
 
 
 

 

FORMAÇÃO “MARKETING E VENDAS ONLINE” 

 

Considerando os tempos que estamos a viver e a necessidade de apoiar o comércio local nesta 
fase em que urge a adaptação a uma nova realidade, o Centro de Empreendedorismo e Inovação 
Alenquer Inovar disponibiliza pacotes de serviços com respostas e soluções para a economia 
local.  
Através do desenvolvimento de um programa de apoio ao comércio local, para ações de 
inovação, gestão, formação e modernização nesta fase crítica de diminuição da atividade 
económica. 
 
Após análise das respostas ao “Questionário - Recolha de informação para análise de medidas 
de apoio ao Comércio Tradicional Local”, foi verificada a necessidade de formação na área do 
comércio online. 
 
A formação “Marketing e Vendas Online”, está direcionado aos agentes económicos do 

comércio tradicional do concelho de Alenquer registados no Alenquer Portal de Negócios. 

Esta ação está integrada nas medidas excecionais criadas no âmbito do atual contexto de 

Pandemia no setor da Economia e Saúde; nomeadamente a “Medida 6 – Programa de apoio ao 

comércio tradicional local, para a implementação de ações de inovação, gestão, formação e 

modernização.” 

Com esta formação, irão aprender a tirar partido da Internet para dinamizar as vendas e 

melhorar o atendimento ao cliente. Ficarão a conhecer a criação de um website e de uma loja 

online e aprenderão a comunicar e a relacionar-se com o seu público através das redes sociais 

online e outras ferramentas. 

A formação é gratuita e as inscrições são limitadas e estarão abertas até 28 de Maio. 

Podem ser efetuadas através do seguinte link :  http:// shorturl.at/klzDF 

Esta formação será ministrada online.  

As aulas decorrerão de 15 de Junho a 10 de Julho, às 2ªs, 4ªs e 6ªs feiras, em horário pós-laboral. 

A primeira aula começará às 19:00 e, se necessário, as seguintes poderão começar num horário 

que seja do acordo de todos os participantes. 

Os formadores Daniel Lopes e Raquel Ribeiro são empresários da região de Alenquer integrados 

na incubadora Alenquer Inovar e têm mais de 15 anos de experiência nestes temas 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 


