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INTRODUÇÃO
Desde a sua criação, o AgroCluster Ribatejo tem-se armado
cada vez mais forte, em Portugal e também a nível internacional.
De facto, se inicialmente o AgroCluster teve uma orientação
ascendente, cujo objectivo era inverter a cultura individualista e

promover a cooperação empresarial entre empresas do mesmo
setor, atualmente a estratégia do cluster agro-industrial está a
ser conduzida de forma descendente, através do alargamento
das suas estratégias de cooperação a mercados externos.

Encontro Internacional de Clusters durante a FERSANT
Dia 05 de Junho – CNEMA – Santarém
09:00 – 09:30

Welcome by Carlos Lopes, President of the Agrocluster
Presentation of the Agrocluster and Plant InterCluster Network

09:30 – 12:00

Introduction of Clusters
Get together

12:30 – 14:00

Lunch at Escola Prossional do Vale do Tejo (Santarém)

14:00 – 16:30

O Agrocluster Ribatejo, em parceria com o Inovcluster e com a rede
de Clusters franceses PIC (Plant Inter Cluster), está a co-organizar
o 2º Plant Intercluster Meeting, cuja primeira edição foi realizada o
ano passado em Paris, França, e onde estiveram representados 27
clusters de 16 países, num total de 83 participantes.
O Agrocluster está a preparar a organização da segunda edição do PIC
há algum tempo, tendo reunido no passado dia 28 de Março com um
conjunto de clusters europeus para discutir algumas questões relacionadas com o encontro. Esta reunião foi marcada propositadamente
durante o SIAG – Salão Internacional de Agro-Negócios, que se realizou
no CNEMA e no qual o AgroCluster Ribatejo participou, para que os
restantes clusters envolvidos pudessem analisar as potencialidades
deste local para a realização do encontro.

Signature of Cooperation Agreement / Visit of the FNA Fair:
17:00

20:00

- Presentation of the Benchmarking study – Agrocluster/INOVISA;
- Presentation of PIC and international network – Gino Boismorin, general manager VEGEPOLYS;
- Signature of cooperation agreement;
- Intervention of the President of NERSANT
- Intervention of the Secretary of State – Carlos Nuno Oliveira.
Dinner on the FNA Fair

Dia 06 de Junho – Auditório da NERSANT – Torres Novas
FP7 Open Calls (KBBE) and approach on FP8 – Identication of potential
cooperation projects

Nesta reunião cou decidido que o encontro se iria realizar durante a
FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, que vai ter lugar
a par da Feira Nacional da Agricultura, de 02 a 10 de Junho, evento
no qual o AgroCluster Ribatejo também vai participar.
09:00 – 11:00

A integração do Encontro Internacional de Clusters no programa da
FERSANT foi considerada a melhor solução para a realização deste
evento, devido ao número acrescido de empresas ligadas ao sector
agro-alimentar que estarão presentes. O encontro vai integrar, assim,
o programa de actividades da FERSANT, realizando-se no CNEMA, em
Santarém, no próximo dia 05 de Junho e nas instalações da NERSANT,
em Torres Novas, no dia 06 de Junho.

- New technologies for fruit and vegetable processing PEIFL (Claire Mermet)
- Precision farming, a new way to improve agriculture Qualimed (Nicolas Nguyen - The)
- Innovating breeding for food, VEGEPOLYS (Cécile Abilain)
- Ornamental Genetic Resource in Brazil, Embrapa (Ana Cecilia Ribeiro de Castro)

11:00 – 11:15

- Moderator and coordination – Agrocluster / INOVISA (Luís Mira);
- KBBE open calls – GPPQ (Maria João Fernandes);
- Example of a FP7 project led by a Portuguese SME – Silvex (Carlos Rodrigues);
- Approach on the future FP8 – INOVISA (Filipa Sacadura);
- Potential project ideas – Qualimed (Nicolas Nguyen-The);
- Potential project ideas – FEMAC (Enric Pedrós);
Break

Innovation versus Business
Agrocluster (Carlos Lopes de Sousa)

A Agenda de trabalho conta com diversas sessões relacionadas com
a indústria agro-alimentar

- Best practices of innovation in the Agrocluster’s companies – Carlos Lopes de Sousa

11:15 – 12:30 - The role of the universities for innovation – Luís Mira (ISA)

