
 

 
 

NEWSLETTER 01 

 

AgroCluster promove projeto AgroForma 

 

O AGROFORMA trata-se de um projeto desenvolvido pelo AgroCluster do Ribatejo, 

fundamental para o aumento de formação dos colaboradores das várias empresas 

agroindustriais (principal sector potencializador de empregabilidade da Região), 

proporcionando-lhes um elevado nível de inovação e competitividade. 

 

Objetivos: 
- Qualificar os recursos humanos e promover a empregabilidade, tendo em vista a fixação 

da população e o desenvolvimento sustentado; 

- Potenciar novas competências em domínios específicos; 

- Levantamento e identificação das necessidades de formação das empresas; 

- Definição de perfis formativos inovadores que respondam às necessidades identificadas; 

- Estabelecimento de parcerias com entidades de ensino e formação para implementação 

dos perfis identificados; 

- Aumentar a qualidade dos ativos do sector; 

- Aumentar as competências dos trabalhadores do sector da Região; 

- Preparação de ações de formação de acordo com os perfis definidos. 

 

Metodologia: 

A identificação das necessidades de formação das empresas do sector agroindustrial é 

realizada com recurso a questionários e entrevistas diretas. 

As empresas também poderão submeter o questionário de necessidades de formação, via 

on-line, disponível no portal do Agrocluster Ribatejo, através do link: 

http://agrocluster.com/Inqueritos/Formacao/Default.aspx 

 

http://agrocluster.com/Inqueritos/Formacao/Default.aspx


Tendo em conta o diagnóstico utilizado, são definidos novos perfis integrados numa 

estratégia sustentada, que permitem criar vantagens competitivas, complementar 

conhecimentos noutras áreas e proporcionar aprendizagens específicas para as 

necessidades das empresas do sector.  
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O presente e-mail destina-se única e exclusivamente a informar os nossos associados e não pode ser considerado SPAM. 
Caso não pretenda receber informações reenvie-nos este e-Mail com o assunto REMOVER. Ao abrigo do Decreto-lei 7/2004 

de 7 de Janeiro de regulação do tratamento automatizado de dados de carácter pessoal, o utilizador poderá cancelar os 
mesmos, conforme o disposto nos artigos  21.º e 22.º.Qualquer solicitação nesse sentido deverá ser feita para o endereço 

geral@agrocluster.pt. De salientar que se pretender anular o seu e-Mail deve efectuar essa anulação através do endereço com 
que recebeu esta informação, de outra forma ficaremos impossibilitados de o eliminar. 
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