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AGENDA DE MARKETING E REDES SOCIAIS 

Sobre o projeto: 

Hoje em dia é fundamental criar conteúdos e saber comunicar seja nos meios online ou nos tradicionais.  

É neste contexto que surge a Agenda de Marketing e Redes Sociais, um manual que é em simultâneo, 

um instrumento de trabalho. Com ele conseguirá, de forma mais rápida, delinear uma estratégia de 

conteúdos, planear, desenhar e implementar táticas, com a ajuda de modelos, ferramentas e 

instrumentos. Poderá comunicar eficazmente online, nas redes sociais ou em qualquer outro meio de 

comunicação.  

 

Agora também disponível em formato semanal para o ano 2022! 

 

Versão semanal 2022 - P.V.P.: 19,90€ | Mais informações em www.vasco.digital/agendasemanal 

É uma edição com 214 páginas a cores, em papel marfim de qualidade e com capa dura.  

Com uma visão semanal, é ideal para planeamento dos objetivos mensais no decorrer de 2022. 

Foram escolhidos materiais de qualidade e adequados para um fácil manuseamento do manual, para 
ser o seu companheiro de trabalho todos os dias, com um aspeto atrativo e distinto. 

Vídeo: https://youtu.be/rM4lwUmGDfU   
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Este projeto tem características únicas. A primeira parte é constituída por conteúdos práticos e 
ferramentas úteis que servem de base de trabalho para planear e delinear estratégias. A segunda parte 
é uma agenda semanal para o ano de 2022, onde poderá registar todas as ideias relacionadas com a 
sua atividade profissional, juntamente com o registo de 1001 efemérides. Para além disso, todas as 
semanas têm um toque de inspiração, seja por uma dica ou uma reflexão. 

 

 

As efemérides estão organizadas em 19 categorias: 

1. Animais 
2. Direitos, justiça e ação social 
3. Arte, cultura e música 
4. Bem-estar e desporto 
5. Ciência, educação e tecnologia 
6. Criança e família 
7. Doença 
8. Economia e turismo 
9. Entretenimento, lazer e festividade 
10. Gastronomia, bebida, comida e alimentos 
11. História, política e independência 
12. Internet e e-commerce 
13. Segurança e militar 
14. Mulher 
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15. Sociedade 
16. Natureza, ambiente e clima 
17. Profissões 
18. Religioso 
19. Saúde 

Conheça as doze vantagens para a sua atividade profissional: 

1. Orientação para definir e implementar uma estratégia assertiva; 

2. Diversas checklists para gerir redes sociais; 

3. Listagem de ideias para conteúdos; 

4. Ferramentas digitais práticas; 

5. Modelos prontos a utilizar no manual ou em formato digital; 

6. Instrumentos para planeamento anual, mensal, semanal e diário; 

7. Com 1001 datas comemorativas (das quais 143 são móveis); 

8. Inúmeras dicas práticas de marketing digital e redes sociais; 

9. Diversas reflexões, citações e inspirações de personalidades influentes; 

10. Categorização das efemérides em 19 temas, para facilitar consulta de acordo com a 

atividade; 

11. Definição de planeamento mensal e plano de ação; 

12. Agenda com vista semanal para 2022. 

 

A quem se dirige este manual? 

Dirige-se a consultores, profissionais de comunicação, diretores, gestores, empreendedores, 

profissionais de marketing, professores, profissionais liberais e a todas as pessoas com interesse em 

comunicar online ou nos meios tradicionais.  

 

 

 

Dimensões: 13.3 x 21.1 x 1.5 cm. Peso: 350 gramas. ISBN: 978-989-54958-5-6.  

Número de páginas 214 a cores. Papel marfim de qualidade. Tipo de capa: dura com elástico. 
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Sinopse 

É um manual prático, para conseguir de forma mais rápida delinear uma estratégia de conteúdos, 

planear, desenhar e implementar táticas, com a ajuda de modelos e orientações. Com ele poderá 

comunicar eficazmente online, nas redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação. 

É uma grande fonte de inspiração, com 1001 datas comemorativas e uma lista de ideias para gerar 

conteúdos. Conflui de uma forma simples e atrativa instrumentos para ir mais longe, fruto da experiência 

profissional e de outros livros de Vasco Marques, integrando conhecimento de uma forma didática, 

apresentado de forma a estimular a criatividade e a produtividade do leitor. 

Uma edição para o ano 2022, em versão semanal, composta por 214 páginas a cores, com ferramentas 

e dicas práticas relacionadas com marketing digital e redes sociais. Qualquer pessoa interessada em 

comunicar fará deste manual um companheiro de trabalho. 
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Sobre o autor: 

Vasco Marques é licenciado e mestre em Gestão e Negócios pela Atlântico Business School. Tem um 

MBA com especialização em Sistemas de Informação e e-Business. É também Microsoft Certified 

Trainer (MCT) e Google Ads Certified. 

Consultor de marketing digital, formador e docente em pós-graduações e formações executivas de 

referência, fundou a empresa W2B com presença em www.web2business.pt, certificada pela DGERT, 

onde desenvolve soluções de marketing digital, consultoria e formação com certificação no regime 

online e presencial. 

Com mais de vinte anos de experiência, participou em centenas de eventos, em todos os distritos de 

Portugal e em outros países, com informação disponível em www.vascomarques.com.  

Criou o método Marketing Digital 360 e a marca Digital 360, com programas de especialização 

certificados, disponíveis em www.masterdigital360.com. 

Fundou a Vasco Marques – Digital Academy, proporcionando formações modulares ou ciclos 

completos em formato online, presencial ou blended, com características específicas ajustadas às 

necessidades dos profissionais e empresas, disponível em www.vascomarques.academy.  

Também é autor dos livros Marketing Digital 360, Vídeo Marketing e Marketing Digital de A a Z. Mais 

informações em www.vascomarques.digital. 

 

Contactos para mais informações:  

Vasco Marques - 93 648 8149  vasco@web2business.pt   

Conheça também a Agenda em versão perpétua e argolas: www.vasco.digital/agendaargolas   
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