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Maintenance 

 
 

Este plugin permite-nos colocar o nosso site wordpress em offline sendo que quando estamos              

logados no backoffice wordpress podemos visualizar o site e as alterações que vamos             

efectuando no mesmo. Uso este plugin em praticamente todos os sites wordpress que faço 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/maintenance/ 
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Duplicar Artigo 

 
 

Este plugin permite-nos duplicar os nossos artigos ou páginas. É muito útil e utilizo-o muito               

nalguns dos meus site pois muitas vezes o conteúdo é igual em estrutur e desta forma                

economizo muito tempo em formatações 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/duplicate-post/ 
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Ad Inserter 

 
 

Este plugin permite-nos colocar todo o tipo de anúncios no nosso site em Wordpress,              

recorrendo a código HTML/Javascript/PHP, daí saber um pouco de código ajude um pouco para              
utilizar o mesmo, permite inserir anúncios em praticamente todos os locais do Wordpress. 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/ad-inserter/ 
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Ditty News Ticker 

 
 

Este plugin permite-nos correr um Ticker de notícias no nosso site em Wordpress. Permite              

colocar as notícias em três modos diferentes, Scroll, Rotate e List, nos sites em que tenho                

utilizado tenho utilizado o Rotate, ma todos funcionam de forma muito agradável e dinâmica. 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/ditty-news-ticker/ 
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Easy Table 

 
 

Este plugin permite-nos colocar facilmente tabelas nos artigos e páginas dos nossos site em              

Wordpress, necessita ter conhecimentos minimos de HTML, mas todos os que são            

interessados em Wordpress vão entender facilmente o seu funcionamento. 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/easy-table/ 

 

 

http://www.gerirpequeno.com/
https://wordpress.org/plugins/easy-table/
http://www.gerirpequeno.com/


www.gerirpequeno.com 

Facebook Comments 

 
 

Este plugin permite-nos utilizar no nosso site wordpress o sistema de comentários do             

Facebook. As configurações não são das mais simples, mas vão seguindo as dicas das              

configurações. Vantagem, faer um comentário é como comentar um Post no Facebook. 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/facebook-comments-plugin/ 

 

 

http://www.gerirpequeno.com/
https://wordpress.org/plugins/facebook-comments-plugin/
http://www.gerirpequeno.com/


www.gerirpequeno.com 

Google Analytics Dashboard for WP 

 
 

Este plugin permite-nos saber quem visita o nosso site e ter acesso a um conjunto de                

estatísticas muito bom como utilizadores em tempo real no site, saber de onde vieram, que               

página estão a ser vistas, etc. Muito bom para ajudar a gerir o site. Tudo através do                 

Backoffice. 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/ 
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Ninja Forms 

 
 

Este plugin permite-nos utilizar formulários no nosso site wordpress sendo que através dos             

painéis de configuração consegue facilmente parametrizar os envios para o seu email, mails             

de resposta, redirects após envio, etc. Trabalhoso, mas muito útil. 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/ninja-forms/ 
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Optin Forms 

 
 

Este plugin permite-nos colocar formulários de registo de newsletters e outros, no nosso site              

wordpress . Tem ligação com Mailchimp, iContact, Aweber e outros, bastante configurável e             

bastante fácil de trabalhar. 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/optin-forms/ 
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Rede Social 

 
 

Este plugin permite-nos colocar no nosso site wordpress os botões mais utilizados para             

partilha, comentar e gostar das Redes Sociais, Pode utilizar este plugin nos artigos / páginas e                

em Widgets do seu Wordpress. 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/ultimate-social-media-plus/ 
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Sumo Me 

 
 

Utilizo o Sumo Me como um gerador de tráfego para os sites e de fidelização de visitantes,                 

utilizo algumas das ferramentas deste excelente Plugin, que é gratuito até alcançarmos as             

1.000 visitas / mês, daí em diante o custo é de $20 / mês 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/ 
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Weather Underground 

 
 

Este plugin permite-nos colocar no nosso site wordpress um widget com a previsão             

metereológica, para muitos sites pode não ter interesse embora para outros possa ser uma              

mais valia para quem o visita. Existem muitos widgets de tempo, para mim, este é o melhor! 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/wunderground/ 
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WooCommerce 

 
 

Este plugin é A SOLUÇÃO de e-commerce do Wordpress, nem vale a pena experimentarem              

outras. É a mais utilizada, e a mais bem documentada e cpm facilidade encontra quem o ajude                 

com algumas dicas que possa necessitar. 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/woocommerce/ 
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Yoast SEO 

 
 

Este plugin permite-nos colocar o nosso site wordpress no mapa dos motores de busca,              

estude-o bem e vai ver que os seus artigos e págimas vão acabar por aparecer nas pesquisas                 

que se efectuam no Google. Não espere Milagres e seja paciente! 

 

LINK: 

https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/ 
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