
DESIGNAÇÃO DO PROJETO:
Otimização de presença digital da empresa.

CÓDIGO DO PROJETO:
ACORES-03-0853-FEDER-100810

OBJETIVO PRINCIPAL:
Otimização de imagem comercial e institucional e presença digital social da empresa.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
REDCATPIG - DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, LDA.

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:
8.885,00€

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
8.885,00€

DESCRIÇÃO:
Empresa especialista em atividades de conceção, desenvolvimento e modificação de 
software, nomeadamente a conceção, programação e edição de videojogos para todas as 
plataformas.

RESULTADOS:
Desenvolvimento de website autónomo, profissional e potencialização de trafego orgânico, 
redes sociais com conteúdos apelativos e dinâmicos (imagem e vídeo), aumento da 
presença da empresa no mercado digital. 

FOTOGRAFIAS:

DESIGNAÇÃO DO PROJETO:
Criação de presença para economia digital.

CÓDIGO DO PROJETO:
ACORES-03-0853-FEDER-100442

OBJETIVO PRINCIPAL:
Desenvolvimento e otimização da presença digital da empresa, que inclui página 
web e canais de comunicação, ao nível de marcas com posicionamento similar.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Fortunato Manuel de La Cerda Gomes e Garcia.

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:
7.375,00 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
7.375,00 €

DESCRIÇÃO:
Fortunato Garcia é um empresário em nome individual e desenvolve atividades na área 
de viticultura e produção de vinhos comuns e licorosos. É detentor da marca Czar, vinho 
verdelho certificado - um dos produtos de maior requinte produzidos na região.

RESULTADOS:
Desenvolvimento de um website profissional, maioritariamente com conteúdos 
sobre o vinho Czar, a sua exclusividade, o produtor, a história do vinho e vinha do Pico, 
que proporcione aos visitantes e potenciais clientes uma experiência única e singular, 
semelhante à riqueza, requinte e valor do seu produto. Está também dotado de 
funcionalidade de e-commerce para a venda online dos vinhos.
A solução desenvolvida permitiu também o reforço e optimização das presenças 
e conteúdos da empresa e da marca Czar nas redes sociais, assim como melhorias 
significativas a nível de SEO para a geração de mais tráfego orgânico, de forma 
a garantir mais visibilidade na web, aumentando assim as oportunidades de negócio.

FOTOGRAFIAS:

DESIGNAÇÃO DO PROJETO:
Criação de presença para economia digital.

CÓDIGO DO PROJETO:
ACORES-03-0853-FEDER-100442

OBJETIVO PRINCIPAL:
3.3.1 - Reforçar a capacitação empresarial das empresas regionais para a competitividade.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Fortunato Manuel de La Cerda Gomes e Garcia

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:
7.375,00 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
7.375,00 €

DESCRIÇÃO:
Desenvolvimento e otimização da presença digital da empresa, que inclui página web 
e canais de comunicação, ao nível de marcas com posicionamento similar.

RESULTADOS:
Desenvolvimento de um website profissional, maioritariamente com conteúdos sobre o 
vinho Czar, a sua exclusividade, o produtor, a história do vinho e vinha do Pico, que propor-
cione aos visitantes e potenciais clientes uma experiência única e singular, semelhante à 
riqueza, requinte e valor do seu produto. Está também dotado de funcionalidade de e-com-
merce para a venda online dos vinhos.
A solução desenvolvida permitiu também o reforço e optimização das presenças e conteú-
dos da empresa e da marca Czar nas redes sociais, assim como melhorias significativas a 
nível de SEO para a geração de mais tráfego orgânico, de forma a garantir mais visibilidade 
na web, aumentando assim as oportunidades de negócio. 

FOTOGRAFIAS:

DESIGNAÇÃO DO PROJETO:
Criação de presença para economia digital.

CÓDIGO DO PROJETO:
ACORES-03-0853-FEDER-100456

OBJETIVO PRINCIPAL:
Desenvolvimento de uma plataforma e-commerce  online que informe, promova 
e comercialize os produtos da marca Cais M, que facilite a gestão da informação 
e a logística de encomendas.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Maria do Rosário Bettencourt Leal, Unipessoal Lda

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:
5.855,00 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
5.855,00 €

DESCRIÇÃO:
A Cais M é uma empresa Açoriana ligada ao ramo do pronto a vestir com o compromisso 
de servir os seus clientes com o melhor na relação preço-qualidade que a Moda tem para 
oferecer.

DESIGNAÇÃO DO PROJETO:
Criação de presença para economia digital.

CÓDIGO DO PROJETO:
ACORES-03-0853-FEDER-100456

OBJETIVO PRINCIPAL:
3.3.1 - Reforçar a capacitação empresarial das empresas regionais para a competitividade. 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Maria do Rosário Bettencourt Leal, Unipessoal Lda

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:
5.855,00 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
5.855,00 €

DESCRIÇÃO:
Desenvolvimento de uma plataforma e-commerce online que informe, promova 
e comercialize os produtos da marca Cais M, que facilite a gestão da informação 
e a logística de encomendas.

DESIGNAÇÃO DO PROJETO:
Reformulação de presença para economia digital.

CÓDIGO DO PROJETO:
ACORES-03-0853-FEDER-101967

OBJETIVO PRINCIPAL:
3.3.1 - Reforçar a capacitação empresarial das empresas regionais para a competitividade.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
SOUSA & FERREIRA LDA

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:
9.885,00 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
9.885,00 €

DESCRIÇÃO:
Desenvolvimento de uma plataforma online que informe, promova e comercialize os produtos 
da empresa Sousa & Ferreira, que facilite a gestão da informação e a logística de encomendas.

RESULTADOS:
Desenvolvimento de um website profissional, moderno e intuitivo, dedicado à promoção e venda 
dos diversos produtos da empresa como mobiliário, decoração, têxteis, retrosaria, entre outros. 
Com a solução desenvolvida houve também um reforço e optimização das presenças e conteúdos da 
empresa nas redes sociais, assim como grandes melhorias a nível de SEO de forma a gerar mais tráfego 
orgânico, garantir mais visibilidade na web e aumentar as oportunidades de negócio e proximidade 
aos clientes.
A empresa está agora dotada de autonomia e conhecimento para gerir o seu negócio online, assim como 
de todas as ferramentas para aumentar e reforçar a sua presença e oferta no mercado local e regional.

FOTOGRAFIAS:

DESIGNAÇÃO DO PROJETO:
Reformulação de presença para economia digital.

CÓDIGO DO PROJETO:
ACORES-03-0853-FEDER-102133

OBJETIVO PRINCIPAL:
3.3.1 - Reforçar a capacitação empresarial das empresas regionais para a competitividade.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
LUISA TERRA - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL:
8.995,00 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA:
8.995,00 €

DESCRIÇÃO:
Desenvolvimento de uma plataforma que informe, promova e comercialize os serviços e produtos 
da marca Pocinho Bay, que facilite a gestão da informação e a sua logística.

RESULTADOS:
Desenvolvimento de um website profissional, moderno e intuitivo, dedicado à promoção da marca assim 
como gestão do alojamento hoteleiro. Com a solução desenvolvida houve também um reforço e otimização 
das presenças e conteúdos da empresa nas redes sociais, assim como grandes melhorias a nível de SEO de 
forma a gerar mais tráfego orgânico, garantir mais visibilidade na web e aumentar as oportunidades de 
negócio. A empresa está agora dotada de autonomia e conhecimento para gerir o seu negócio online, assim 
como de todas as ferramentas para aumentar e reforçar a sua presença e oferta no mercado mundial.

FOTOGRAFIAS:


