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Licenciaturas/Mestrados/Cursos para 
Executivos
> Manutenção de uma linguagem próxima mas concreta, com base na informação e em dados factuais 
(estatísticas, grafismos). 

> Uniformização dessa mesma linguagem para o Online (Ex: site) e o Offline (Ex: Brochuras).  

> Porque queremos passar uma mensagem para dois públicos-alvo distintos (encarregados de educação e 
alunos), in site, o tratamento por “tu”, mais familiar, é utilizado somente na área Licenciaturas/Alunos.  

> É ainda possível, sempre que a mensagem o exigir, comunicar para “o aluno”, ou “os alunos”, podendo a 
palavra existir, ou estar subentendida.
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EX: 
Através de um Programa integrado de Desenvolvimento de Carreiras que inicia 
assim que chega à Faculdade, (o aluno) terá o apoio permanente da equipa de 
Desenvolvimento de Carreiras que ajudará (…) 

> Essa utilização do pronome “tu” mantém-se quando a comunicação é 
especificamente dirigida ao aluno (em site/ comunicação por e-mail ou 
brochura). A título de exemplo, quando é requisitado o envio de informação 
para e-mail pessoal no site é necessário preencher a informação relativa a 
“ocupação”. Selecionada a opção “aluno”, obtemos: 

EX: 
“A Católica Lisbon School of Business & Economics gostaria de te convidar a 
participar no Open Day - Dia do Candidato 2014, que se vai realizar no próximo 
dia 14 de maio pelas 14h00 (quarta-feira à tarde) no Auditório Cardeal Medeiros 
da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. 
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Neste dia, terás a oportunidade de esclarecer todas a tuas dúvidas sobre as licenciaturas 
de Economia e Gestão. Poderás também contactar com diversas empresas, conhecer os 
nossos alunos, a Associação de Estudantes e sentir o verdadeiro espírito académico 
da CATÓLICA-LISBON.“ 

ou 

EX: 
-> Mensagem do Diretor (em brochura), dirigida especificamente para os alunos: 
“É com enorme gosto que te apresento as licenciaturas em Administração e Gestão de 
Empresas e em Economia da Católica Lisbon School of Business & Economics.“  
 
> Todas as restantes áreas do site (incluindo Licenciaturas/ Encarregados de 
Educação) adotam uma comunicação mais formal.
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> No que toca às frases-chave (ou claims):  
Vem conhecer-nos!!!, transforma-se em Convidamos todos a virem conhecer-nos.  

Envia um e-mail e marca a tua visita!,  
transforma-se em: 
Para marcar uma visita, basta enviar um e-mail. 
 
Isto porque não recorremos a um excesso de pontuação para enfatizar a mensagem 
– em particular, não utilizamos o ponto de exclamação. 

EX:  
Vem conhecer-nos!!! -> (A CATÓLICA-LISBON “não grita”, mas antes faz passar a sua 
mensagem de forma simples e próxima, sempre suportada pelos factos. 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> Frases, claims, que não acrescentem informação, relevância ou que não constituam particular chamada de 
atenção, não devem existir. 

> Fora do universo da Licenciatura, como já referimos, mantemos o axiónimo “você” (na versão inglesa do 
site, claro está, esta diferenciação não se coloca). 

> Quando estamos na versão PT (portuguesa) do site, e no que toca a conteúdos ou artigos, apenas 
utilizamos o Português – o mesmo é válido para brochuras ou quaisquer outros materiais de divulgação.  

> A exceção a esta regra são as chamadas frases-chave, ou frases-conceito, onde o inglês não é traduzido: 
 
EX: 
Fresh thinking; 
Your future starts here;  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> Termos como “Mentoring Program” também não são traduzidos (quando necessário, incluímos o seu 
significado em português na linha seguinte – “Os programas de mentores são…”) 

> Os programas “Masters”, e “Executive” mantêm um mesmo discurso: tratamento diferencial, informação 
baseada em dados e em factos. 

> Quando esse conteúdo se encontra em inglês, e estamos a consultar o site ou uma brochura em português, 
procedemos sempre à sua tradução.
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Definição de políticas de SEO
O motor de busca (Google, ou Bing) utiliza web crawlers/spiders que lêem o conteúdo tanto do texto como 
das imagens (em relação à imagem, lêem o que está definido como alt - legenda da mesma). 

