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 O QUE É O @TUALIZA-TE?

É um projeto que visa:

1. A transição das micro e pequenas empresas do concelho de Valongo para o mundo digital;

2. A capacitação de jovens desempregados em Marketing Digital que desenvolvem um projeto em contexto real, em conjunto com as micro e pequenas

empresas para apoiá-las nessa transição.

 COMO?

Um grupo de jovens a descobrir o gosto e a motivação pela área das tecnologias e do MARKETING DIGITAL, participam numa formação certificada de

275h, desenvolvendo assim os conhecimentos e competências relevantes como técnicos de marketing digital. Durante as sessões de projeto têm a

oportunidade de desenvolver um projeto em contexto real, aconselhando e apoiando os pequenos comerciantes na sua transição digital.

Os comerciantes em contacto com os jovens debatem ideias e desenvolvem soluções para tornarem os seus NEGÓCIOS MAIS ATUAIS!
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• Entre os 18 e 45 anos

• Quem vive ou estuda no concelho de Valongo, preferencialmente 

jovens NEET;

• Com habilitações mínimas ao nível do 3º ciclo de escolaridade.

• Micro e pequenas empresas do concelho de Valongo

PARA QUEM?

 JOVENS  COMERCIANTES
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novembro 2020 a junho 2021 | FORMAÇÃO* – 275h

fevereiro 2021 | WORKSHOP de Marketing Digital aos comerciantes

fevereiro a maio 2021| ARRANQUE – construção das soluções com os comerciantes

junho 2021| EVENTO FINAL – Apresentação e Premiação das melhores soluções

outubro a novembro 2020 | DIVULGAÇÃO jovens e comerciantes

CRONOGRAMA
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*Em parceria com o Centro de Formação Profissional do Porto (IEFP)



13 Jovens 
desempregados

• 15% masculino

• 85% feminino

Final
6 Jovens

Encontraram oportunidade de emprego

Início  No total participaram neste projeto 13 jovens com idades compreendidas entre os 19 e os

46 anos (µ= 28 anos). 69% destes jovens tinham o ensino secundário completo, 15% o

ensino superior e 8% o 3º ciclo.
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CARACTERIZAÇÃO DOS JOVENS



 Pizzaria Filliana

 Florista 1º de Maio

 A Moderna

 Tangilina

 Clube de Karaté de Alfena

 Sandra Franco Consultora de Imagem

 Lavandaria Happiness Bubbles

 BE-IN

 Comerciantes com idades entre os 38 e 83 anos, com habilitações desde o 2º ciclo

(14%) até ao ensino superior (43%).

Presentes

8 comércios

7 Comerciantes 57% masculino

43% feminino

Presentes

µ= 54 anos
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COMERCIANTES



275 horas

 Marketing digital

 Gestão de conteúdos digitais

 Social media

 Meios de comunicação digital 

 Marketing 3.0 

 Projeto Webdesign

 Relação com o cliente/comportamento organizacional 

 Construção de páginas Web 

 Edição Web
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FORMAÇÃO JOVENS



 Temas abordados:

• Marketing de atração

• Marketing de conteúdo

• Marketing Viral

• Lojas online

 Características:
Duração:

• 4 horas
Presentes:

• 9 comerciantes/funcionários dos estabelecimentos
Média idade: 

• 46 anos
Género:

• 63% feminino
• 37% masculino
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 Como é que os comerciantes avaliaram o Workshop?

 Pertinência dos temas/conteúdos abordados

 50% nem muito nem pouco satisfeito

 13% satisfeito

 38% totalmente satisfeito

Alcance dos objetivos

 38% nem muito nem pouco satisfeito

 25% satisfeito

 25% totalmente satisfeito

 Satisfação Global

 25% nem muito nem pouco satisfeito

 50% satisfeito

 25% totalmente satisfeito
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 Conclusões finais - concordância entre os participantes sobre a utilidade do tema abordado:

A aplicabilidade da formação a nível profissional

Para o desenvolvimento de competências

Apresentação de novas técnicas de aprendizagem sobre o produto online

É fundamental acompanhar a evolução do mercado digital.

