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Propostas de Atualização do Site 

 

1. Frase de Descrição do Website 
Google Search 

Atualmente a frase de descrição do wesbite da Porcel consiste na sua morada.  

 

Idealmente esta seria uma frase descritiva da empresa, como por exemplo “Empresa portuguesa 
que combina a tradição manual e a inovação tecnológica no desenvolvimento e produção de 
porcelana.” 

 

 

2. Abecedário de Procura 
Página “Coleções” 

Para ser mais fácil a localização de uma coleção específica na página, sugerimos acrescentar um 
abecedário que direcione a pessoa para as coleções que começam com a letra que esta selecionar. 
Deve funcionar de modo semelhante à lista de contactos dos smartphones. 

  

 

 

 

 

 

 

Acção M&A: Atualizar o �cheiro online que dá origem ao texto apresentado

Linha1 PT: Prestigiada marca e indústria de porcelana, a Porcel S.A foi fundada 1987 e situa-se em Aveiro.  
Linha1 EN: Prestigious brand and manufacturer of porcelain, Porcel was founded in 1987 in Portugal.

Linha2 PT: Morada: Porcel S.A. - EN 235, Km16 - n.º 86 - 3770-066 Silveiro - Oiã
Linha2 EN: Address: Porcel S.A. - EN 235, Km16 - n.º 86 - 3770-066 Silveiro - Oiã - Portugal
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 Acção M&A: Incluir uma barra vertical na lateral do lado direito do site para que seja
possível a pesquisa por ordem alfabética.

Aplicável às seguintes páginas:
- Coleções de Mesa;
- Coleções Handmade. 
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3. Combinações Perfeitas 
Página de cada coleção 

Para demonstrar quais as coleções que combinam bem com cada uma das que está no site, à 
semelhança do que acontece nos catálogos, sugerimos colocar no final da página as sugestões de 
combinações perfeitas. As fotos das combinações perfeitas deverão ter links para as coleções 
complementares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que seja possível, no backo�ce, deve existir um campo que se preencha indicando
quais as coleções sugeridas para combinar com a coleção principal. Deve também ser
possível associar uma imagem especí�ca. 

Acção M&A: No back o�ce incluir opção de colocar 2 coleções “sugestão” para aparecerem
no site dentro da coleção principal c/ imagens (conforme exemplo acima). 

Aplicável às coleções dentro das seguintes páginas:
- Coleções de Mesa;
- Coleções Handmade. 
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4. Notícias na Top Bar 
Top Bar 

A única forma de chegar à página das notícias do website é através do rodapé. Para além de ser 
difícil de encontrar caso o utilizador esteja a fazê-lo, é pouco provável que um utilizador que não 
esteja à procura dessa página em específico repare que é possível aceder a ela. Um dos objetivos do 
novo Plano Digital da Porcel é apostar nas notícias do website, pelo que faz sentido que essa página 
tenha um destaque na top bar da página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOSNOTÍCIASVÍDEOSSOBRE

Acção M&A: Na barra de topo do site incluir “botão Notícias” entre vídeos e contactos
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5. Clipping the Notícias  

Nas página das Notícias da Porcel apenas temos notícias originais. No entanto, seria interessante 
poder partilhar notícias de outras fontes que falassem sobre a empresa e os seus produtos. 
Propomos, ao clicar na “miniatura” da revista abrir um PDF onde se poderá ler a notícia completa. O 
único exemplo que temos de Clipping é a notícia da imagem abaixo, que é incluída no website em 
forma de imagem. No entanto poderia ser mais interessante abrir num PDF à parte, de modo a 
facilitar a leitura, principalmente em dispositivos móveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acção M&A: Criar página semelhante à das notícias, onde aparecem previews dos
vários clippings, e ao carregar sobre eles abre 1 PDF com a notícia completa ou
encaminha para página online.

Botão para esta secção deve estar no rodapé, no “separador Media” por baixo de
notícias. 
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6. Costum Made 

A página que se destina à personalização e projetos emblemáticos da Porcel está um pouco confusa, 
principalmente na versão em inglês. Assim, propomos uma restruturação da página em moldes 
semelhantes ao que se vê na imagem abaixo. Desta forma, o utilizador tem uma ideia clara da 
personalização que a Porcel pode fazer, incluindo posteriormente alguns exemplos que projetos já 
realizados. 

 

Custom Made

Acção M&A: Redesenhar a página “Custom Made” para que mostre as 4 opções em
simultâneo (versão desktop) conforme exemplo acima. Colocar a possibilidade de 
cada opção poder ter + que 1 imagem.

Na versão mobile as imagens devem aparecer individualmente mas todas na mesma
página (scroll) - ou seja sem termos de navegar manualmente entre as várias opções
de customização.
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7. Novidades 
Pagina “New Collections” 

Na página das novidades, sugerimos acrescentar alguma informação acerca da última coleção que 
lançámos, de acordo com a imagem abaixo. Esta será uma secção temporária, que será atualizada 
com nova informação sempre que for lançada uma coleção nova. 

Nota: o texto da imagem é meramente ilustrativo. 

 

  

 

Página Dedicada

Página especial que terá conteúdo de texto, imagens e vídeos.
Será criada para apresentar novas coleções ou algo específico de forma mais dinâmica e 
�rando o maior par�do das imagens de ambiente e dos vídeos.

Acção M&A: Criar no backo�ce a possibilidade de criação de páginas que permitam
colocar texto, imagens e vídeos de forma dinâmica. Estas páginas não precisam ter acesso
directo no site, devemos conseguir criar uma hiperligação simples p/ usar pontualmente.
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8. Vídeo Institucional 

Na página “vídeos”, gostaríamos que o nosso vídeo institucional aparecesse em primeiro lugar e em 
maiores dimensões – de acordo com a imagem seguinte – de modo a destacar-se em relação aos 
restantes. Poderá ser também interessante a reprodução automática do mesmo assim que é aberta 
a página. 

 

 

Acção M&A: Redesenhar a página de vídeos para haver 1 em destaque, pode ser
assinalado no backo�ce como “destaque”.

Vídeo em destaque
opção assinalada
no backoffice
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