Lêem as meta tags - descrição,  título da página, código, etc,  fazendo associações às palavras-chave (ou 
“keywords”). 
 
> Cada página tem uma descrição de “Header1” a “Header7”, sendo por norma preenchidas até ao h4. 
h1- mais valioso  
h2 

h3 

h4 

… 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> Este título/descrição refere-se às várias páginas do site (homepage, internas). O título identifica a página, a 
descrição dá conta dos conteúdos da mesma - de forma simples, e concreta. 
Aqui, vamos dar uso a keywords que precisam estar incluídas no texto. 

> EX EM INGLÊS. 
Para homepage. TÍTULO: Fresh Thinking SUB-TÍTULO/ TEXTO DESCRITIVO: CATÓLICA-LISBON is a Leading 
School of Economics and Management in Portugal. We develop outstanding individuals and place them in the 
cutting edge of intellectual leadership, by refreshing their thinking process. 

> EX EM PORTUGUÊS 

Para homepage. TÍTULO: Fresh Thinking SUB-TÍTULO/ TEXTO DESCRITIVO: A CATÓLICA-LISBON é uma faculdade 
líder no ensino da Economia e Gestão em Portugal. Desenvolvemos indivíduos excecionais e colocamo-los na 
vanguarda de liderança intelectual, atualizando o seu processo de pensamento.) O princípio é o mesmo em 
língua portuguesa: há que manter keywords específicas no corpo de texto, como Faculdade, Líder, Economia, 
Gestão, pensamento
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> É fundamental escolher as palavras-chave para o site (nunca mais de 5 por “header”). 

Com este princípio em vista, e pós consulta da ferramenta Google AdWords e da função Keyword Planner, 
conseguimos descortinar a relevância de palavras-chave (em todo este processo, por querermos impactar 
um mercado internacional, recorremos à língua inglesa): 
 
Em h1, propomos Faculty , Management , Business, Economics. 
Palavras derivadas: Leading, School, International, Programs, Future. 

Palavras-chave com uma média de pesquisa acima dos 135,000, com particular destaque para 
“Business” (mais de 673,000 pesquisas em média). 

Estas palavras devem ser inseridas no texto de forma fluida e lógica, nunca forçando a sua inserção, sempre 
que possível, no início da frase (a informação mais importante).
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Definição de heading e blocos de texto 
(para Home Page): 

CATÓLICA-LISBON is a leading School of Economics and Management in Portugal. We offer undergrad 
programs, master and executive programs, and a wide variety of custom executive programs. 
ou 
The Number 1 Business School in Portugal according to the Financial Times, the First Portuguese Business 
School accredited by the Triple Crown. 
 
(sublinhadas ou em em bold, as nossas “keywords”, ou “tag’s”.)

Católica Lisbon School of Business & Economics      

ou 

A World Class Faculty.

13



v6  01.09.2016

> Cada página do site tem de ter um título e uma descrição, não sendo conveniente que essa mesma 
descrição tenha mais de 155 caracteres. 

> O título da homepage não deve ter mais que 70 caracteres: 

School of Business and Economics - CATÓLICA-LISBON (se a Marca não for mundialmente conhecida, como a 
Nike, por exemplo,  a Marca não deve vir no início) 

Descrição (manter abaixo dos 155 caracteres): 

International Business Faculty, among the best European Schools according to the Financial Times. Located in 
Lisbon, it offers Undergrad, Masters and Executive Programs. 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> Título para página “Undergrad Studies” (licenciaturas): 

Your Future starts here  

Descrição: International Undergraduate Programs in a Top Business University, with 97% of our students 
employed within 3 months after graduation. 
 

> Título para página “Executive Programs”:  

Unleash your full potential  

Descrição: The Only Business School in Portugal in the Global ranking of Executive Education. Committed to 
intellectual rigor, critical thinking and academic excellence. 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> Título para “Masters”: 
 

Expect to Exceed  

Descrição: The Best Master Program in Portugal, according to Financial Times. Open 
yourself to a world of opportunities.

16



v6  01.09.2016

> Título para “Custom Programs”: 

Custom Programs for Executives / CATÓLICA-LISBON 

Descrição: Flexible and customisable, each solution is carefully adjusted to the situation of the company and 
the profile of the participants and the sector. 