No dia 05 de Junho, o Presidente do AgroCluster irá receber todos
os clusters presentes neste encontro, começando por apresentar o
Agrocluster Ribatejo e a plataforma PIC, dinamizadora do evento.
De seguida terão lugar um conjunto de painéis que terão como objectivo
abordar diversos assuntos relacionados com a indústria agro-alimentar.
Os visitantes terão ainda a oportunidade de visitar a Feira Nacional da
Agricultura, uma das maiores mostras nacionais desta indústria.
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- Presentation of Rede Inovar (Innovation Network) – Filipa Sacadura e Maria Pedro (INOVISA)

Food innovation and sustainable development
Qualitropic (Celine Barbier)
12:30 – 13:30

Lunch at Nersant’s Restaurant

14:00 – 16:00

Visit to Sumol + Compal , Portuguese market leader in soft drinks
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AgroCluster Ribatejo distinguido
pela European Cluster Managers’ Club
O Agrocluster Ribatejo
foi distinguido com o selo de
bronze pela European Cluster
Manager’s Club, projecto criado
pela Comissão Europeia para
a promoção da gestão de
excelência nos clusters.

Feiras e Seminários
exportações e 63% da superfície agrícola utilizada no continente. O seu
âmbito de actuação é o sector agroindustrial, com especial incidência em
cinco subsectores: frutos, produtos
hortícolas e grandes culturas (incluindo produção agrícola), gorduras vegetais e condimentos, carnes

Constituído em 2009, o AgroCluster
Ribatejo visa promover a colaboração
e cooperação entre as empresas da
leira, contando já com 75 associados. Este cluster é ainda responsável
por um volume de negócios de 1.700
milhões de euros, 5.000 postos de
trabalho, 400 milhões de euros em

O AgroCluster Ribatejo tem marcado presença em diversos
certames a nível nacional e internacional, o que lhe tem conferido alguma notoriedade e visibilidade acrescida. Com esta
estratégia, o AgroCluster Ribatejo tem como objectivo a promoção
do Cluster e da sua actividade, assim como o estabelecimento
de contactos institucionais e empresariais para o Cluster e
seus associados.
Recentemente o AgroCluster Ribatejo esteve presente nos
seguintes eventos:

»»» Frutitec/Hortitec – 15 - 18 de Março

AgroCluster Ribatejo recebe
importadores dos EUA e Alemanha
O AgroCluster recebeu, no passado
dia 13 de Abril, nas instalações da
NERSANT, em Torres Novas, um agente comercial dos EUA, a quem deu a
conhecer alguns produtos facultados
pelos associados do cluster.
Para além da apresentação foi realizada uma degustação de alguns
dos produtos expostos. Foram ainda
organizadas visitas às empresas dos

O Agrocluster Ribatejo participou de forma conjunta com o InovCluster, tendo a oportunidade de divulgar alguns dos produtos
dos seus associados:
1.
2.
3.
4.

produtos seleccionados pelo agente
comercial, perfazendo um total de
13 empresas visitadas.

5.
6.
7.

Tendo em conta esta iniciativa, e
na continuidade das actividades de
apoio à internacionalização dos seus
associados, o AgroCluster encontra-se
já a preparar a vinda de importadores
alemães à região, entre os dias 18 e
21 de Junho.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

AgroCluster é orador convidado da SIAL Brasil
Na sequência da aposta efectuada na
integração em redes internacionais do
sector, O AgroCluster foi convidado
para ser um dos oradores num conjunto de conferências que serão realizadas no âmbito da SIAL Brasil. Este
convite partiu do consórcio que gere
o programa europeu de cooperação
com a América Latina ALINVEST.

»»» 6º Salão do Vinho, Vinagre e Azeite - 17 - 20 de Maio

a ligação ao mercado e à oportunidade), com apresentação de exemplos
concretos de montagem de projectos
de inovação. O Agrocluster estará presente também num conjunto de reuniões bilaterais que serão organizadas,
em busca, quer de alargar a sua rede,
quer de identicar oportunidades de
negócio para os seus associados.

O Agrocluster estará representado pelo
seu Presidente da Direcção, Carlos
Lopes de Sousa, que efectuará uma
intervenção subordinada ao tema
“Clusters e Inovação”, apresentando o Agrocluster (origem, montagem,
modelo de gestão) e as actividades
que têm sido desenvolvidas na área
da tecnologia e inovação (sempre com

Segue-se a participação na

XXIII FERSANT
Feira Empresarial da Região
de Santarém, que decorre a par da
Feira Nacional da Agricultura,
em Santarém, de 02 a 10 de Junho.

