
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Site e Marke�ng Digital 
 
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0853-FEDER-101945

OBJETIVO PRINCIPAL: Reforçar a capacitação empresarial das empresas 
             regionais para a compe��vidade

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Carlos Alberto Tavares Sebas�ão e Filhos, Lda

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 10 000,00 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 10 000,00 €

DESCRIÇÃO: 

FICHA WEBSITE AÇORES 2020

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

GOVERNO 
DOS AÇORES

A Empresa Carlos Sebas�ão é uma empresa que se 

dedica a uma vasta área de prestação de serviços li-

gados à construção civil, situada na Zona Industrial 

dos Valados, Relva em Ponta Delgada. Foi fundada 

em 1988 por Carlos Alberto Tavares Sebas�ão, tendo 

sido primeiramente uma empresa que se dedicava à 

prestação de serviços de construção e carpintaria.



 RESULTADOS:

 

FOTOGRAFIAS:

FICHA WEBSITE AÇORES 2020

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

GOVERNO 
DOS AÇORES

1. Aumento da probabilidade de encontrar a empresa através de 
pesquisas nos motores de busca relacionadas com a a�vidade da empresa 
(SEO);
2. Transmissão de credibilidade através da criação do website; 
3. Aumento de exposição da empresa, dos serviços e dos produtos;
4. Maior notoriedade da empresa devido à sua presença constante nas 
redes sociais e devido à criação do website;
5. Maior promoção da empresa através do vídeo promocional;
6. Presença em canais com elevado número de u�lizadores;
7. Redes sociais atualizadas de forma celebre e com conteúdos rele-
vantes para os seus seguidores;
8. Certeza de que os clientes são informados de campanhas e pro-
moções realizadas através do envio de newsle�ers e mensagens;
9. Maior perceção do crescimento e alcance do negócio devido aos re-
sultados provenientes do Google Analy�cs, podendo-se, assim, adaptar a 
estratégia de marke�ng sempre que necessário;
10. Empresa contactável 24 horas por dia todos os dias da semana 
através de e-mail ou formulário de contacto
11. Aumento do volume de vendas graças à loja online e ao Facebook 
store;


