Designação do projeto | CW - COMPORTA WINES, UNIPESSOAL LDA
Código do projeto |LISBOA-02-0752-FEDER-042397
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Lisboa
Entidade beneficiária | CW - COMPORTA WINES, UNIPESSOAL LDA
Data de aprovação | 2019-04-12
Data de início | 2019-01-09
Data de conclusão | 2021-12-31
Custo total elegível |239.200,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 95.680,00 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A Comporta Wines dedica-se à comercialização das marcas e referências de vinhos produzidas pela Herdade da
Comporta, designadamente:
- Chão das Rolas tinto e branco - gama para consumo diário
- Vinhas da Comporta tinto e branco - gama com uma excelente relação qualidade/preço, que explora as castas
Castelão e Alicante Bouschet
- Herdade da Comporta tinto, branco e rosé - gama média, comercializada desde 2005
- Herdade da Comporta Private Selection - gama de pequena produção com elevada qualidade que surgiu para
reforçar a qualidade e diferenciação do seu portfólio de produtos. Começou por lançar um tinto seguindo-se
um branco e um branco monocasta 100% Verdelho
- Parus tinto e branco - gama premium, reconhecida internacionalmente, ideal para ocasiões especiais
- Comporta - gama 'super-premium', produzida apenas em anos de colheitas excecionais. O tinto é 100% Alicante
Bouschet e os seus dois brancos são Arinto e Antão Vaz
O presente projeto pretende robustecer a sua estratégia de internacionalização que aposte tanto no
desenvolvimento/ reforço da sua posição nos principais mercados dos últimos anos mas também explore as
oportunidades em novos alvos internacionais, que revelam grande potencial no consumo de vinho.
Deste modo, este projeto de internacionalização da CW aposta em dois vetores:
1) Consolidação/ desenvolvimento de mercados já explorados, como é o caso do Brasil, Angola, Alemanha, Bélgica
e EUA, em que se visa consolidar o seu posicionamento ou explorar todo o potencial existente nestes mercados,
para angariar novos importadores em cada país de forma a dispersar o produto pelo território;
2) Exploração de novos mercados estratégicos, que são a Suécia, Reino Unido, Holanda, França, Suíça, Austrália
e China, realizando investimentos para ativar as marcas nestes bem como introduzi-las com o posicionamento
desejado, respondendo à(s) necessidade(s) especifica(s) que estes mercados requerem com os vinhos
e, consequentemente, obter as vendas perspetivadas para o mesmo.
Neste sentido, a sua atuação pauta-se pelos seguintes objetivos estratégicos:

- Promover a notoriedade, confiabilidade e visibilidade da CW, reforçando também a reputação das
marcas dos vinhos da Comporta, com destaque para a sua elevada qualidade e diferenciação de
produtos, apelando assim a uma estratégia que evidencie os benefícios aumentados (emocionais e
sociais) dos produtos e serviços
- Diversificar o seu portfólio de produtos, lançando vinhos de valor acrescentado, apostando em
monocastas que expressem o melhor do seu terroir
- Reforçar a sua rede internacional de distribuidores com mais 2 novos distribuidores no Brasil, Angola,
Alemanha, Bélgica e EUA e simultaneamente conquistar maior fatia de mercado global, conquistando
novos países estratégicos
- Desenvolver uma estratégia de internacionalização que reforce também a imagem da Comporta como
sendo uma região de enoturismo de excelência, com práticas ecológicas, capaz de produzir vinhos
diferenciadores e com ótima relação qualidade/ preço. Destaca-se, assim, uma estratégia para
posicionar o produto através do território, criando quase uma marca umbrella associada, com maior
peso de promoção no mundo
- Alavancar o posicionamento da CW e dos Vinhos da Comporta, através da presença e comunicação
online e com base na aposta em ferramentas e estudos que consubstanciem e facilitem a sua
estratégia de entrar em novos mercados internacionais