 Após a participação no workshop, 87,5% dos participantes considerou ter um conhecimento suficiente sobre marketing digital e 12,5% um conhecimento muito bom.
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WORKSHOP DE MARKETING DIGITAL | COMERCIANTES



TRABALHOS DE PROJETO
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 PIZZARIA FILLIANA

Trabalho realizado:

 Melhoria do site

 Menu mais apelativo

 Atualização nas Redes Socais

 Melhor qualidade fotográfica
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Website antigo

 Não responsivo a dispositivos móveis

 Logotipo não visível

 Dificuldade de ver o menu completo

 Paleta de cores antiquada e pouco apelativa

 Tipo de letra básico

Nova solução:

 Cores coesivas com logotipo

 Serviços atualizados

 Caracter e textura

 Menu atualizado

 Uso das cores do logotipo
VER SITE
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PIZZARIA FILIANA

http://www.pizzariafilliana.pt/


Fotografias Redes Sociais | Antes
 Fotos com aspeto amador

 Fotos escuras

 Imagens desfocadas

Nova solução 
 Fotografias nítidas

 Cores apelativas e vibrantes

 Ângulos sugestivos
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PIZZARIA FILIANA



Menu | Antes
 Menu desatualizado

 Sem cor/contraste

 Menu aborrecido
Nova solução

 Cores com contraste

 Aspeto limpo e profissional

 Menu simples

 Atualizado
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PIZZARIA FILIANA



Redes sociais | Antes
 Poucas publicações

 Instagram criado mas sem publicações

 Pouca coerência entre publicações

 Imagem pouco uniformizada

Nova solução
 Criação de um cronograma de publicações

 Edição de fotografias

 Criação de layout para as redes sociais

 Publicações regulares e maior envolvimento com os seguidores

 Partilha de dicas e conselhos para publicações nas redes sociais
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PIZZARIA FILIANA

@pizzariafilliana.pt @pizzaria_filliana

https://www.instagram.com/pizzaria_filliana/
https://www.instagram.com/pizzaria_filliana/
https://www.facebook.com/pizzariafilliana.pt
https://www.facebook.com/pizzariafilliana.pt
https://www.facebook.com/pizzariafilliana.pt
https://www.instagram.com/pizzaria_filliana/


 FLORISTA 1º DE MAIO

Trabalho realizado:
 Criar um novo site

 Atualização do logotipo

 Aumento de publicações nas redes socais

 Melhor qualidade fotográfica
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Nova solução:
 Criação de um novo site

Website antigo

© CDI Portugal

FLORISTA 1º DE MAIO

VER SITE

https://www.florista1maio.pt/


 Logotipo antigo:  Nova solução:

 Atualização do logotipo
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FLORISTA 1º DE MAIO



Publicações nas redes sociais:
 Dificuldade em fazer/criar publicações próprias

Nova solução:
 Publicações próprias e regulares

 Layout para as publicações
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FLORISTA 1º DE MAIO

@florista1maio @florista1maio

https://www.instagram.com/florista1maio/
https://www.instagram.com/florista1maio/
https://www.facebook.com/Florista1%C2%BA-maio-1039533259438592
https://www.facebook.com/Florista1%C2%BA-maio-1039533259438592
https://www.facebook.com/Florista1%C2%BA-maio-1039533259438592
https://www.instagram.com/florista1maio/


 Melhoria da qualidade das fotografias

 Antes  Depois
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FLORISTA 1º DE MAIO



Trabalho realizado:
 Criação novo site

 Atualização do logotipo

 Criação loja online

 Aumento de publicações nas redes socais

 Melhor qualidade fotográfica

© CDI Portugal
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 A MODERNA



 Criação de Landing page
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A MODERNA

