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0. O que é o WordPress

O WordPress é um sistema de gestão de conteúdo que lhe permite criar e manter, de

maneira simples e robusta, todo o conteúdo de um site. Combina estética, standards da Web

e usabilidade. Tem um backoffice intuitivo e potente, permitindo-lhe fazer a gestão do seu site

de forma rápida e segura.

É uma solução Open Source, sendo assim o seu código gratuito e aberto.

De todas as características do WordPress salientamos:

1. É software livre e gratuito e não deixará de o ser;

2. Existem vários milhares de módulos e componentes disponíveis;

3. A popularidade do WordPress cresce rapidamente, bem como a sua comunidade de 

utilizadores;

4. A equipa responsável WordPress está fortemente comprometida com o projecto e está 

disposta a modernizar o software continuamente;

5. É um dos CMS com mais recursos disponíveis e de fácil utilização;

6. RGPD Compliant;
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1. Flexível e adaptável

Embora o WordPress tenha sido originalmente projectado para oferecer suporte a 

blogs e outras formas de publicação online, a plataforma também capacita uma 

ampla variedade de sites com outras finalidades. 

É utilizado para desenvolver websites complexos para grandes multinacionais, gerir 

negócios e criar blogs pessoais. 

Os websites em WordPress podem conter lojas de comércio electrónico extremamente 

robustas, exibir um portfólio ou alojar uma rede social, grupo ou podcast. 

Quaisquer que sejam os requisitos da empresa, o pacote core do WordPress em 

conjunto com uma variedade de plugins básicos, premium ou desenvolvidos de raíz, 

dará resposta a qualquer necessidade.

Graças à variedade de temas e fácil acesso ao código fonte, o WordPress também é 

infinitamente adaptável às necessidades constantes de mudança de uma empresa. 
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2. User-friendly

Um website WordPress pode ser instalado e posto em funcionamento em 
questão de minutos, mesmo sem nenhum conhecimento técnico. 

Tudo o que o utilizador precisa é um nome de domínio e uma conta de 
alojamento. 

O WordPress pode ser instalado gratuitamente por meio do seu provedor de 
alojamento ou carregado directamente a partir do download do pacote básico 
de instalação, disponível em wordpress.org. 

A partir daí, graças a um painel de administração intuitivo e fácil de gerir, acede 
a todos os recursos necessários para personalizar o cabeçalho e o layout de um 

site e para começar a criar páginas e publicações imediatamente.
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3. Variedade de temas e funcionalidades

Os temas do WordPress oferecem aos utilizadores uma variedade de opções 
para ajustar a aparência e as funções de um novo website, graças ao seu 
amplo e crescente directório básico e premium de temas. 

Muitos deles estão disponíveis instantaneamente através do diretório de temas 
nativo do WordPress e milhares mais podem ser adquiridos em mercados de 
design e third-parties, podendo posteriormente ser adaptados e customizados.
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4. Variedade de plugins

O WordPress inclui todos os elementos necessários para criar um site básico, mas 
muitos utilizadores necessitam de funções mais especializadas relacionadas com 
as necessidades específicas do seu negócio ou projecto.

O diretório de plugins do WordPress inclui centenas de plugins - pequenos 
pedaços de código implementados para realizar tarefas específicas - que 
permitem aos utilizadores adicionar recursos como carrinhos de compras, 
galerias, formulários de contacto e muito mais a qualquer site WordPress
compatível. 

Os utilizadores também podem comprar e instalar centenas de plug-ins 
personalizados de developers third-party, bem como desenvolver plugins 

específicos para as suas necessidades. 

Os plugins podem ser activados/desactivados e desinstalados conforme 
necessário, à medida que um site evolui.
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5. SEO

A capacidade de pesquisa é a chave para uma alta classificação no Google e 
outras ferramentas de pesquisa. 

Os websites desenvolvidos em WordPress tendem a ter uma classificação mais 
elevada pelas suas palavras-chave, principalmente porque estão 
constantemente a ser alvo de actualizações e porque existe uma variedade de 
ferramentas e plugins para optimizar o conteúdo para SEO (search engine
optimization).
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6. Responsividade

A responsividade (capacidade de visualização em dispositivos móveis) é  
também um factor nas classificações do Google. Por esse motivo, os websites 
precisam de ter uma boa aparência em qualquer dispositivo. 

O WordPress oferece uma variedade de designs responsivos, pelo que os 
utilizadores podem também tornar responsivo um website estático, com plugins 
e ajustes nos ficheiros do tema.
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7. Blog já incluído

Como o WordPress é um software CMS (Content Management System), possui 
nativamente vários recursos que facilitam a publicação de conteúdo. 

Um deles é o recurso de blog “embutido” que pode ser acedido de qualquer 
dispositivo, a qualquer momento, para que os utilizadores que desejam 
adicionar um blog ao seu website não precisem de o criar separadamente. 

Isto possibilita que até mesmo websites não vocacionados para blog, possam 
fazer uso desta funcionalidade para publicar notícias, novidades ou anúncios e 
desta forma aumentar  a qualidade do seu conteúdo orgânico, tendo também 
impacto ao nível do SEO.



8. Comunidade



8. Comunidade

Como o WordPress é gratuito e de código aberto, é suportado por 
comunidades em todo o mundo que trabalham com a plataforma. Esta 
comunidade é responsável por fazer alterações ao código fonte e manter o 

WordPress actualizado e seguro. 

Mais de 35% dos websites de todo o mundo são desenvolvidos em WordPress, e 
é fácil perceber porquê. 

O WordPress disponibiliza as ferramentas essenciais para que qualquer utilizador 
possa criar e manter o seu website, não apenas para o web developer
experiente. Estas ferramentas ajudam não só no desenvolvimento de um 
pequeno website institucional, como numa robusta loja online ou um portal 

corporativo complexo. 

Por este motivo, graças à variedade de recursos, como temas e plugins 
desenvolvidos para estender suas funções, o WordPress funciona para qualquer 
tipo de site.
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9. Actualizações e segurança

Com a popularidade do WordPress, surge também o interesse de possíveis 
hackers. Outra razão pela qual o WordPress é tão adorado são as medidas de 
segurança que os developers tomam para preservar a confiança dos seus 

utilizadores. 

A equipa do WordPress actualiza constantemente o CMS, bem como os 
responsáveis dos plugins inerentes.

É claro que compete também aos utilizadores o cuidado de apenas fazer uso 
de plugins de fontes confiáveis, de preferência plugins disponíveis para 
download no próprio interface de plugins da plataforma.
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10. Gratuito

O WordPress é gratuito e qualquer pessoa pode fazer download. É um projeto 
de código aberto que existe desde 2003. 

Isto significa que o WordPress é desenvolvido por uma grande família de 
colaboradores. Projectos de código aberto são normalmente gratuitos, com 
grandes comunidades. Os utilizadores costumam fazer parte desta comunidade 
como beta testers ou simples defensores da marca, mas não há realmente 
nenhum requisito para qualquer participação.

Embora o software WordPress seja gratuito, se decidir adjudicar o website a uma 
empresa de desenvolvimento web, irá ter custos não só com o desenvolvimento, 
customização e criação do website propriamente dito (que seriam bem 

superiores caso a plataforma fosse proprietária) mas também com as anuidades 
de domínio e alojamento associados ao website.



Notas finais

Esperamos que este ebook seja útil na sua tomada de decisão.
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