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Criação de Loja 

Online 

F o r m a ç ã o  O n l i n e  

 

Segundo estatísticas atuais, o volume de negócios de comércio eletrónico em Portugal situa-se nos 
3,3 mil milhões de euros, com tendência crescente nos próximos anos. Hoje em dia torna-se quase 
imperativo as empresas terem uma loja online, especialmente as que comercializam bens de consumo. 

Nesta ação de formação online irá aprender como criar a sua loja online de forma fácil (e sem a 

necessidade de conhecimentos de programação), utilizando a plataforma Shopify, uma das grandes 
referências a nível mundial. 

 

DESTINATÁRIOS 

Esta ação de formação destina-se a profissionais que pretendam desenvolver competências na área 
do e-commerce, dinamizando ou potencializando o seu negócio por esta via. 

 

REQUISITOS 

Conhecimentos de inglês serão uma mais-valia; 

Computador portátil com Google Chrome instalado, microfone, câmara e acesso à Internet. 

Não precisa de ter conhecimentos de programação pois não vai escrever uma só linha de código. 

 

OBJETIVOS 

No final da sessão os formandos deverão ser capazes de criar, de forma autónoma, a sua própria loja 
na plataforma Shopify. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Os fundamentos: 

 O processo da compra online; 

 Armadilhas a evitar; 

 As 7 características fundamentais de uma loja online. 

 
Criação da loja online: 

 Seleção do design/aspeto gráfico da loja; 

 Definições gerais (dados da empresa, meios de pagamento, taxas de entrega, etc.); 

 Criação de produtos; 

 Criação de campanhas comerciais (descontos/promoções); 

 Criação de páginas com informação legal obrigatória; 

 Criação de páginas com informação institucional (Perguntas Frequentes, Contactos, “Sobre”, 
Equipa, etc.). 
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Gestão da loja: 

 Análise de encomendas; 

 Análise de estatísticas de vendas, financeiras e comerciais; 

 Serviço ao cliente. 

 
Os “extras”: 

 Aplicações que pode instalar para tornar a sua loja ainda mais eficaz. 

 

 

 

 

16 horas   |   195,00 € 

 


