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Enquadramento: 
 

A Rússia é um dos países com maior índice de consumo de bebidas alcoólicas per capita, no 

mundo. Embora o consumo da vodka e cerveja seja elevado, com o crescimento da classe média, 

o vinho adquiriu grande popularidade nos últimos anos, tendo o respectivo índice de consumo 

aumentado, em média, de 8-10% ao ano. 

 

A produção local é incapaz de satisfazer a procura existente, devendo-se esta situação à 

insuficiente oferta e à menor qualidade dos vinhos russos. 

 

O mercado dos vinhos pode ser considerado como um dos mais promissores para as empresas 

estrangeiras exportadoras do sector: aproximadamente 60% da oferta total no mercado é 

importada. 

 

Os valores das importações russas de vinho nos últimos 5 anos, tem sido crescente, com um 

aumento médio da ordem dos 9% anuais, entre 2010 e 2014. Os principais fornecedores da 

Rússia em 2014, foram a Itália com 29,7% de quota de mercado, a França com 20,8%, a Geórgia 

com 14,3% e a Espanha com 12,1%. 

 

Relativamente ao posicionamento de Portugal, como fornecedor de vinhos da Rússia, em 2014, 

deteve o 14º lugar, com exportações no valor de 10,1 milhões USD e uma quota de mercado de 

0,9%. 

 

Apesar do mercado dos vinhos ser muito concorrencial, verifica-se no entanto, uma abertura de 

nichos específicos, onde os vinhos portugueses se encontram em vantagem, em termos de 

qualidade/preço. 

 

O forte desconhecimento dos vinhos portugueses na Rússia e a falta de verbas para a respectiva 

promoção, dificulta o interesse dos importadores russos pelos nossos vinhos e 

consequentemente a entrada no mercado de novos produtores portugueses.  

 

A deslocação a Portugal dos importadores de vinhos é considerada a melhor forma destes 

poderem conhecer in loco as vinhas portuguesas, a diversidade e qualidade das nossas castas, as 

características específicas que as regiões vitivinícolas oferecem, assim como visitar e apreciar a 

elevada qualidade da produção nacional de vinho. 

 

Neste contexto, pretende a aicep Portugal Global organizar de 19 a 23 de Outubro 2015, a 

deslocação a Portugal da empresa AGORA, importador russo do sector dos vinhos. 
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Apresentação da empresa russa AGORA  

 

Fundada em 1992, a empresa AGORA (www.agora-group.ru ) é um dos mais antigos 

importadores de vinhos na Rússia, fazendo parte dos 5 maiores importadores e distribuidores 

russos de vinhos. 

 

Importadora de vinhos originários de França, Espanha, Chile, Hungria, Geórgia e Montenegro, 

procede à respetiva distribuição nas principais redes de hipermercados e supermercados da 

capital e das Regiões da Rússia. 

 

A atual carteira de clientes da AGORA inclui as seguintes cadeias federais de distribuição: 

Auchan, Magnit, Metro, Petiorotcha, Perekrestok, Lenta, Atak, Nach Guipermarket, Okei, 

Aromatni Mir, Globus, Karusel, Sedmoi Kontinent, Avoska, Magnolia, Billa, Azbuka Vkusa, 

Sergros, Dixi, Verniy, Viktoria, Aliye Parusa; e as seguintes cadeias regionais: Krasnoi & Beloi, 

Monetka, Green, Linia, Bakhetle, Komandor, Sedmaia Semia, Dilan, Kirivskiy, Nach Magasin, 

Matritsa, Gorilka, Pokunaika, Evropa, TsentrTorg, Rosinka, Spar, Krasniy Yar, Garant, Bristol, 

Maxi, Evroros, Kholidei Klassik, Essen, Otdokhny, Siem Piatnitse, Lama Supermarket, Vester. 

 

A AGORA dispõe de uma equipa profissional de comerciais e representantes de vendas, de 

sistema logístico próprio e de um armazém com a superfície de 15.000 m2. Unicamente em 

Moscovo e na Região de Moscovo a empresa efetua vendas diretas a 2.880 superfícies 

comerciais. 

 

Com uma estratégia de desenvolvimento sustentável, e com o objetivo de aumentar a quota dos 

seus produtos no mercado, o importador dispõe do seu próprio departamento de marketing e, 

em parceria com os produtores, promove a imagem das marcas importadas, organiza eventos 

promocionais, seminários e master-classes. 

