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Cluster Agro-Industrial aposta na proximidade ao Alentejo e aos
Produtores Agrícolas
A continuidade territorial do Alentejo, o potencial da sua oferta agrícola e agora a afinidade em termos
de regadio, por força do Alqueva, são razões para um relacionamento permanente e profundo com o
Ribatejo ponto de partida do Cluster Agro-Industrial.
Neste sentido, a Direcção do Cluster definiu e tem perseguido como estratégico o desenvolvimento do
trabalho em cooperação entre as Empresas dos dois territórios, sendo já muitos os Associados ou com
origem no Alentejo ou com actividade naquela Região.
Recentemente participou activamente em dois eventos relacionados com as perspectivas criadas pela
extensão do Alqueva a todo o Alentejo.
Na 28ª Edição da Ovibeja, no colóquio realizado com o tema “Novas Oportunidades nas Culturas de
Regadio”, onde se discutiram novas abordagens das culturas de regadio para esta região. Esta foi uma
participação em conjunto com o Associado Agromais.
Na XI Feira do Campo Alentejano 2011, no colóquio sob o tema a “Fileira da Transformação da
Produção das Hortofrutícolas”. Este evento realizou-se em Aljustrel, no passado dia 14 de Junho. A
participação fez-se também integrando Organizações Associadas do Cluster neste caso a Agromais, a
Associação de Beneficiários do Roxo e a Sumol+Compal que puderam oferecer aos perto de 40
Empresários agrícolas daquela região participantes uma visão abrangente da fileira agro-industrial
desde a Organização da Empresa Agrícola até casos concretos de escoamento dos produtos agrícolas
passando pelas alternativas produtivas de transformação Industrial.
Este convite dirigido ao Cluster pela Câmara Municipal de Aljustrel, associada com a Câmara
Municipal de Ferreira do Alentejo, põe em evidência o reconhecimento do Cluster e principalmente o
potencial de contributo para o desenvolvimento da Região de Aljustrel e Ferreira, que estes
Municípios antevêem, na cooperação dos Empresários e Empresas da Região do Ribatejo.

O Cluster entende que a transformação Agro-Industrial tem de se relacionar de muito perto com a
produção donde pretender trabalhar de forma articulada com toda a fileira.
Nesse sentido também participou na XXII edição da FERSANT – Feira Empresarial da Região de
Santarém, de 4 a 12 de Junho de 2011, tirando partido da sua realização conjuntamente com a Feira
Nacional de Agricultura logo divulgando a sua actividade a todos os actores da produção e
transformação de Alimentos. No stand do Cluster nesta Feira estiveram ainda representados 4 dos seus
Associados. (Agropromotora, Incopil, Panificadora Costa & Ferreira e Silvex).

