IVV, 12.07.2011

PROMOÇÃO EM PAÍSES TERCEIROS
RELATÓRIO INTERCALAR
 O Relatório deve ser revisto em cada semestre, incluindo nova informação e adaptando os elementos quantitativos/qualitativos que são solicitados.
Assim, não é necessário efectuar um Relatório novo em cada semestre, mas sim actualizar a informação do relatório anterior. A data de revisão é indicada na capa.
 O Relatório é constituído pelos seguintes elementos:
PARTE 1. A
Ficha por mercado

Capa

(uma folha por acção)
PROMOÇÃO EM MERCADOS DE PAÍSES TERCEIROS

PROMOÇÃO EM MERCADOS DE PAÍSES TERCEIROS

RELATÓRIO SEMESTRAL

PARTE 1.B
Apreciação geral do mercado

PARTE 2
Apreciação intercalar do projecto

(uma folha por mercado)

(uma folha por projecto)

Parte 1.B - APRECIAÇÃO GERAL POR MERCADO

PROMOÇÃO EM MERCADOS DE PAÍSES TERCEIROS

Mercado: Estados Unidos da América

RELATÓRIO SEMESTRAL

RELATÓRIO SEMESTRAL

Numa apreciação crítica, indique de que modo os seguintes factores condicionaram a promoção no mercado indicado.

Beneficiário: Escrever designação do beneficiário
Concurso n.º

Escrever designação do beneficiário

1/2008

Semestre:

Condicionou Condicionou
bastante
por vezes

Fev-2009 a Jul-2009

Mercado: Estados Unidos da América

Estado:

1/2008

Não
condicionou

*Observações*

Fase inicial de implementação ………………………………………….
Desempenho do organismo de execução ……………………………..
Mercado muito concorrencial ……………………………………………
Dif iculdade em atingir o público-alvo ……………………………………
Alterações negativas na conjuntura ………………………………………………….
Dif iculdade em contratualizar com os operadores……………………..
Falta de disponibilidade dos intervenientes nas acções …………….
Dif iculdades burocráticas no mercado de destino………………..…..
Dif iculdades burocráticas das autoridades portuguesas…………....
Outro (escrever qual)
Outro (escrever qual)
Outro (escrever qual)

Parte 1.A - ACÇÕES CONCLUÍDAS OU INICIADAS

Cód. Acção Designação da acção: ( conforme consta do Orçamento aprov ado)

Concurso N.º

Beneficiário: Escrever designação do beneficiário

Caso entenda que ainda não é possível responder sobre algum dos items, indique nas observações:

ContratoEscrever
n.º
n.º do contrato

% de execução operacional (estimada)

Implementação da acção: (não exceder o es paço disponível)

Contrato N.º

1/2008

ContratoEscrever
n.º
n.º do contrato

Semestre:

Fev-2009 a Jul-2009

Parte 2. - APRECIAÇÃO INTERCALAR DO PROJECTO
Numa escala de 1 a 10, em que 1 reflecte a apreciação mais negativa e 10 a apreciação mais positiva, classifiq ue os seguintes items:
Caso entenda que aind a não é possível classificar algum dos items, indiq ue nas observações:

Items de âmbito geral
O projecto está a ter o impacto previsível nos mercados-alvo ……………...…..

*Classific ação*
(de 1 a 10)

*Observações*

*Classific ação*
(de 1 a 10)

*Observações*

Mercados-alv o adequam-se às necessidades do beneficiário ………………..
O plano estabele cido está alinhado com os objectivos propostos …………….
Relação custo/benefício ………………………………………………… …………….

Items de âmbito específico
Con tactos realizados nos diversos mercados (em quantidade) …………………..

