
Acrescentar meta títulos que destaquem o nome da empresa 
em todas as páginas;
Definir meta palavras-chave e adicionar meta descrições 
(2 frases curtas) que descrevam o conteúdo de cada página;
Dar nomes às imagens do website no código e adicionar textos
alternativos;
Incluir as palavras-chave nos elementos anteriores e ao longo do texto.

Facilitar a navegação:
Menu de navegação e campo de pesquisa bem visíveis e outros
elementos (extensões, ligações directas);
Organizar a informação por páginas e secções, definir URL descritivos;
Garantir o certificado de segurança do website (SSL);
Verificar a velocidade do website;
Garantir  a  sua  adaptabilidade  em  todo  os  ecrãs (inc. telemóveis).

Código (HTML)

Off Page
Link Building

Qualidade: elaborar conteúdos interessantes e originais (de raiz);
Garantir a atualização regular dos conteúdos do website;
Utilizar links nos conteúdos para outras páginas do website;
Definir palavras-chave relevantes face aos conteúdos oferecidos, e ter
em conta o volume de pesquisas e concorrência das palavras-chave;
Observar os termos mais pesquisados em SEO.

On Page

Arquitectura da informação

Conteúdos
Marcadores Sociais

Redes Sociais Digitais

Processo de salvar uma página web específica, para que se
possa revisitá-la mais tarde. Permite o acesso aos seus
links favoritos online, a qualquer momento, em qualquer

dispositivo. Os utilizadores podem adicionar e partilhar as
suas páginas web favoritas com a sua equipa.

Optimizar as redes sociais digitais; 
Elaborar conteúdos de qualidade;

Criar conteúdos diferentes para cada rede.
Estimular interação com os utilizadores 

(comentários e partilhas)
Garantir fotos e vídeos originais.

Usar bem as hashtags (#).

Estratégias de SEO

Estimular hiperligações através dos backlinks 
(links para websites em websites de terceiros); 

Tirar partido de "conteúdos de qualidade"; 
Convidar as pessoas a lerem o conteúdo e a comentarem;

Permitir subscrição de artigos e newsletters; 
Disponibilizar botões que permitam partilha de 
conteúdos por email através das redes sociais.
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