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Somos uma empresa de consultoria e formação de Marketing

Digital, especializada nas áreas de SEO, Google Ads e Web Analytics. Esta

consultora foi fundada pelo Marco Gouveia, consultor e formador de

Marketing Digital, que se iniciou nesta área em 2004. Estamos no mercado

há cerca de três anos e, de momento, contamos com oito colaboradores.

Somos uma consultora Google Partner Premier, premiada nos

quatro trimestres consecutivos de 2019, pelo maior montante investido em

Google Ads (superior a 4 milhões de euros nesse ano).

Não somos prestadores de serviços, não trabalhamos numa ótica

empresa-cliente, trabalhamos sim enquanto parceiros, com objetivo

comum de ajudar as pessoas e as empresas a alavancarem a sua presença

online.

O que nós pretendemos é ser o parceiro da transformação digital

em Portugal e além fronteiras. Acreditamos ser diferentes, não só, pelo

nosso trabalho, experiência e conhecimento, mas sobretudo pela nossa

essência, proximidade e transparência. Essas são as nossas verdadeiras

vantagens competitivas.
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Quais os passos que deves tomar para otimizares o SEO das tuas páginas web

1

Para criar um marca, opta por um domínio exclusivo;

Aposta numa extensão ccTLD, ou seja, um .pt ou .com.br;
Garante que o domínio funciona corretamente www ou sem 
www, redireccionando apenas para uma das versões;
Utiliza Semantic Markup para melhorar o posicionamento;

Submete um Sitemap em XML para acelerar a indexação;

Cria também um Sitemap em HTML;

Utiliza Robots.txt otimizados;

Cria um website responsivo;

Utiliza Heading Tags (H Tags) para hierarquizar os conteúdos;

Utiliza Alt Tags de forma a otimizares as imagens da tua página;

Verifica se existem links quebrados;

Utiliza bons títulos e boas meta-descriptions por página;

Acrescenta Breadcrumbs para melhorar a navegação;
Coloca o conteúdo do teu site na parte mais visível da página 
(sem necessidade de scroll);



2

É importante não só o posicionamento das palavras-chave, 
como a frequência com que as utilizamos;
Implementa palavras-chave LSI para aumentar o tráfego de 
SEO;
Utiliza palavras-chave nos H tags: descrição e título;

Criar links internos em palavras-chave long tail;

Optimiza as tuas imagens para melhorar o posicionamento;

Utiliza URL Permalinks curtos e descritivos;

Utiliza hífens para distinguir as palavras no URL;

Não utilizes Meta Keywords;
Coloca links externos para para sites relevantes e de 
autoridade;
Coloca links externos para diferentes fontes;

Evita os Outbound links (que façam o utilizador sair do seu site);

Utiliza botões de partilha nas redes sociais;
Utiliza URLs de redirecionamento para o post principal;

Quais os passos que deves tomar para otimizares o SEO das tuas páginas web
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Cria conteúdo valioso e com base em estatísticas;

Aposta em títulos fortes, atrativos e cativantes;

Escreve conteúdo focado em benefícios;

Escreve por tópicos, utilizando marcadores e números;

Opta por letras maiúsculas para destacar palavras-chave;

Revê o conteúdo antes de ser publicado;

Opta por imagens e vídeos apelativos e envolventes;

Atualiza o teu conteúdo/blog frequentemente;

Utiliza diretórios locais;

Utiliza o Gtmetrix & Pingdom para otimizar a velocidade do site;
Reduz os Pop-ups e os anúncios que possam distrair o 
utilizador;
Optimiza a tua página de contacto;

Utiliza certificados SSL para garantir a segurança do site;

Instala uma CDN para aumentar o tempo de carregamento da 
página;

Quais os passos que deves tomar para otimizares o SEO das tuas páginas web
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Optimiza o teu site com um plugin de SEO do WordPress; 

Audita o teu site para melhorar a performance;

Utiliza os redirecionamentos 301 de forma inteligente;
Otimiza as imagens de partilha nas redes sociais com o all-in-
one SEO pack;
Os ícones de partilha nas redes sociais impactam o 
posicionamento nos motores de busca;
Criar páginas user-friendly e, ao mesmo tempo, detectáveis 
pelos motores de busca;
Não índexes páginas irrelevantes e com pouco conteúdo;

Publica as páginas estáticas habituais;
Testa as páginas em diferentes navegadores para verificar a 
compatibilidade;
Aposta em páginas para mobile rápidas;
Começa o título do blog com a palavra-chave para a qual te 
queres posicionar;
Avaliar se o HTML da página segue os requisitos de 
acessibilidade através do Validador W3c;

Quais os passos que deves dar para otimizares o SEO das tuas páginas web
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Começa o URL com a palavra-chave para a qual mais te queres 
posicionar;
Desbloqueia o Javascript e o CSS do ficheiro Robots.Txt;

Cria Silos de conteúdo para o teu website;
Configura a tua conta do Search Console (Ferramentas para 
webmasters);
Regista o teu site no Google My Business;
Cria páginas para a tua marca nas redes sociais, de forma a 
melhorar o teu posicionamento;
Utiliza a ferramenta Disavow do Google para melhorar o 
posicionamento;
Utiliza o Social Bookmarking para aumentar o posicionamento 
da tua página;
Utiliza Link Bait para obter mais links;
Faz uso das tuas reviews no Google My Business;
Faz posts em fóruns para aumentar reconhecimento da tua 
marca;
Utiliza os anúncios do Facebook e do Twitter;

Utiliza as campanhas de anúncios do Google Ads;

Quais os passos que deves tomar para otimizares o SEO das tuas páginas web
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Verifica e revê a conta do Google Analytics;

Exclui o tráfego interno do Google Analytics;
Utiliza o Google Keyword Planner para encontrar palavras-
chave inexploradas;
A idade do domínio é mais importante para os backlink;

Cria infográficos de forma a gerar backlinks;

Melhora a tua estratégia de divulgação;

Escreve Guest Blog Posts;

Sê ativo no Quora para melhorar o ranking;

Procura por oportunidades de links expirados;
Procura por oportunidades de link-buildings expirados na 
Wikipédia;
Faz uma análise do perfil de links dos teus concorrentes;
Configurar um feed RSS para o teu blog;
Evita o tempo de inatividade escolhendo uma empresa de 
alojamento de confiança que garanta que o teu website se 
mantém online;

Quais os passos que deves tomar para otimizares o SEO das tuas páginas web
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