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AgroCluster realiza estudos para projeto AGROFORMA 

 

De acordo com os estudos elaborados para a realização de diagnóstico das necessidades de 

formação e para  a definição de novos perfis formativos, realizados no âmbito do projeto 

AGROFORMA, promovido pelo AgroCluster do Ribatejo, a indústria agroindustrial assume-se 

como sendo a atividade transformadora mais importante do Distrito, existindo, no entanto, 

baixos níveis de formação dos recursos humanos, pelo que a aposta na formação e qualificação 

integrada e contínua é essencial para a promoção da inovação e competitividade das empresas. 

 

O reforço da formação nas áreas de especialização técnica e tecnológica, mas também nas 

diferentes áreas associadas à engenharia (processos para a conceção, desenvolvimento e 

produção), gestão, marketing e vendas é, segundo os estudos, fundamental para salvaguardar o 

reforço da competitividade nas áreas de atuação atuais, mas também permitir o 

desenvolvimento de novas áreas de negócio e a entrada em novos mercados.  

 

O reforço destas áreas deverá ter enfoque na captação de jovens qualificados, na qualificação e 

especialização dos recursos e na formação de empresários e gestores. 

 

A situação atual do setor leva-nos a prever uma evolução e diferenciação dos empregos. As 

empresas revelam tendências de modernização tecnológica e organizativa, introduzindo 

alterações ao nível dos perfis profissionais, e consequentemente darão lugar a reajustamentos da 

oferta formativa, seja ela inicial ou contínua. 

 

Assim, o desenvolvimento deste estudo é essencial para identificação das necessidades de 

formação dos colaboradores das empresas agroindustriais (principal setor potencializador de 

empregabilidade da Região), integrantes ou não do Cluster, contribuindo deste modo para um 

elevado nível de inovação e competitividade do setor. 
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