> Título para “Open Programs”: 
 

Open Programs / CATÓLICA-LISBON 

Descrição: Management Programs which has involved leaders and cadres of the best companies in the word. 
At Católica Lisbon School of Business & Economics. 
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Como já referimos, as fotografias devem igualmente conter uma legenda (visível apenas no código HTML) 
para leitura por parte do browser, devendo a mesma conter algumas das “keywords” pré-definidas.  
 
Devemos igualmente definir os programas referenciados de uma forma direta e simples, usando para tal uma 
legenda sobre a foto visível por parte do utilizador. 

 

Fotografias
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As keywords identificadas são: Business, School, Portugal, Global, Executive, Education, Academic. 

Executive education  
Unleash your full potential 

The Only Business School in Portugal in the Global ranking of Executive Education. Committed to intellectual 
rigor, critical thinking and academic excellence. 

19
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As keywords identificadas são: International, Undergraduate, Programs, Business, University, employed. 

Undergraduates  
Your Future starts here 

International Undergraduate Programs in a Top Business University, with 97% of our students employed 
within 3 months after graduation. 
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As keywords identificadas são: Master, Program, Portugal, Financial Times, opportunities. 

Master Programs  
Expect to Exceed 

One of the Best Master Programs globally, among Financial Times Top 50. 
Open yourself to a world of opportunities.
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Exemplos de textos incorretos a nível de estilos e conteúdos. 
 
De notar que, encontrando-se, na sua essência, os conteúdos corretos, os mesmos falham pelo  
menor uso de Keywords aplicadas. 

Committed to intellectual rigor, critical thinking and academic excellence.  
 
 
Keywords em falta neste exemplo: 
 
> Business ; School ; Portugal ; Global ; Executive ; Education 
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Exemplos de textos incorretos a nível de estilos e conteúdos. 
Undergraduate programs, were 97% of our students are employed within 3 months after 
graduation. 
 
Keywords em falta neste exemplo: 
 
> International ; Business ; University
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Exemplos de textos incorretos a nível de estilos e conteúdos. 
 
 
A master program that will allow yourself to open to a world of opportunities.  
Keywords em falta neste exemplo: 
 
> Portugal ; Financial Times
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Definição de Keywords para restantes áreas 
do Site
As Keywords a aplicar devem ser escolhidas de acordo com o conteúdo a apresentar, nunca o contrário. 
Algumas Keywords, no entanto, são genericamente fortes: 
 
> Business 
> Economics 
> Financial Times 
> Management 
> School 
> Faculty 
> University 

25



v6  01.09.2016

Notas:
> As palavras a bold, com tamanho maior, com uma cor diferente do restante texto, melhoram o SEO.  
 
> Os documentos anexos, como brochura, ou CV’s, devem ser guardados com  
uma “keyword” relacionada com o conteúdo  - que pode ser o nome do professor (formato .pdf), em letras 
minúsculas, sem espaços, hífens, caracteres especiais ou acentos ortográficos. 
 
EX: cv_francisco_veloso_dean_catolica_lisbon.pdf 

O formato deverá ser unicamente em pdf.
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> A  localização de eventos no backoffice do Drupal deve ser sempre revista pelo editor, já que esta área 
depende muito de parametrizações do Google - estas nem sempre estão corretas no que diz respeito a 
moradas ou em termos de idioma.

Notas:
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O texto nestas “tags” não é exibido, mas reporta aos browsers (ou outros serviços de web) informações 
específicas sobre a página.  
Em resumo, "explica" a página para um utilizador poder compreendê-la.  

Um exemplo de código de meta tags: 

<head> <title>Católica Lisbon School of Business and Economics </title> 
<meta name=“CATÓLICA-LISBON" content=" > <meta http-equiv="content-type" 
content="International Business Faculty, number 25 on FT Best European 
Schools. Located in Lisbon, it offers Undergrad, Masters and Executive 
Programs”.
 /html;charset=UTF-8"> </head> 
 

28
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Os motores de busca lêem as keywords associadas aos seguintes pontos: 
 
1) Nome do ficheiro (Ex. nome_de_docente.jpeg);  

2) EXIF (Meta informação de nome_de_docente.jpeg);  

3) Campos do correspondente registo no CMS (campos de Person correspondentes a nome_de_docente.jpeg). 

