
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Website e Marke�ng Digital -Monte Inglês

CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0853-FEDER-102478

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

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: MARIA CAROLINA QUENTAL DE
      MEDEIROS PARREIRA DA CAMARA

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

Maria Carolina Quental de Medeiros Parreira da Câmara 
(ENI) é uma empresa de turismo rural inserida numa pro-
priedade agrícola denominada Monte Inglês, na qual existe 
uma casa do século XIX totalmente recuperada para esta 
a�vidade.
No Monte Inglês é desenvolvida a a�vidade turís�ca de hos-
pedagem e são oferecidas a�vidades de "Animação" ligadas 
ao meio rural e agrícola.
O Monte Inglês dispõe, na Casa principal, de 3 quartos de 
cama (2 quartos duplos e 1 quarto de casal), copa para pe-
quenos-almoços, sala de estar com vista panorâmica para o 
picadeiro coberto e zona de leitura com acesso á Internet.
Apartamento T2 na zona adjacente á casa, com 2 quartos de 
cama duplos, 1 quarto com WC o outro de acesso comum. 
Sala, cozinha e lavandaria devidamente equipadas. 



 RESULTADOS:

 

FOTOGRAFIAS:
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• Fluxo de informação constante no que respeita a contactos, local-
izações, serviços e produto. Aumenta a credibilidade e transmite profis-
sionalismo. Representa uma oportunidade de crescimento sendo que 
concede esta�s�cas sobre o tráfego no Website. A maioria dos consumi-
dores está online.
• Mecanismo de engagement. Tornam a empresa especialista em algo, 
sendo ferramentas extremamente versáteis. Têm um baixo custo per-
mi�ndo automação de envios aumentando o tráfego do website.
• Configuração de metas. Acompanhamento do caminho do u�lizador 
até a página de venda ou conversão. Permite configuração para lojas de 
e-commerce. Análise de dados sobre o público-alvo e visitantes. Experiên-
cia com Teste A/B. Relatórios personalizados e com programação.
• Mais tráfego e aumento da autoridade da marca. Auxílio no funil de 
compras. Melhora a taxa de conversão com retorno con�nuo a longo 
prazo.
• Estratégia de content marke�ng que fomenta a noção de profissional-
ismo e ca�vam o público-alvo. Forte ferramenta de branding.
• Presença permanente nos motores de busca com as informações es-
senciais de forma não orgânica.
• Personalizadas e organizadas permitem uma imagem limpa, organiza-
da e coerente. Capta mais potenciais consumidores do que não as tendo 
sincronizadas.
• Proporciona uma maior perceção do espaço em si e das suas di-
mensões podendo o cliente ter esta experiência totalmente virtual.
• Estratégia de content marke�ng que fomenta a noção de profissional-
ismo e ca�vam o público-alvo. Forte ferramenta de branding. 
• Estratégia de content marke�ng que fornece conteúdo intera�vo e 
com alcance. Permite um maior sucesso nas redes sociais sendo que a sua 
capacidade de sharing é superior.