VER SITE

http://www.amoderna.pt/


 Modernização do logotipo

 Antes  Depois
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A MODERNA



 Criação de Loja Online
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A MODERNA



 Redes sociais | Antes
 Falta de qualidade das fotografias

 Falta de coerência nas publicações

 Poucas publicações

 Nova solução - Redes sociais
 Edição de imagens, criação de um fundo monocromático, 

para exaltar os produtos 

 Criação de cronograma de publicações

 Criação de loja online no Facebook

 Mais publicações nas redes sociais
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A MODERNA

@amoderna.valongo

https://www.facebook.com/amoderna.valongo


Trabalho realizado:
 Criação loja online

 Incentivo para fazer diretos

 Aumento de publicações nas redes socais

 Melhor qualidade fotográfica

© CDI Portugal

 TANGILINA
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 Publicações no Instagram Criação de loja online no facebook
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TANGILINA



 Apoio a iniciar diretos nas redes sociais e criação de uma imagem
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TANGILINA



 Mais…
 Publicações mais regulares

 Apoio na legenda e hashtags da publicação 

 Criação de Layout para as publicações

 Maior envolvimento nos comentários
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TANGILINA

@tangilina @tangilina_modainfantil

https://www.instagram.com/tangilina_modainfantil/
https://www.instagram.com/tangilina_modainfantil/
https://www.facebook.com/tangilina
https://www.facebook.com/tangilina
https://www.facebook.com/tangilina
https://www.instagram.com/tangilina_modainfantil/


 Trabalho realizado:
 Criação novo site

 Criação redes sociais

 Ajuda na criação de publicações nas redes socais
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 CLUBE DE KARATÉ DE ALFENA



 Website antigo:
 Site desatualizado

 Comerciante não tinha acesso ao site

 Nova solução:
 Cores coesivas com logotipo

 Serviços atualizados

 Caracter e textura

 Menu atualizado

 Uso das cores do logotipo
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CLUBE DE KARATÉ DE ALFENA



 Criação de redes sociais
 Facebook - Comerciante não tinha acesso à rede social e como tal não realizada publicações

 Youtube

 Instagram
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CLUBE DE KARATÉ DE ALFENA

@ckalfena @ckalfena

https://www.instagram.com/ckalfena/
https://www.instagram.com/ckalfena/
https://www.facebook.com/ckalfena/
https://www.facebook.com/ckalfena/
https://www.facebook.com/ckalfena/
https://www.instagram.com/ckalfena/


 Redes Sociais
 Apoio na gestão de conteúdo e melhoramento do mesmo

 Dicas e conselhos de legendas e uso de hashtags
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CLUBE DE KARATÉ DE ALFENA



 Trabalho realizado:
 Criação novo site

 Coerência das publicações nas redes socais
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 SANDRA FRANCO | CONSULTORA DE IMAGEM
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 Criação do site para disponibilização de informação sobre a consultadoria
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SANDRA FRANCO - CONSULTORA DE IMAGEM

VER SITE

http://www.sandrafranco.pt/


 Publicações nas redes sociais:
 Muito pessoais e pouco profissionais

 Pouco design, coerência e criatividade

 Nova solução:
 Redes sociais estritamente com publicações profissionais 

 Criação de Layout para publicações

 Imagem uniformizada

 Publicações com temas e/ou sugestões 

 Informação das legendas simplificada e introduzida na imagem da 

publicação
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SANDRA FRANCO - CONSULTORA DE IMAGEM

@sandramrcfranco @sandramrfranco

https://www.instagram.com/sandramrcfranco/
https://www.instagram.com/sandramrcfranco/
https://www.facebook.com/sandramrcfranco
https://www.facebook.com/sandramrcfranco
https://www.facebook.com/sandramrcfranco
https://www.instagram.com/sandramrcfranco/


 Trabalho realizado:
 Coerência das publicações nas redes socais

 Utilização do logotipo e nome da empresa
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 LAVANDARIA HAPPINESS BUBBLES
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VER SITE

http://www.happinessbubbles.pt/


 Publicações nas Redes Sociais:
 Pouco envolvimento e publicações

 Utilização para publicações pessoais

 Pouca coerência 

 Nova solução:
 Publicações regulares, temáticas

 Publicações com dicas, conselhos e promoções

 Criação de um layout

 Maior interação com o cliente
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LAVANDARIA HAPPINESS BUBBLES



 Sugestão de alteração do logotipo

 Antes  Depois
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LAVANDARIA HAPPINESS BUBBLES



 Colocação do logotipo nas redes sociais e imagem do comércio para facil identificação 
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LAVANDARIA HAPPINESS BUBBLES

@Ltorres1966

https://www.facebook.com/Ltorres1966
https://www.facebook.com/Ltorres1966
https://www.facebook.com/Ltorres1966


 Trabalho realizado:
 Criação layout para as redes socais

 Apoio no design das redes sociais

 Incentivo para maior interação nas redes sociais

*Comerciante mais bem posicionada online com redes sociais e site, mas com algumas necessidades noutras áreas.
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 BE IN
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VER SITE

https://beinlojaonline.pt/


 Publicações nas redes muito:
 Redes sociais pouco atrativas

 Maior envolvimento com a comunidade

 Falta de coerência nas publicações

 Publicações centradas exclusivamente para a venda de produtos

 Apoio no design de publicações

 Nova solução:
 Criação de Layout para as redes sociais

 Publicações para além da venda de produtos

 Apoio na criação e design de vouchers
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BE IN



 Apoio no design para as redes sociais
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BE IN



 Incentivo para iniciar diretos  Incentivo para iniciar instastories
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BE IN

@bein.lojaonline @bein_lojaonline

https://www.instagram.com/bein_lojaonline/
https://www.instagram.com/bein_lojaonline/
https://www.facebook.com/bein.lojaonline
https://www.facebook.com/bein.lojaonline
https://www.facebook.com/bein.lojaonline
https://www.instagram.com/bein_lojaonline/


IMPACTO

© CDI Portugal

1ª EDIÇÃO DO @TUALIZA-TE 2020/2021



 75% dos jovens ficou satisfeito com o projeto. 

• Com a participação no atualiza-te os jovens indicaram que os seus conhecimentos aumentaram nos seguintes aspetos:

PRINCIPAIS RESULTADOS IMPACTO - JOVENS

40% Conhecimento sobre marketing digital

80% Conhecimento sobre gestão de conteúdos 
digitais

60% Novos conhecimentos tecnologicos e 
competências tecnicas

70% Selecionar,criar e partilhar recursos 
digitais

60% Usar tecnologias e estratégias 
digitais

© CDI Portugal
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88% dos jovens considera que os conhecimento adquiridos no projeto são importantes para o seu desenvolvimento profissional.

Sendo que 83% vê-se a trabalhar na área de Marketing Digital e 60% está sente-se motivado para iniciar um negócio próprio.

88%

38%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Profissional

Pessoal

Académica o “Ajudou me muito no meu projeto pessoal.”

o “Porque aprofundando-os posso aplicá-los a projetos que tenho.”

o “Faz sempre jeito ter-mos conhecimento desta área pois ela cada vez é 

mais usada.”

o “Aprendeu-se muito sobre contacto com cliente e psicologia aplicada na 

sociedade.”

o “Aprendeu-se muita coisa sobre tecnologias, redes sociais, relações 

interpessoais e com clientes.”

PRINCIPAIS RESULTADOS IMPACTO - JOVENS

© CDI Portugal
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o “Gostei muito de aprender a lidar com as redes sociais. “

o “Que a falha é inerente a todos, até aqueles que lideram.”

o “Saber lidar com vários tipos de pessoas.”

o “O saber interagir com diferentes possíveis clientes.”

o “Aprendi que devo dar oportunidade as coisas que me aparecem pois posso vir a gostar mais do que pensava.”

o “Os programas para suporte de criação de conteúdo.”

o “A aprendizagem de que na vida tudo tem dois lados e que por mais que um dos lados tenhas ideias, ambos os dois têm que 
estar de acordo.” 

