
 
 
 
Designação do Projeto | QVDA Global 
Código do Projeto |POCI-02-0752-FEDER-042098 
Objetivo Principal| Reforçar a competitividade das Pequenas e Médias Empresas 
Região de Intervenção | Centro 
Entidade Beneficiária |QUINTA VALE D'ALDEIA, S.A. 
 
Data de Aprovação | 2019-03-19 
Data de Início | 2018-11-01 
Data de Conclusão | 2021-10-31 
Custo Total Elegível |264 885,00EUR 
Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER – 119.198,25 EUR 
 
Objetivos do Projeto:  
 
• Afirmar-se como uma empresa global, com uma presença sólida; 
• Aumentar o peso relativo das exportações no VN total da empresa, através de uma estratégia de diversificação e 

extensão de mercados, penetrando em novas geografias e afirmando/reforçando a sua posição nos mercados 
atuais, visando alcançar uma IE superior a 70% das vendas até 2021; 

• Capacitação interna a nível organizacional e de marketing, dotando a empresa de competências otimizadas ao 
nível dos métodos organizacionais, de marketing, nas práticas comerciais e nas relações externas; 

• Reforço da identidade, notoriedade e visibilidade da marca pelo mercado global; 
• Inovação e diferenciação da oferta; 
 
Atividades do Projeto:  
• Conhecimento dos Mercados Externos Marketing; 
• Prospeção e presença em mercados internacionais (Prospeção e captação de novos clientes); 
• Desenvolvimento e promoção internacional de marcas (Ações de promoção); 
• Marketing Internacional; 
• Presença na Web através da economia digital; 
• Introdução de novo método de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas; 
• Certificações específicas para os mercados externos. 
 
 
Nível de execução: Em curso 
 
 



 
 
 
Designção do Projecto: Consolidação Internacional da QVDA 
 
Código do Projecto: POCI-02-0752-FEDER-002635 
 
Objetivo principal: Conhecimento de mercados externos 
 
Região de intervenção: CENTRO 
 
Entidade beneficiária: Quinta Vale d´Aldeia, S.A 
 
 
Data de aprovação: 31-08-2018 
 
Data de início: 01-06-2015 
 
Data de conclusão: 31-05-2017 
 
Custo total elegível: 389,366,25 EUROS 
 
Apoio financeiro da União Europeia:175,214,81 EUROS 
 
 
Objetivos e resultados esperados: 
- Reconhecimento dos produtos e marcas como produtos diferenciadores; 
- Controlo do canal de distribuição; 
 


