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INTRODUÇÃO
O AgroCluster é uma associação de empresas, entidades
do SCTN, Instituições de Ensino Superior, Associações
Empresariais e Entidades Públicas, que trabalham numa lógica
de cooperação. Por este motivo, o AgroCluster assume-se como
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uma entidade em prol do desenvolvimento das suas empresas
associadas, promovendo a interacção e cooperação entre todos
os agentes do sector, tendo como objectivo ganhar escala para
atingir os objectivos a que se propõe.
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ÁREA de ACTUAÇÃO
AgroCluster
O AgroCluster tem como linha de actuação
o Ribatejo, predominantemente o território
que se relaciona com o regadio. No entanto,
e como as fronteiras derivarão sempre
na capacidade de agregar e motivar
territórios com esta anidade, e tendo esta

Selo de Bronze

Comissão Europeia atribui
selo de gestão de excelência
AgroCluster do Ribatejo

associação a iniciativa empresarial de se
relacionar fora do seu território original,
o AgroCluster tem vindo a estender a
sua área de inuência principalmente à
zona do Alentejo, em particular às áreas
relacionadas com o Alqueva.

Território | RIBATEJO E ALENTEJO
Elemento união | REGADIO
63% da superfície agrícola utilizada no
Continente
A actividade de base do cluster é o sector agro-industrial do Ribatejo no seu todo, embora em
especial em 5 subsectores:
Produtos Cárneos;
Frutos e Produtos Hortícolas;
Produção de óleos e gorduras animais e vegetais;
Arroz;
Bebidas.
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A FILEIRA AGROINDUSTRIAL, centrada nos produtos que derivam das culturas agrícolas
do território de referência.

A “European Cluster Managers’ Club”, projecto criado pela
Comissão Europeia para a promoção da gestão de excelência nos clusters, conferiu ao AgroCluster do Ribatejo,
selo de bronze mediante uma avaliação de benchmarking
efectuada a vários clusters europeus.
A performance de gestão do AgroCluster do Ribatejo foi
distinguida com o selo de bronze pelo “European Cluster
Managers’ Club”, projecto criado pela Comissão Europeia
com o objectivo de promover a gestão de excelência e a
melhoria da política de clusters na união europeia.
A distinção ocorreu na sequência de uma série de entrevistas
realizadas a um conjunto de clusters europeus, tendo sido
o AgroCluster um dos projectos analisados, através de uma
entrevista efectuada ao seu presidente, Carlos Lopes de
Sousa. Após as entrevistas, realizadas por especialistas de
benchmarking de diversos países, foi elaborado um relatório
de benchmarking para cada projecto analisado, tendo o
AgroCluster do Ribatejo sido distinguido com o selo de bronze.
O relatório, para além de ser composto por uma introdução e
pela explicação da metodologia aplicada, analisa ainda a avaliação da gestão do cluster e identica 8 factores de sucesso
da mesma. Para além disso, faz algumas recomendações no
que diz respeito à gestão, bem como verica a conformidade
da performance de gestão do cluster com os indicadores
apresentados pelo “European Cluster Excellence Initiative”.
Esta análise de benchmarking encontra-se inserida no “European Cluster Excellence Iniciativa”, projecto co-nanciado pela
divisão de empresas e indústrias da Comissão Europeia.

Durante o ano de 2012, o AgroCluster vai
marcar presença em diversos eventos nacionais
e internacionais, em representação dos seus
associados e produtos inerentes a esta região.

Feiras
Em função disso e das adesões ao projecto, os eixos dominantes resultantes,
agrupam-se em volta dos…
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Distribuídos pelos sectores das: Indústrias de transformação de Carnes –
carnes verdes e enchidos tradicionais (chouriços, presuntos); Frutas e Legumes
transformados e/ou ultracongelados; Produção de Vinagres, Concentrado de
Tomate, Molhos (ketchup, maioneses) e Condimentos; Produção de Arroz; Produção
de Azeite e Azeitonas; Produção de Doces e Compotas; Produção de Sumos;
Produção de Álcool; Produção de Rações para Animais. As Instituições de Ensino,
Desenvolvimento e Investigação aderentes relacionam-se de forma directa com as
actividades de todas as Empresas do Cluster.
A abrangência que o AgroCluster tem
conseguido, não só no que diz respeito ao
território, mas também tendo em conta o
número de subsectores integrados nesta

estrutura, é comprovada pela sua cada
vez maior dinâmica no que diz respeito à
representatividade do sector agro-alimentar
em Portugal, mas também no estrangeiro.

TORNAR-SE ASSOCIADO
Se tem interesse em tornar-se associado,
contacte-nos através do email:
geral@agrocluster.com

CONTACTOS
Tel.: +351.249.839.500 • Fax: +351.249.839.509
geral@agrocluster.com • www.agrocluster.com

AgroCluster vai estar na
Alimentaria e na SIAG em Março
É já no próximo mês de Março que o AgroCluster do Ribatejo
vai estar na Alimentária em Barcelona e no SIAG, com o objectivo de se armar cada vez mais no sector agro-industrial.
O AgroCluster vai estar na Alimentária, em Barcelona, entre
os dias 26 e 29 de Março, no pavilhão multi-produto, em
conjunto com o InovCluster. Trata-se de uma das feiras internacionais de alimentação e bebidas mais importantes do
mundo, pelo que a participação do AgroCluster é de bastante
relevância.
Nos dias 28 e 29 de Março, o AgroCluster vai marcar presença
no SIAG - Salão Internacional de Agro-Negócios, que irá decorrer de 28 a 29 Março de 2012 no CNEMA, em Santarém. A
promoção dos produtos e serviços dos seus associados é uma
aposta do AgroCluster Ribatejo, tendo sido, para tal, criada
uma parceria de participação entre o AgroCluster Ribatejo
e a organização do SIAG para uma exposição conjunta num
open space, onde onde será dinamizada a participação em
conjunto com algumas empresas associadas. Este espaço
destina-se à exposição institucional do AgroCluster e à exposição de bens e serviços dos associados.
A participação no SIAG será mais uma das acções que o
AgroCluster tem desenvolvido para promover e dinamizar
os produtos e as actividades dos seus membros. Esta participação é considerada uma mais-valia para os expositores
do AgroCluster, visto ser um salão prossional, dirigido em
exclusivo a produtores e empresários agrícolas e agro-industriais das principais leiras do sector agrícola nacional. Com
a participação neste evento, pretende-se potenciar a troca
de sinergias e oportunidades de networking.
À semelhança daquilo que vem sendo hábito, o AgroCluster
vai participar também na FERSANT – Feira Empresarial da
Região de Santarém, que se vai realizar em conjunto com a
Feira Nacional da Agricultura, no CNEMA, em Santarém.
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