
Saiba mais sobre o projeto e as
suas ferramentas:

http://vincisudoe.eu/

VInCI
Vin, Innovation et Compétitivité
Internationale

Uma parceria entre França, Portugal e
Espanha, composta pela promotora
Université de Bordeaux e pelos co-
promotores: Fruition Sciences,
Toulouse School of Economics e
Bordeaux Aquitaine Inno'vin;
ADVID/CoLAB VINES&WINES, UTAD e
IVDP; Universidad Zaragoza, RemOT
Technologies, Aragón Exterior e
Universidad de Castilla la Mancha. 
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Já estão disponíveis: uma
ferramenta de previsão da
produção e outra de apoio à
exportação!

Estes instrumentos proporcionam às PMEs do
setor vitivinícola uma visão mais precisa e
antecipada dos fluxos internacionais de
oferta e procura.

O acesso à informação ocorre em tempo real,
permitindo a criação de melhores planos de
negócios a médio prazo e escolhas
estratégicas relativamente à gestão de
vendas, stocks, preços e mercados alvo. 

O valor acrescentado efetivo é garantido às
PMEs, uma vez que favorece o seu ambiente
empresarial ao disponibilizar dados a
montante e a jusante, estes instrumentos
fomentarão uma maior proatividade
comercial.

Missão

O projeto VINCI criou duas ferramentas
inovadoras de previsão (conectadas e de
acesso digital) para PMEs vitivinícolas cujo
objetivo é avaliar a produção e aceder a dados
de mercados internacionais.

Consequentemente, ajudará a aumentar os
fluxos de exportação das regiões SUDOE fora
da UE, tendo em conta novas oportunidades de
negócio através da otimização dos recursos
comerciais (quantidades e preços por destino)
implementados de acordo com as
potencialidades dos mercados identificados

Mais especificamente

ajudar os viticultores a reduzir os custos
de produção através de uma antecipação
mais precisa, 
permitir que os viticultores otimizem e
racionalizem a utilização de produtos
químicos. 

permitir ao utilizador selecionar
mercados de acordo com as suas próprias
características (região, DOP, previsões de
colheita dos testes, etc.) e encontrar
informações úteis para a atividade de
exportação de cada país alvo.

A Ferramenta de Previsão do Produção irá

e a Ferramenta de Apoio à Exportação irá