4) Imagens (ex. brochura, CV, etc.) 

Metatags
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Definição de estrutura de artigos e 
componentes textuais de cada template e 
página tipo.
> Cada artigo deve conter o maior número de “keywords” possível, 
sem lhe alterar o sentido – as mesmas devem ser inseridas de forma 
fluida, integrando-se de forma natural no conteúdo. 

> Sempre que possível, inserir essas mesmas “keywords” (e 
derivadas) nas linhas de texto dedicadas aos “testemunhos”. 
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Conteúdos
Apesar do Google estar constantemente a alterar as regras de 
SEO há duas regras que nunca mudam: 

. Conteúdo - Content is King 

. Atualização do conteúdo – É necessário “refrescar” a informação 
uma, duas, ou mais vezes por ano, o chamado “content 
freshness” 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Hierarquia de Conteúdos
Estes são os critérios que determinam a publicação de notícias e eventos na homepage. 

Notícias e eventos que se sobrepõem a outros (por ordem de importância): 

1) Informação institucional 
2) Candidaturas 

3) Rankings 

Outros: 
 

4) Proximidade temporal 
5) Notícia / evento relevante.
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O nome da Faculdade
> Apenas CATÓLICA-LISBON é escrita integralmente em maiúsculas;  
 
> As múltiplas formas como o nome da faculdade é capitalizado ou hifenizado, 
respeitam aquelas utilizadas nos diversos materiais offline, como brochuras:  
 
> Em texto corrido, CATÓLICA-LISBON é sempre capitalizado e hifenizado. 
 
> Quando usamos o nome completo da faculdade, capitalizamos apenas as letras iniciais de cada palavra: 
Católica Lisbon School of Business & Economics. 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Utilização de maiúsculas
> Nas restantes palavras,utilizamos igualmente a construção gramatical de primeira letra da frase com 
maiúscula, restantes letras minúsculas, (Ex: “Download de brochura”; “Títulos”).  
 
> Existe uma excepção, que se prende com os títulos de uma página: estes podem ser totalmente construídos 
com letra maiúscula. 
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Novo Acordo Ortográfico
> Quando escrevemos na língua portuguesa, o Novo Acordo Ortográfico deverá ser utilizado em todos os 
conteúdos.
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Uso da língua inglesa
> Tendo em conta que o potencial aluno estrangeiro não entende português, e que o potencial aluno 
português entenderá inglês, propomos utilizar a língua inglesa no que toca a essas expressões ou nomes. 
 

> Desta forma, atingimos um maior número de pessoas, e mantemos uma unidade de denominação: Católica 
Lisbon School of Business & Economics, ou CATÓLICA-LISBON Research.  

> Apenas quando nos referimos a CATÓLICA-LISBON utilizamos o CAPS.
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Uniformização online e offline
> Propomos utilizar estas mesmas designações nos materiais offline (como brochuras), de modo a criar uma 
ideia de uniformização. 

> Expressões relacionadas com custos/montantes estão todas uniformizadas. A adoptar a expressão “xx.x€” 
quando necessário (EX. 157.3€). 
 Sempre que possível, usar valores sem a casa decimal (EX: "157€). 

O formato de custos/montantes deve ser XX.XXX€ ou XX.XXX,XX€. i.e. ou não há casas decimais ou, 
havendo, deverão ser sempre duas. Por outro lado, o separador decimal deve ser "," (vírgula) em português e 
"." (ponto) em inglês. Já o separador de classe deve ser "." em português e "," em inglês.
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Tipo de letra e cor
> Caso sejam desenvolvidos conteúdos à margem do Drupal recorrendo ao Microsoft Office devem ser 
utilizados, do ponto de vista de formatação de conteúdos, o tipo de letra e as cores determinadas no Guia de 
Estilos indicados no final deste documento. 

Quer o tipo de letra, quer as cores determinadas no Guia de Estilos estão instaladas nos computadores de staff 
e docentes da CATÓLICA-LISBON. No caso das cores deve ser utilizado o theme colour "CLSBE".
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Gráficos
> Todos os gráficos a figurar no site devem ser executados em Excel e exportados como imagem (png). 

As regras de formatação dos gráficos serão brevemente definidas mas será privilegiado o tipo de letra e cores 
adoptados no Guia de Estilos e indicados no final deste documento.
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Fonts
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Cores
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