 

A AGORA está a implementar uma rede própria de butiques de vinho (winehouses) sob o nome 

“Massandra”, dispondo neste momento de 8 butiques em Moscovo. 

 

A AGORA comercializa igualmente vinhos e outras bebidas alcoólicas sob marca própria. 

 

A empresa pretende alargar a sua carteira de fornecedores, e apesar de conhecedora da 

reputação dos vinhos portugueses, ainda não importa de Portugal. 

 

A AGORA, está interessada em deslocar-se a Portugal para conhecer in loco exclusivamente 

vinhos das Regiões do Alentejo e do Algarve e vinho da Madeira.  

http://www.agora-group.ru/
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Condições de Participação: 

 
Esta acção destina-se a empresas portuguesas do sector dos vinhos (Regiões do Alentejo e do 
Algarve e vinho da Madeira). 
Nesta Missão, a aicep Portugal Global considera a participação de um mínimo de 7  
empresas portuguesas. 
 
As condições financeiras de participação das empresas são as seguintes: 
 

Valor de Participação 

Valor de inscrição por empresa 

Valor Iva (23%) Total 

633,06 € 145,60 € 778,66 € 

 

A participação das empresas implica o pagamento à aicep Portugal Global do valor total 

previsto no quadro e que inclui a deslocação, alojamento, refeições, serviço de intérprete, 

transporte do importador russo. 

 

De referir que poderá haver a necessidade de se proceder a ajustes financeiros dependendo 

dos custos finais que vierem a ser apurados e do universo final das empresas participantes. 

 

Será da responsabilidade das empresas participantes: 

 Cumprir o programa que for elaborado, comprometendo-se a receber o importador russo 

no dia e hora agendados para os encontros/ visitas previstas; 

 Assumir os custos imputados e definidos acima. 

 

 

Processo de Inscrição 

 

Esta Acção destina-se a empresas portuguesas produtoras e comercializadoras do sector dos 

vinhos, das Regiões do Alentejo e do Algarve e vinho da Madeira. 

 

As empresas interessadas em participar nesta Acção deverão proceder ao preenchimento on-

line do Formulário de Inscrição, disponível em www.portugalglobal.pt. Em caso de dúvida 

poderão contactar o seu Gestor de Cliente, ou em alternativa enviar um e-mail para o endereço 

aicep@portugalglobal.pt, até ao dia 14 de Setembro de 2015. 

Com este formulário, pretende-se avaliar o interesse da participação das empresas na Ação. Esta 

manifestação de interesse não é garantia de presença na mesma, carecendo de uma validação 

http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep@portugalglobal.pt
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por parte do importador estrangeiro do interesse em se reunir com as empresas portuguesas 

inscritas. 

Caso a empresa seja selecionada, será desencadeado o processo formal de inscrição, no qual a 

AICEP se reserva o direito de proceder à seleção final dos participantes ou mesmo cancelar a 

Ação, em função de fatores que considere relevantes (por exemplo, número de participantes). 

Após a confirmação, por parte da AICEP, da inscrição nesta Ação, deverá ser efetuado o 

pagamento da participação, no valor de € 778,66, até 30 de setembro de 2015, procedendo à 

transferência bancária através do NIB 0781 0112 0000 0004 5771 7. 

 

Chamamos a atenção para que com a transferência bancária seja dada a indicação do NIF, 

do Nome da Empresa e do Nome da Acção, de modo a que possa ser correctamente 

emitida a factura/recibo, que discriminará o valor a cobrar sem IVA e ainda o valor do IVA 

correspondente. 

 

Alerta-se para o facto de não poderem participar as empresas que não demonstrem ter a 

sua situação regularizada com o Estado e com a Segurança Social, pelo que, 

preferencialmente no acto de inscrição, deverão ser apresentadas as correspondentes 

certidões actualizadas ou suas cópias autenticadas pelos respectivos serviços, válidas à data de 

realização da Acção ou autorizar a consulta por parte da aicep Portugal Global nos sítios 

da Internet da Segurança Social e das Finanças. É, igualmente, condição de participação que 

as empresas tenham a sua situação regularizada para com a aicep Portugal Global, não 

podendo ter dívidas em atraso. 

 

Com o envio da inscrição deverão indicar qual o contacto operacional para a preparação 

desta acção, respectivo nº de telefone e endereço de correio electrónico. 

 


