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Mais dicas sobre como melhorar o teu website: 

Mantém uma estrutura clara - Depois de decidires sobre as páginas que queres 
incluir, pensa em como vais apresentá-las no site. A maneira mais fácil é através de um 
menu de navegação (que também pode ter sub-menus, assim podes incluir dois tipos 
diferentes de informações no mesmo item do menu). Certifica-te que as coisas são 
intuitivas e pede a alguém que não conheça o teu trabalho para ver o website e para te 
dar feedback de qualidade. 

Usa um estilo claro - As pessoas querem obter o máximo de informação possível no 
menor espaço de tempo. Pensa sobre ti! Muitas vezes, enquanto procuras informações 
sobre um tópico, sentes que te encontras à procura de palavras-chave (como "marcos 
geográficos" que estão a apontar para aquilo em que tens interesse) em vez de leres 
todo o conteúdo? Se sim, então não és o único a fazê-lo e o teu website deve estar 
preparado para essa realidade. Para isso, é importante que adiciones certos conteúdos: 

! Títulos claros (títulos de páginas ou de secções que devem apresentar 
brevemente o conteúdo),  

! Sub-títulos (para dar ainda mais "pontos de referência" a um leitor à procura de 
algo em específico),  

! Parágrafos mais curtos (alguma vez te deparaste com uma situação em que 
preferiste passar à frente do que ler meia página com um único, enorme 
parágrafo? Tenta evitar algo semelhante no teu website) 

! Números ou bullet-points (que permitam estruturar a informação de uma forma 
mais agradável de ler) 

! Texto realçado (novamente, um ponto de referência dentro de um parágrafo, 
dando algumas informações rápidas a um olho com pressa) 

! Mantém uma linguagem fácil de ler (que pode ser compreendida e lida sem 
muito esforço para qualquer leitor) 
 

Tem uma versão móvel - Dada a quantidade de tráfego da Internet que provem dos 
smartphones, pode ser uma boa ideia ter também uma versão móvel do teu website. 
Por outro lado, isso pode revelar-se um pouco caro, por isso certifica-te que fazes uma 
análise do custo/benefício antes de tomares essa decisão. Leva em consideração o 
número de visitantes móveis que o teu website tem neste momento e o que deverá ter, 
bem como a tua estratégia de comunicação para o público-alvo que pretendes 
alcançar. 

Procura escritores convidados - Lembras-te do blogue do projeto que estávamos 
falar? Ao teres convidados populares com uma boa imagem na comunidade a escrever 
para a tua organização (ligado ao objetivo da tua organização) podes facilmente atrair 
visitantes ao teu website e promover o teu trabalho. 
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Não adiciones informações irrelevantes ou widgets - Todas as páginas possíveis que 
foram apresentadas até agora podem ser muito úteis a nível de relações públicas ou 
podem diluir as informações importantes que tentas partilhar. Não sobrecarregues o 
website com páginas irrelevantes ou, ainda pior, com todo o tipo de widgets ou fotos 
que podem parecer como muito engraçadas mas na verdade apenas tornam mais difícil 
para qualquer pessoa concentrar-se no que realmente é importante. 

Usa as tuas páginas das redes sociais para levar as pessoas ao teu website (e vice-
versa) - as redes sociais são um espaço ligeiramente diferente dos websites, desta 
forma os dois complementam-se como ferramentas de RP. Podes facilmente integrar as 
redes sociais no teu website (como ter um botão de Gosto da tua página do Facebook 
logo no início do teu website). Podes também usar as páginas das redes sociais para 
promover o teu site através da partilha de recursos relevantes, estes materiais podem 
orientar as pessoas para o website caso queiram mais informações (por exemplo, 
publicar o primeiro parágrafo de um artigo no Facebook e convidar as pessoas 
interessadas a ler o resto no website) 

Usa o teu site para interagir com as pessoas - Podes interagir com as pessoas que 
visitam o teu site através de um concurso de fotografia, um projeto de photovoice ou 
qualquer outro tipo de iniciativa que permita às pessoas fornecer conteúdo para o 
website. Além disso, este método pode trazer-te ainda mais benefícios se mais tarde 
fizer com que eles se auto-promovam (por exemplo, a fotografia vencedora pode ser 
aquela que receber mais votos, assim todos os participantes estarão interessados em 
promover o teu website para obterem mais votos). Além disso, ao promoveres 
atividades de discussão no teu website irás também obter feedback relevante da 
comunidade ou dos teus stakeholders. 

Inclui mensagens do género "Como fazer...", que sejam relevantes para o teu 
público-alvo - as mensagens que ensinem as pessoas como fazer algo ou como agir 
em determinadas situações são suscetíveis a chamar a atenção, desde que 
devidamente promovidas. Ensina o teu público a ser melhor e ao mesmo tempo tenta 
criar uma imagem positiva para tua ONG e chama a atenção para o teu trabalho. 

 

 


