propósito de gerar leads, reduzir os esforços de venda e
manter relações dentro de uma rede na qual os clientes conﬁam. No
módulo sobre Social Selling exploram-se formas de alcançar os objetivos
de vendas tirando partido das redes sociais para encontrar os consumidores e criar relações de conﬁança.

Objetivos do módulo:
- Dominar os fundamentos e componentes do Social Selling;
- Saber fundamentar a interação com
potenciais clientes com base no conhecimento e na informação personalizada;

Programa do módulo:

- Compreender as diferentes formas de
utilizar as ferramentas de social media
nas várias fases do processo de Social
Selling;

- Fundamentos do Social Selling

- Conhecer os métodos que permitem
monitorizar a eﬁcácia das vendas sociais.

- Ferramentas digitais para Social
Selling

- Componentes do Social Selling:
prospecção, marketing pessoal, gestão
de relacionamentos sociais

- Criação de relações de conﬁança
- Métodos para monitorização das
vendas
- A expansão do Social Selling no
Turismo

MÓDULO V - BUSINESS INTELIGENCE
Business Intelligence deﬁne-se como o conjunto de estratégias, processos,
aplicações, dados, tecnologias e estruturas técnicas utilizadas pelas empresas com o propósito de recolher e analisar dados, apresentar e divulgar informações comerciais. Neste início de século XXI, no mundo do Turismo extrair
inteligência dos números é um fator crítico de sucesso. O Business Intelligence é agora uma competência transversal e determinante no mercado. Neste
sentido, este módulo aborda o presente e perspectiva o futuro de Business
Intelligence, analisa os seus componentes, metodologias, processos de apoio
à decisão e aplicações empresariais orientadas ao Turismo.

Programa do módulo:
- O processo de Business Inteligence
Objetivos do módulo:
- Compreender o processo de Business
Inteligence, os seus componentes e as
capacidades de apoio à decisão potenciadas por estes processos;
- Dominar as metodologias a utilizar no
desenvolvimento de soluções de Business Inteligence;
- Conhecer os processos de Business
Analytics, Data Mining, Text Mining, Web
Mining, Business Performance Management;
- Dominar aplicações empresariais de
Business Inteligence aplicadas ao
Turismo.

- Componentes da infraestrutura de
Business Intelligence: pessoas, processos e tecnologias
- Metodologias de desenvolvimento de
soluções de Business Intelligence
- Aplicações analíticas de monitorização do desempenho das organizações
e das ferramentas de visualização
- Processos de apoio à decisão: Business Analytics, Data Mining, Text
Mining e Web Mining, BPM (Business
Performance Management)
- Importância de Big Data e Internet of
Things no contexto dos processos de
Business Intelligence
- Principais aplicações empresariais de
Business Intelligence aplicadas ao
Turismo

MÓDULO VI – FERRAMENTAS DE MONITORIZAÇÃO
E SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE
O processo de monitorização de redes sociais implica recorrer a um conjunto
de ferramentas para aferir os resultados. As métricas a analisar dependem da
estratégia e metodologias deﬁnidas. O processo de monitorização começa
com a utilização de ferramentas proﬁssionais que permitem a recolha e armazenamento de dados pra posterior análise e produção de relatórios. A aprendizagem que decorre da análise dos dados denomina-se social media intelligence e suporta-se em práticas de business intelligence com recurso a dados
em tempo real e a sua integração com os dos media sociais para otimizar a
estratégia de marketing digital. Neste sentido, possibilita compreender as
oportunidades e os erros da estratégia, permitindo identiﬁcar tendências e
prever situações. Neste módulo é abordado todos os elementos que fazem do
processo de monitorização de redes sociais utilizadas na comunicação digital
para o Turismo.

Objetivos do módulo:
- Dominar as etapas do processo de
monitorização de redes sociais;
- Conhecer o conceito de Social Media
Intelligence e suas ferramentas;
- Dominar as métricas de análise da
presença nas redes sociais;
- Saber monitorizar a presença nas redes
sociais e adequar a estratégia de marketing digital em função dos resultados.

Programa do módulo:
- Processo de monitorização de redes
sociais utilizadas para promoção turística
- Social Media Intelligence
- Ferramentas de Social Media Intelligence
- Monitorização de redes sociais: ferramentas proﬁssionais e metodologias
- Métricas de análise: valor da rede, taxa
de crescimento, taxa de conversão, conversão, time on site, exit page, bounce
rate, ampliﬁcação, aplauso, valor do like
- Tipos de dados
- Relatórios
- Monitorização de redes sociais, Return
On Investment e processos de tomada de
decisão

MÓDULO VII – INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO
WEB: CRIAÇÃO DE SITES

Os websites são o principal meio de comunicação da empresa, devendo
por isso estar no centro de toda a estratégia online de comunicação.
Perceber o esquema de comunicação das mensagens visuais na Internet, dominar os fundamentos da comunicação gráﬁca digital online
tendo em atenção os elementos visuais que a constituem, estruturar e
criar mensagens visuais com diversos graus de complexidade para a
Internet (com acesso através de dispositivos) são requisitos essenciais
para o desenvolvimento de um website que comunique uma marca de
forma eﬁcaz. Neste módulo pretende-se compreender a importância do
website e dos seus diferentes componentes para a empresa na sua
ligação à comunicação do produto/serviço turístico.

