
 

 

 

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 | 2022-05-21 

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. 



 
 
 
 
 
 

Designação do projecto | Internacionalização dos produtos  
 
 
Código do projecto |POCI-02-0752-FEDER-043751 
 
 
Objectivo principal | Reforçar a competitividade das pequenas e médias 
empresas  
 
Região de intervenção | Alentejo  
 
Entidade beneficiária | Consulvinus – Produção e Comércio Lda. 
 
Data da aprovação | 30-07-2019 
 
Data de início |2019-02-09   
 
Data de conclusão | 2019-12-31 
 
Custo total elegível |319.840,00 euros 
 
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 143.928,00 euros 
 
Objectivos: 
 
O projecto apresenta como objectivo principal a entrada em 9 mercados 
internacionais da Europa, nomeadamente Suécia, Reino Unido, Áustria, 
Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo, Países Baixos e Polónia. 
 
Actividades 
Este projecto é constituído por um plano de açções que engloba 
campanhas promocionais, acções de prospeção de mercado, participação 
em concursos internacionais, adesão a e-marketplaces, envios de 
amostras, entre outros.  



 
 
 
 
 
 
Resultados Esperados: Através da implementação do Projeto, o 
Promotor estima o aumento do volume de negócios de 787.585,99 Euros 
em 2017 para 1.211.521,22 Euros em 2020, atingindo uma intensidade 
de exportação de 92,00% e exportação para 9 mercados. 
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