Mação e Coruche aderem ao AgroCluster Ribatejo
A Câmara Municipal de Mação e a
Câmara Municipal de Coruche são
as mais recentes associadas do AgroCluster, que concretizou recentemente
a sua adesão a esta estrutura associativa em prol do desenvolvimento
agro-industrial da região.
A adesão da Câmara Municipal de
Mação ao Agrocluster constitui uma

do sector e assegurando uma ampla
participação nos circuitos comerciais,
nacionais e internacionais, contribuindo também para o reforço da competitividade regional e apostando
fortemente na inovação.
Desde o início do ano, 16 novos associados já integraram o AgroCluster
Ribatejo.

vantagem para os empresários locais
e da região, com especial destaque
para os sectores da carne e dos presuntos, que predominam nesta zona
do Ribatejo.
De referir que o AgroCluster visa promover a colaboração e cooperação
entre as empresas da leira, encorajando a reestruturação competitiva

Seminários previstos
»»» Ingredientes e Aditivos – Tendências
»»» Impacto da PAC no sector do Milho
»»» Sistemas de Certicação da qualidade entre a
indústria e a produção agrícola e orestal
»»» Utilização e valorização de subprodutos agrícolas e
agro-industriais

Estratégias de Cooperação

SEMINÁRIOS REALIZADOS
DATA DE
REALIZAÇÃO

LOCAL
DE REALIZAÇÃO

“A inovação no Sector Agro-Industrial do Ribatejo”

13-03-2012

NERSANT - Torres Novas

13

“Novos processos de conservação de alimentos e Inovação
nos produtos agro-industriais”

14-03-2012

Escola Superior Agrária
de Santarém

52

“The role of Clusters in international cooperation”

28-03-2012

CNEMA - Santarém

34

“Avaliação Sensorial de Alimentos”

16-04-2012

NERSANT - Torres Novas

22

“Tecnologias de conservação de alimentos alternativas”

24-04-2012

NERSANT - Benavente

8

“A transferência de tecnologia entre universidades
e empresas na agro-indústria”

02-05-2012

Escola Superior Agrária
de Santarém

39

“Engenharia Alimentar – sessão 3”

17-05-2012

Escola Superior Agrária
de Santarém

73

SEMINÁRIO

A Comtemp, Lda. vinagre de arroz Lezíria
A Orivárzea, S.A. arroz carolino (Bom Sucesso e Baby Rice)
Sugalidal, S.A. molhos à base de tomate QB Guloso
Diterra, Lda. azeite virgem extra e vinagres aromatizados Fadista
e Almojanda
SAOV, Lda. azeite virgem extra Terras do Pouchão
Victor Guedes, S.A. azeite virgem extra Gallo – Azeite Novo
Mendes Gonçalves, S.A. redução de vinagre de frutas, Linha
Creative e vinagre em spray Peninsular
Henricarnes, Lda. farinheira de canela Mestre Henriques
Mascata, Lda. marmelada em cubos, compota de rosas e delícias
pingo de mel, Quinta do Coro
Sumol+Compal, S.A. Essencial ameixa e Vital ameixa Compal
Fio Dourado, Lda. Sabonete de azeite Quinta do Juncal
Incopil, S.A. ketsiap de pimento e piri-piri em óleo Flor das Hortas
Scalregional, Lda. Doce de abóbora Sabores do Campo

N.º DE
PARTICIPANTES

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

Tendo em conta a prossecução dos seus objectivos, o AgroCluster Ribatejo tem apostado em estratégias de cooperação, destacando-se a relação que tem vindo a construir com
o InovCluster - Cluster Agro-Indústrial do Centro, sedeado em
Castelo Branco. Desta forma, foi iniciado o diálogo entre estes
dois clusters, para o estabelecimento de uma plataforma de
concertação estratégica em torno dos seguintes eixos:

»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»
»»»

Realizações e estratégia de Marketing;
Divisão clara dos territórios de actuação;
Articulação de iniciativas e projectos;
Caracterização do Território e da oferta agrícola dos
produtos Agro-Industriais;
Estudo conjunto e profundo das oportunidades a
nível da procura Internacional;
Internacionalização de empresas e produtos;
Inovação;
Candidatura a Projectos;
Mercado Interno;
Partilha e Complementaridade de Recursos
tecnológicos;
Complementaridade da informação;
Redes Internacionais;
Planeamento estratégico;
Articulação operacional.
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