


Este projeto tem como objetivo promover a internacionalização da fileira 

agroalimentar em articulação com a fileira do enoturismo, potenciando o 

aumento das exportações e reforçando a competitividade internacional 

das PME das regiões Norte, Centro e Alentejo.



ENTIDADES PROMOTORAS

Inovcluster – Associação do Cluster Agro-

Industrial do Centro, tem sede em Castelo Branco

(Centro) e visa contribuir para o aumento da

competitividade dos sistemas produtivos locais e

regional e para a afirmação da Região Centro de

Portugal.

ADVID - Associação para o Desenvolvimento da

Viticultura Duriense, tem sede em Vila Real (Norte),

tem como objeto o estudo, experimentação,

demonstração e divulgação de técnicas de

vitivinicultura adequadas à valorização da

Vitivinicultura Nacional e muito especificamente às

características da Região Demarcada do Douro.



PRINCIPAIS OBJETIVOS

Disponibilizar informação atualizada às PME do setor

agroalimentar sobre as tendências de mercado do setor a

nível internacional;

Capacitar as empresas do sector agroalimentar para a

internacionalização bem-sucedida através da aquisição de

conhecimentos para promoção eficaz dos produtos nos

mercados alvo;

Promover e valorizar a oferta da fileira agroalimentar, da fileira

do enoturismo e turismo gastronómico, identificar e

contactar potenciais parceiros e obter e disponibilizar mais

informação sobre os mercados;

Promover a internacionalização das PMEs através da visita

dos potenciais influenciadores aos locais de enoturismo

fornecendo experiências de usufruto de produtos turísticos

integrados de ruralidade, mostras, demostrações e

degustações de produtos do vinho e da gastronomia nacional

e contactos diretos com a cultura e os agentes locais.



MERCADOS ALVO

ALEMANHA

DINAMARCA

FINLÂNDIA

POLÓNIA

SUÉCIA



ATIVIDADES

AT. 1 - Apresentação de tendências 

internacionais do setor agroalimentar;

AT. 2 - Guias para o marketing de sucesso na 

internacionalização de produtos de 

enoturismo e turismo gastronómico;

AT. 3 - Ações de promoção internacional -

Mostras promocionais nos mercados alvo;

AT. 4 - Missões Inversas – Jornalistas, 

bloggers e opinion makers.



TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS

Disponibilizar informação atualizada às PME sobre as
tendências de mercado a nível internacional.

A alteração no perfil das empresas, com a emergência
de novos planos de atuação que acompanham as
tendências mundiais, especialmente na área da
sustentabilidade ambiental dos seus processos de
produção e na saúde e bem-estar do consumidor final.

O comportamento do consumidor é muito volátil e as
tendências de consumo e compra têm sofrido
profundas alterações nos últimos anos.

O sucesso das PME está na sua capacidade de
acompanhar as dinâmicas de mercado, antecipando
tendências e projetando uma atuação flexível capaz de
responder em tempo às flutuações do mercado.

Produzir e disseminar conhecimento e informação
atualizada às PME do setor agroalimentar e do
enoturismo sobre as tendências de mercado do setor a
nível internacional.



Capacitação das empresas para a internacionalização bem-
sucedida através da aquisição de conhecimentos para promoção
eficaz dos seus produtos nos mercados alvo suportado através de
marketing digital.

Criação de uma ferramenta prática, em forma de guias, que
capacite as PME para serem mais competitivas nos mercados
internacionais por via da inovação em marketing internacional.

Podcasts que apoiem a difusão deste conhecimento
disponibilizado.

Disponibilizar às PME as caraterísticas e tendências de cada mercado ao
nível da tendência de consumo e preferências de compra de forma a que
cada PME possa ter uma linha de marketing e comunicação eficaz para
abordar esse mesmo mercado.

Apoiar as PME no processo de criação de estratégias e conteúdos
(incluindo em marketing digital) eficazes para a promoção de produtos
endógenos com base nas suas caraterísticas únicas e não replicáveis de
sustentabilidade associados aos territórios de origem.

O uso de uma estratégia eficiente de marketing digital tornou-se
incontornável para o sucesso das PME sendo também essa uma
aposta desta atividade, sensibilizar as PME para a importância do
marketing digital na promoção internacional.

GUIAS PARA O MARKETING 
INTERNACIONAL



Campanha de harmonização de produtos, que inclui a
dinamização de mostras promocionais do enoturismo e
dos produtos do agroalimentar nos mercados alvo.

Seleção de um produto estrela em cada um dos
mercados alvo e harmonização com produtos do setor
do enoturismo e do setor agroalimentar português.

Campanha integrada de comunicação dos produtos
portugueses em harmonização com um produto estrela
de cada mercado alvo

Campanha de comunicação para cliente final dos
produtos portugueses em harmonização com um
produto estrela de cada mercado alvo em locais
públicos

As mostras promocionais irão permitir um incremento
da notoriedade dos produtos do enoturismo e
agroalimentar portugueses nestes mercados.

AÇÕES DE PROMOCÃO 
INTERNACIONAL



MISSÕES INVERSAS

Visita de jornalistas, bloggers e opinion makers aos locais de enoturismo

fornecendo experiências de usufruto de produtos turísticos integrados de

ruralidade, mostras, demostrações e degustações de produtos do vinho e

da gastronomia nacional e contactos diretos com a cultura e os agentes

locais.

2 Missões inversas de jornalistas e opinion makers com atividade a nível

internacional, a Portugal.

Mercados da Polónia e Finlândia

Mercados do Suécia, Dinamarca e Alemanha

Cada missão consiste na receção de players dos mercados alvo, nas 3

regiões durante 3 a 5 dias com o objetivo de promover a

internacionalização das PME.

Estas missões incluem uma customização dos programas de

acolhimento aos agentes estrangeiros das missões, em função das

particularidades dos países alvo e dos objetivos traçados para cada um

dos mercados.

A presença de jornalistas e opinion makers permite, por sua vez uma

difusão de informação sobre os produtos e a região junto do público-alvo

consumidor nos mercados de destino estimulando a procura e

fomentando as exportações.



international@inovcluster.com

www.inovcluster.pt

(+351) 272 349 100