MAIOR APRENDIZAGEM QUE LEVAM DO PROJETO- JOVENS
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AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE PROJETO COM OS JOVENS

50% dos comerciantes ficou totalmente satisfeito com a relação criada com os jovens ao longo do projeto. 

o “Se eu tivesse mais tempo poderia ter sido melhor, às vezes não conseguia dar reposta 
por falta tempo. Sempre que precisei falava com elas.”

o “Relação muito positiva, corte abrupto da comunicação na transição dos temas.”

o “Não houve comunicação, o que foi feito foi como obrigação. Mesmo os post temáticos, 
não assumiram o desafio voucher.”

o “Empenharam-se no trabalho que fizeram, dentro das minhas disponibilidades.” 

o “Disponibilidade, espirito de inovação, ajuda, - estou a aprender a gatinhar e ajudaram 
me bastante.”

o “Foram super prestáveis, sempre apoiaram, foram 5*, muito disponíveis.”

13%

38%

50%

pouco satisfeito satisfeito Totalmente satisfeito

© CDI Portugal
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87% dos comerciantes consideram que tanto a informação e apoio dos jovens, como o plano de atividades proposto foi uma mais valia e 50% dos

comerciantes indicou que as expectativas iniciais sobre o trabalho dos jovens foram totalmente correspondidas.

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE PROJETO COM OS JOVENS

38%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Trabalho desenvolvido pelos jovens

correspondida

totalmente correspondida

o “Foi atingido tudo que estava definido, assim como objetivos.”

o "Dentro do proposto foi atingido e todos os ajustes foram realizados“

o “O meu problema foi a disponibilidade, gostava de ter interagido mais com os jovens e encontrar-se mais
presencialmente. Mas dentro do que foi possível, correu bem. “

o “Consegui desenvolver mais as competências de marketing digital, mais confiança.“

© CDI Portugal
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Com a participação no atualiza-te os comerciantes indicaram que os seus 

conhecimentos aumentaram nos seguintes aspetos: 

PRINCIPAIS RESULTADOS - COMERCIANTES

75% dos comerciantes consideram que a participação no projeto

trouxe alteração relevantes para o seu negócio.

o “Aumentaram os gostos na página do facebook, houve mais adesão à 
pagina.”

o “Já tem  mais visibilidade, tem mais contactos no instagram.”

o "Os jovens incentivaram mais para a publicação regular, e as fotos 
também melhoraram de qualidade.“

o “Tem novos clientes todos os dias, mais visualizações, com os diretos. 
Chegar a diferentes públicos.” 

75%  Aumentou o conhecimento sobre 
marketing ddigital

75%  Aumentou o conhecimento sobre gestão 
de conteúdos digitais

100%  Adquiriu novos conhecimentos 
tecnológicos
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 No final todos os comerciantes concordaram que os conhecimento adquiridos na participação deste projeto foi uma

mais valia para o seu desenvolvimento profissional.

o “Aprendi a utilizar layout, a publicar doutra forma, com imagem mais atraente. Edição de imagens, fundos. Colocar os textos pequenos a assertivos.”

o “É uma área trabalhosa, mas ajudou-me porque passei a ter mais visibilidade e mais contactos com o público.”

o “Ganhei consciência do que realmente é o marketing numa atividade profissional e relação com o cliente.”
o
o “Tentar aproveitar a forma como faz a gestão das redes sociais para angariar pessoas. Forma mais rápida de chegar ao cliente e de eles chegarem a mim.”

o “Obtive mais conhecimentos, mais confiança no marketing digital.”

MAIOR APRENDIZAGEM QUE LEVAM DO PROJETO- COMERCIANTES

© CDI Portugal
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