
Liga-te à WWW

FAZ O TEU SITE



360 000 
Associados

DEFENDE OS TEUS DIREITOS
ENQUANTO CONSUMIDOR!



REPRESENTAÇÃO 
DOS CONSUMIDORES

INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO



A preparar consumidores para 
o futuro….

3490 
Escolas DECOJovem

Programa de educação do consumidor promovido pela DECO

30 000 
Alunos, professores/ano



Video - https://www.youtube.com/watch?v=AI69M-0guIM



Agora que 
conseguiste

lugar no 
Sitestar.pt 

….

…vamos ajudar-te a 
construíres o teu 

site!



O que queremos que saibas

Refletir sobre a importância de se ter um site num 
mundo cada vez mais digital

Identificar as vantagens de um site 
sob .PT

Saber como registar um domínio em .PT

Identificar as etapas para criar um site 
user friendly



O mundo está a mudar e a economia
digital impõe a transformação da nossa
forma de atuarmos na sociedade.

A promoção de uma sociedade sustentável e de uma

economia digital começa também na

participação de jovens, como tu.



Segundo dados do EU Kids Online, de 2019, as atividades online preferidas dos

jovens portugueses são:

Ouvir música e ver vídeos

Utilização de redes sociais

Comunicação com familiares e amigos 

Jogos online



Ter um site é o ponto de partida para 
mostrares ao mundo o que andas a fazer

O que é que tu queres 
mostrar ao mundo?

Então faz um site e entra na WWW!



Mergulha no mundo digital em .pt

Porque é para todos!
Porquê um site em .pt?

Ser .pt é colocar Portugal na boca do mundo!



Mergulha no mundo digital em .pt

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=vJ94nVTfzsk



Quando utilizas um site em .pt associas-te à

CULTURA E À LÍNGUA PORTUGUESA em

SEGURANÇA, com RAPIDEZ, com

CONFIANÇA e a um CUSTO MUITO BAIXO.
@



O que é o
O .PT (Associação DNS.PT) é responsável pela

gestão, registo e manutenção de domínios sob .pt,

domínio de topo correspondente a Portugal.



Domínio, um nome único na internet

O que surge no nosso navegador (ex.
www.sitestar.pt) e que identifica um
determinado site na internet, é o domínio.

É uma morada virtual que as empresas e os
cidadãos têm na internet quando escolhem ter
um site.

www.sitestar.pt

DOMÍNIO

DOMÍNIO DE 
TOPO



Os domínios devem ser de fácil memorização. 

Domínio, um nome único na internet
A morada virtual é um IP [Internet Protocol] e não

vais querer convidar ninguém a visitar o teu site em

175.146.9.153.

Têm de ser inesquecíveis! 



SITE EM .PT FERRAMENTAS PARA 
SITE E ALOJAMENTO

CAIXA DE CORREIO 
ELETRÓNICO

Regista o teu domínio em 3em1 

E recebe de oferta 1 pacote com 3 serviços



Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=y3Kjes079mM&t=11s



Domínio registado?
MÃOS À OBRA



O meu site é melhor do que o teu 

O respeito pelos direitos de autor | Uma 
regra a cumprir 

Deixa a tua marca e arrasa no mundo 
digital 

Não deixes o teu site arrefecerCriar um site 
user friendly

O teu site começa agora | Traça o teu 
caminho

Os olhos também comem



O teu site começa agora | Traça o teu caminho

Antes de iniciares o teu caminho, precisas de responder a 4 perguntas principais:

Onde queres chegar com o teu site?

Qual a mensagem que queres transmitir?

Por quem queres ser visitado?

Do que é que eles gostam?



O meu site é melhor do que o teu 

Não queiras que o teu site seja um labirinto
… faz um MAPA do teu site!





Os olhos também comem

Escolhe as cores do teu site com cuidado, para que o fundo e
o texto não dificulte a leitura da informação.

Escolhe também um tipo de letra fácil de ler.

Um design apelativo é meio caminho andado para teres um
site vencedor.

Não te esqueças que a primeira imagem pode valer 
muitas visualizações!



Deixa a tua marca e arrasa no mundo 
digital 

O que distingue o teu site dos outros?
É a originalidade do teu site ou a sua facilidade de
utilização?

Pensa nisso e coloca em destaque na página inicial do
site

Aposta na criatividade e 
na inovação. 



Deixa a tua marca 
e arrasa no mundo 
digital 

https://navsupply.com.br/pt-br/



O respeito pelos direitos de autor 
Uma regra a cumprir 

Cria os teus conteúdos.
Não uses conteúdos sem autorização ou sem identificar o autor.

A criatividade tem valor assim como a criação intelectual.

Respeita o trabalho dos outros como queres ver o teu respeitado.



Não deixes o teu site arrefecer

Faz uma gestão continua e atualiza conteúdos do teu site.

Deverás manter o teu site o mais dinâmico e atualizado.

Cria um calendário para atualizações/manutenções
regulares.

Após o teu site ser lançado, não significa que 
podes relaxar. 
Deverás mantê-lo dinâmico e atualizado.



Não deixes o teu site 
arrefecer

Faz uma gestão contínua,
atualiza conteúdos
Ao criares um campo “Notícias”
no teu site, será mais fácil
manteres o teu site atualizado.



E é isto! Fácil, não 
é?

Agora é o momento 
de mostrares o que 
vales e construíres o 
teu site!



Vamos às 
dúvidas? 



SEGUE- NOS N O 

@decojovem


