
 

 

 

Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-034818 

Designação do projeto | Projeto de qualificação da JP Ramos 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos | Sistema de Incentivos Internacionalização das ME 

– Qualificação das PME 

Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das PME 

Região de Intervenção | Alentejo - Estremoz 

Entidade beneficiária | J. PORTUGAL RAMOS, VINHOS, S. A. 

 

Data de aprovação | 2018-03-06 

Data de início | 2017-07-15 

Data de conclusão | 2020-07-14 

Custo total elegível | 657 197,26 € 

Apoio financeiro da União Europeia FEDER | 295 738,77 € 

Síntese do projeto, Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O objetivo do presente concurso consiste em selecionar projetos que visem ações de 

qualificação de PME em domínios imateriais com o objetivo de promover a competitividade de 

PME através do reforço das capacidades de organização e gestão das PME, aumentando a sua 

competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta ao mercado global. 

O projeto da JP Ramos contém investimentos que se enquadram em seis domínios imateriais de 

competitividade e que contribuem para a inovação no tecido empresarial português pela via 

organizacional e do marketing: reforço da equipa técnica, reorganização global do grupo, 

desmaterialização de processos, criação de marcas, renovação do website com novas 

características. 

 



 

 

CÓDIGO DO PROJETO | POCI-02-0752-FEDER-047747 

PROJETO Nº 47747 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO | JPRamos – Projeto de consolidação internacional  

APOIO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE INCENTIVOS | Projetos Individuais - Internacionalização PME 

OBJETIVO PRINCIPAL | Reforçar a competitividade das PME 

REGIÃO DE INTERVENÇÃO | ALENTEJO - Estremoz  

ENTIDADE BENEFICIÁRIA | J. PORTUGAL RAMOS, VINHOS, S.A 

DATA DE APROVAÇÃO | 02-09-2021 

DATA DE INÍCIO | 03-04-2020 

DATA DE CONCLUSÃO | 02-04-2022 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 595.566,75€ 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA| FEDER – 170.850,04€ 

 

SÍNTESE DO PROJETO: 

O presente projeto de investimento visa materializar a estratégia de captação e consolidação de 

mercados internacionais, para os próximos dois anos, com o objetivo de dotar a J. Portugal Ramos de 

todos os recursos técnicos e de marketing necessários para atingir os objetivos SMART definidos, 

nomeadamente: (1) Lançamento de novas marcas em mercados internacionais altamente competitivos; 

(2) Prospeção de mercado com vista à diversificação dos canais de distribuição; (3) Criação de 

campanhas de promoção para aumento da notoriedade junto do consumidor final; (4) 

Desenvolvimento de campanhas digitais para reforço da mensagem de comunicação; (5) Divulgação 

de marcas em certames e participação em concursos da especialidade; (6) Ativação de marcas nos 

pontos de venda. 
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Código do projeto | POCI-02-0752-FEDER-071381 

Designação do projeto | CONSULVINUS – Projeto de reforço do posicionamento internacional 

Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos | Sistema de Incentivos Internacionalização das ME 

– Internacionalização das PME 

Objetivo principal| Reforçar a Competitividade das PME 

Região de Intervenção | Alentejo - Évora 

Entidade beneficiária | CONSULVINUS – PRODUÇÃO E COMÉRCIO, LDA 

 

Data de aprovação | 2021-02-23 

Data de início | 2020-10-28 

Data de conclusão | 2023-05-21 

Custo total elegível | 1.127.400,00€ 

Apoio financeiro da União Europeia FEDER | €500,14.462  

Síntese do projeto, Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

O presente Projeto tem como objetivo reforçar a presença nos mercados internacionais das PME 
portuguesas já exportadoras, induzindo por essa via a aceleração das exportações.  

O presente projeto de investimento pretende reforçar a posição da CONSULVINUS em mercados 
competitivos internacionais onde já atua e entrar em novos mercados emergentes no consumo 
dos vinhos (China), através do lançamento de novas marcas e maior capacitação para a gestão 
comercial e marketing internacional.  

A Empresa irá focar esforços em 5 mercados estratégicos internacionais. As ações inovadoras 
que se propõe desenvolver enquadram-se em 4 tipologias de investimento principais: 

• Lançamento de novas marcas em mercados internacionais; 

• Prospeção em mercados internacionais; 

• Comunicação e marketing internacional; 

• Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações 

externas. 


