
 
 

  
 
 
 
SÍNTESE DO PROJETO: 
 
A Frutóbidos é a empresa pioneira na produção do genuíno Licor de Ginja de Óbidos, orgulha-se das suas raízes e 
da fidelidade que mantém à fórmula original, a partir da qual procura inovar e diversificar sempre com os mais 
elevados padrões de qualidade e segurança alimentar. 
Com o crescimento do hábito de consumo do licor presente nos tradicionais bares da Vila de Óbidos, contribuindo 
também para o aumento de amantes do licor de ginja promovendo a tradição de o consumir à mesa com os amigos, 
a Frutóbidos assistiu ao aparecimento de diversas empresas produtoras de licor concorrentes. 
 

De forma a reforçar o reconhecimento de Vila das Rainhas como a marca do genuíno licor de Ginja d'Óbidos, a 
Frutóbidos sente a necessidade de renovar a imagem com que até à data se tem apresentado.  
 

Após desenvolvimento da nova imagem é necessário o desenvolvimento de campanhas publicitárias que apoiem a 
divulgação da nova imagem e ajudem o consumidor a perceber que a alteração é apenas na imagem, sendo que o 
produto mantém todas as caraterísticas e qualidade; Website - atualização do website com os produtos com nova 
imagem; Vídeo institucional: desenvolvimento de vídeos de promoção da empresa evidenciando a forma 
transparente de trabalhar e o carinho e empenho com que Vila das Rainhas, a Ginja d'Óbidos é produzida. Estes 
vídeos mostrarão os elementos da equipa e visam demonstrar a confiança que podem ter no nosso produto pela 
forma genuína que é produzido. Os vídeos serão divulgados nas redes sociais e no website. 
 
 
 
 

 
DETALHES: 
 

CÓDIGO DO PROJECTO: 
041223 
 

CÓDIGO DO CONCURSO: 
AVISO 15/SI/2018 
 

PROGRAMA OPERACIONAL: 
POCI/ Lisboa 
 

OBJETIVO TEMÁTICO: 
OT3 - Reforçar a competitividade das PME 
 

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO: 
PI3.3 – A concessão de apoio à criação e ao alargamento de 
capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e 
serviços 
 

TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO: 
TI53 – Qualificação das PME 
 

BENEFICIÁRIO PRINCIPAL: 
InovCluster – Associação do Cluster Agro- Industrial do Centro 
 

DATA DE INÍCIO: 
01/04/2019 
 

DATA DE CONCLUSÃO: 
31/12/2023 
 

INVESTIMENTO TOTAL ELEGÍVEL DO PROJETO: 
2.013.947,08€ 
 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 
FEDER – 1.026.616,37€ 
 

TAXA/MONTANTE DE FINANCIAMENTO: 
85% - InovCluster 
50% - Empresas Aderentes 

 


