
DESIGNAÇÃO DO PROJETO: Presença online e Marke�ng Digital -
          Eduardo Faria e Filhos
 
CÓDIGO DO PROJETO: ACORES-03-0853-FEDER-102201

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

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Eduardo Faria e Filhos, Lda

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 9550,00 €

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 9550,00 €

DESCRIÇÃO: 

FICHA WEBSITE AÇORES 2020

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

GOVERNO 
DOS AÇORES

EDUARDO DE FARIA & FILHO, LDA – METALÚRGICA AÇOREANA – 
é a denominação actual de uma empresa já com longa tradição e 
experiência no meio Industrial da ilha de S. Miguel. Foi registado 
com o presente nome em 1982 por Eduardo Faria e o seu filho 
mais velho Francisco Faria.
Iniciou a sua ac�vidade como latoaria em 1917 pelo pai, Sr. Jaime 
de Faria e denominava-se então “ Latoaria Açoreana” nome pela 
qual ainda hoje é popularmente conhecida e designada, na Rua 
da Misericórdia, 46 em Ponta Delgada, onde ainda hoje existe.
Em 1975 dá-se a inauguração das primeiras instalações nos Ar-
rifes. O forte desenvolvimento industrial e de construção civil 
conduziu Eduardo faria ao desenvolvimento de novas técnicas, 
por forma a corresponder às exigências do mercado. A mon-
tagem de isolamentos térmicos, a construção das conhecidas 
“Basculantes Açorianas” foi o trampolim para o crescimento da 
ac�vidade, líder no mercado em serralharia pesada. 
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1. Aumento da probabilidade de encontrar a empresa através de 
pesquisas nos motores de busca relacionadas com a a�vidade da empresa 
(SEO);
2. Maior notoriedade da empresa devido à sua presença constante nas 
redes sociais e devido à criação do website;
3. Maior propaganda dos serviços que a empresa disponibiliza através 
dos vídeos promocionais e do E-book;
4. Presença em canais com elevado número de u�lizadores;
5. Frequente atualização e o�mização das redes sociais de modo a 
manter e aumentar o número de seguidores das páginas;
6. Asseguramento de que os clientes são informados de campanhas e 
promoções realizadas através do envio de newsle�ers;
7. Maior perceção do crescimento e alcance do negócio devido ao regis-
to do número de visitas no site, bem como, qual a preferência dos visi-
tantes a nível de produtos, podendo, assim, adaptar a sua estratégia;

Expande-se a outras áreas: requalificação das garrafas de gás, 
produção e montagem de estruturas metálicas para a construção 
de pavilhões industriais e comerciais e mais recentemente uma 
nova empresa nasceu, a MAN S. Miguel, dedicada à comercial-
ização de veículos pesados da marca alemã MAN.
Passados mais de 75 anos sobre a sua fundação (Latoaria Açorea-
na) constate-se que a Eduardo Faria e Filhos, LDA é uma das mais 
bem-sucedidas e conhecidas empresas PME’s da Região Autóno-
ma dos Açores e a comprová-lo estão inúmeros prémios com que 
foi galardoada ao logo da sua existência. Em 2009, faleceu Eduar-
do de Faria, e os seus filhos que o acompanharam na evolução da 
empresa, vão dar con�nuidade ao trabalho desenvolvido até 
aquele momento.