(assinalar com "X" a opção mais adequada)

Escrever n.º do contrato

Concurso n.º

Con tactos realizados nos diversos mercados (em qualidade) …………………….
Relaçõ es estabelecidas com o(s) público(s)-alvo ……… …………………………
Enviado ao IVV, IP em:

Indique em que medida o apoio às acções de promoção está a contribuir para o aumento das trocas comerciais para o mercado indicado:

Período

Data da 1.ª apresentação
Revisão n.º 1

Considerando os produtos alvos da promoção e a situação existente antes do início do projecto, indique resultados preliminares de:

Fev-2009 a Jul-2009

Conteúdo deste Relatório:
Estados Unidos da América
Canadá
Brasil
Angola
Suíça
China
Japão
Rússia
México
Nov a Zelândia
Parte 2. (apreciação intercalar do projecto)
Total

Variação percentual:

Valor atingido:

€

Evolução em volume
N.º de fls.

N.º de anexos

Total

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Parte 1.
(Fichas por Mercado)

Responsável pela elaboração deste Relató rio:
Nome:
Telefone:
e-mail:

Receptividade aos produtos promovidos …………………………………………….
Se, na classificação de qualquer dos items anteriores foram atribuídos valores inferiores a 5, apresente uma justificação suc in ta.

Evolução em valor

Revisão n.º 2
Revisão n.º 3
Revisão n.º 4
Revisão n.º 5

0

Variação percentual:

Quantidade atingida
Unidade:

Numa escala de 1 a 10, em que 1 reflecte a apreciação mais negativa e 10 a apreciação mais positiva, classifiq ue os seguintes items, relativos ao
desempenho das entidades intervenientes (IVV, IP e IFAP, IP).
Caso entenda que aind a não é possível classificar algum dos items, indiq ue nas observações:

Numa escala de 1 a 5, em que 1- Mau; 2 - Razoável; 3 - Normal; 4 - Bom; 5 - Muito Bom, classifique o desempenho dos principais produtos alvo
da promoção, quanto à evolução das trocas comerciais
Desempenho (de 1 a 5)
DO/IG
Região
Marcas (se aplicável) *
Cor
Em Valor Em Volume

Caso entenda que aind a não é po ssível classificar algum dos it ems, indiq ue nas observações:
*Classificação*

*Observações*

Adequação da acção às necessidades do beneficiário …………………………..

*Observações*

Facilidade de contacto c om as entidades ………………………………….……….
Prestação de esclarecimentos (qualidade) ………………………………………….

1.
2.
3.
Numa escala de 1 a 5, em que 1- Mau; 2 - Razoáv el; 3 - Normal; 4 - Bom; 5 - Muito Bom, classifique, para esta acção, os seguintes items :

*Classific ação*
(de 1 a 10)

Carga admin istrativa solicitada por trimestre … …………………………………..

Prestação de esclarecimentos (rapidez ) ………………… ………………………….
Informação disponível nos websites ……………………… …...…………… ………...
Outro (escrever qual)

4.
5.
6.

Comentários adicionais relativos ao desempenho das entidades intervenientes:

(*) Sempre que possível agrupar as marcas de uma mesma DO/IG

Cumprimento dos objectivos propostos para a acção……………………………
Sucesso da acção, face às perspectivas inic ia is……………………….……………

Apenas a parte referente à
implementação da acção é descritiva.

A parte 2. inclui ainda uma 2.ª folha
apenas para as organizações
profissionais/interprofissionais.
Preenchimento com selecção das opções mais adequadas, valores quantitativos e
quantitativos.

 O ficheiro onde constam os elementos referidos no ponto anterior, deve ser enviado por correio electrónico (doemp@ivv.min-agricultura.pt) até às
datas limite, conforme Quadros Informativos divulgados pelo IVV, IP.
 As imagens das peças promocionais/publicitárias utilizadas devem ser anexadas ao Relatório completo, a apresentar ao IVV, IP, em papel, até à
data limite aplicável, inscritas nos Quadros Informativos divulgados pelo IVV, IP. Cada folha deve ser numerada e assinada pelo responsável pela
elaboração do Relatório.