Objetivos do módulo:
- Compreender a relevância dos websites
para comunicar as marcas e produtos
turísticos;
- Reconhecer noções básicas de webdesign,
nomeadamente responsive webdesign;
- Dominar estratégias de search engine
optimization;
- Dominar a gestão de conteúdos em plataformas de content management systems, a
análise de resultados de web analytics, a
publicidade no Google Adwords.

Programa do módulo:
- A importância do website como meio
de comunicar uma marca
- O website como centro da estratégia
de comunicação um produto/serviço
turístico
- Webdesign: a relevância do layout
- A importância da presença do site em
todos os dispositivos: responsive web
design
- A otimização do website para motores
de busca: search engine optimization
- Web analytics: plataformas e métricas
- A gestão de conteúdos através de
plataformas de content management
systems
- Integração do website com redes
sociais
A importância da newsletter na estratégia de gerar tráfego

MÓDULO VIII – CRIAÇÃO E GESTÃO DE BLOGS
Os blogs têm tido uma importância crescente na comunicação turística,
uma vez que o indivíduo “ouve” o comentário de quem já antes esteve
num local turístico, e desse modo, ajuda-o a decidir sobre um produto ou
um destino. Com a possibilidade de atualização regular, o blog pode ter
conteúdos atuais, únicos, originais e que geram tráfego orgânico para o
website. Como meio de comunicação mais personalizado e opinativo,
permite conquistar a conﬁança dos leitores. Neste módulo pretende-se
compreender a importância do blog na divulgação da marca e desenvolver competências para uma comunicação turística eﬁcaz.

Programa do módulo:
- Blog: conceito e tipologia
- Fundamentos do blogging
- Plataformas e para criação de Blogs
Objetivos do módulo:

- Blogs internos e externos

- Dominar os conceitos de blogging;

- Sinergias entre blogs e outros elementos de comunicação da marca

Saber comunicar a marcar e os seus
valores através um blog;
- Compreender a lógica de estratégias
integradas de comunicação através das
sinergias entre blogs e outras plataformas de comunicação da marca;
- Reconhecer a importância da utilização
de um blog na comunicação do produto/serviço turístico.

- Parcerias com bloggers
- Criação e dinamização de um blog
- Métricas e indicadores de retorno
- A importância do blog para o produto/
serviço turístico

MÓDULO IX – CRIAÇÃO DE COMUNIDADES EM REDE
O uso crescente da Internet resultou na criação de um novo tipo de organização social, a sociedade em rede, que permite a formação de comunidades
virtuais, agregados pela identiﬁcação de interesses ou necessidades comuns.
A convergência dos meios veio introduzir transformações na apropriação das
ferramentas e alterar os modelos de consumo e produção. O consumidor 2.0
é frequentemente deﬁnido como a materialização da geração C – que gera
conteúdos, maximiza a colaboração e está conectada em permanência. As
pessoas são o mais importante ativo do marketing. No marketing digital, são
os consumidores e os inﬂuenciadores os seus principais ativos. Neste
módulo procuramos responder à necessidade de formação dessas comunidades como uma estratégia do indivíduo para adquirir uma nova identidade, o
seu papel social e de uma nova forma de estabelecimento de relações sociais
por meio da rede.

Programa do módulo:
- Deﬁnir o posicionamento da marca
nas redes sociais
- Deﬁnir, numa estratégia integrada, o
objetivo da presença da marca em cada
rede social
Objetivos do módulo:

- Comunidades em rede: pertença,
presença, interação, desterritorialidade

- Reconhecer a importância estratégica
do digital na criação de comunidades de
suporte da marca;

- Comunidades em rede: ativos na
construção da identidade online

- Saber deﬁnir o posicionamento da
marca nas redes sociais de forma
integrada com o propósito de criar comunidades que apoiem a disseminação da
missão, valores e identidade da marca;

- Explorar as comunidades em rede:
procurar consumidores, parceiros e
investidores

- Dominar o conceito de inﬂuenciadores
online;
- Saber implementar uma estratégia de
integração nas comunidades no posicionamento da marca.

- Inﬂuenciadores nas comunidades em
rede

MÓDULO X – OS NOVOS DESTINOS TURÍSTICOS
Os próximos anos prometem mudanças no paradigma mundial na área do
Turismo, com a proliferação de novos destinos turísticos emergentes. As
transformações no mercado turístico implicam novas estratégias que respondam aos desaﬁos atuais. Os novos canais de informação e distribuição, a
alteração nos custos de viajar tanto ao nível dos transportes como do alojamento, e os novos comportamentos do consumidor na preparação da sua
viagem lançam novos desaﬁos ao sector do Turismo. A necessidade de
estratégias de promoção digital que acompanhem os novos hábitos dos consumidores e o conhecimento das mudanças de paradigma nesta área são
temáticas a abordar neste módulo.

Objetivos do módulo:
- Conhecer as mudanças de paradigma no
sector do Turismo;
- Reconhecer a evolução dos ﬂuxos turísticos e as mudanças nos comportamentos
dos consumidores;

Programa do módulo:

- Dominar o planeamento estratégico de
destinos turísticos;

- O que deﬁne um destino turístico

- Reconhecer os novos destinos turísticos.

- As mudanças nos comportamentos e
nas motivações dos consumidores

- A evolução dos ﬂuxos turísticos

- Novos mercados e novos destinos
- Os impactos do turismo
- Planeamento estratégico de destinos
turísticos
- Políticas públicas e modelos de
planeamento estratégico de destinos
turísticos
- Os novos destinos turísticos

