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Cluster Agro-Industrial do Ribatejo atinge os 40 Associados no final de 

2010 

 

O Cluster Agro-Industrial do Ribatejo criado e dinamizado por iniciativa da NERSANT e 

formalmente reconhecido pelo QREN como Estratégia de Eficiência Colectiva atingiu no final 

do ano de 2010 um total de 40 associados, entre empresas, entidades de ensino e investigação 

e entidades públicas. Durante o ano de 2010 aderiram ao Cluster 10 novos associados que se 

juntaram aos 30 associados fundadores: 

o Indumel - indústria de Plásticos de Duarte & Mendes, Lda 

o ITS – Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A. 

o Rações Zêzere, S.A. 

o Frutalcarmo - Comércio e Indústria de Produtos Alimentares, Lda 

o Agropromotora Internacional, S.A. 

o Lactaçores - União das Cooperativas de Lacticínios dos Açores, UCRL 

o Monliz - Produtos Alimentares do Mondego e Liz, S.A. 

o Sociedade Agro-Alimentar da Mascata, Lda 

o Instituto Superior de Agronomia 

o Sociedade Agrícola Quinta do Valle da Louza, S.A. 

 

Salientamos que os associados do Cluster Agro-Industrial do Ribatejo representam, no seu 

conjunto, um volume de negócios de mais de 970 Milhões de euros e 3900 postos de trabalho, 

num sector que representa cerca de 8% do PIB da Região. 

A quase totalidade das empresas associadas apresenta práticas de internacionalização 

bastante consolidadas, sendo a procura de novos mercados uma preocupação permanente. 

Em termos médios, 20% do volume de facturação do conjunto das empresas associadas 

corresponde a exportações. 



 

O Cluster Agro-Industrial tem como principal objectivo fomentar a inovação e melhorar a 

competitividade das empresas do sector, procurando, para tal, apoiar a sua 

internacionalização, apostando na diferenciação, apoiá-las directamente no desenvolvimento 

de acções de cooperação concretas entre si, aproximá-las das Instituições de Ensino e de I&D e 

fomentar e estimular o desenvolvimento de projectos de Inovação e I&D, tendentes a criar 

novos produtos, novos métodos e processos e novas tecnologias. 

 

 

Dentro do sector agro-industrial, constituem-se como fileiras estratégicas para o Cluster Agro-

Industrial do Ribatejo as seguintes: 

• Produtos Cárneos 

• Frutos e Hortícolas; 

• Gorduras animais e vegetais; 

• Bebidas sem álcool. 

 

O Cluster apresenta como objectivo para o ano de 2011 alargar ainda mais a base de 

associados para criar massa crítica e reforçar a cooperação como ferramenta de aumento da 

competitividade, redução de custos e alargamento da sua área de mercado, em articulação 

com toda a envolvente técnico-científica e com o compromisso estratégico do Cluster. 

 

Este projecto é financiado pelo FEDER, através do programa COMPETE do QREN, sendo que 

uma das principais vantagens resultante do reconhecimento formal da existência do Cluster 

Agro-Industrial, reflecte-se na possibilidade dos projectos das empresas que se enquadrem 

dentro das prioridades definidas pelas Empresas do próprio Cluster, beneficiarem de 

tratamento preferencial no acesso aos sistemas de incentivos do QREN, através de majoração 

das taxas de incentivo e de concursos com verbas específicas. 

 

  



 

Associados fundadores do Cluster Agro-Industrial do Ribatejo: 

o Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém 

o Agro-Dotti - Fornecimento de Produtos e Serviços Agrícolas Lda 

o Agrolex II - Rações Lda 

o Agromais - Entreposto Comercial Agrícola CRL 

o Associação de Beneficiários do Roxo 

o Avipronto - Produtos Alimentares S.A. 

o Bonduelle (Portugal) Agroindústria S.A. 

o Caima - Indústria de Celulose S.A. 

o Câmara Municipal de Almeirim 

o Centro Nacional de Embalagem 

o Comtemp - Companhia dos Temperos Lda 

o Henricarnes Lda 

o Iberscal Consultores Lda 

o Incopil - Indústria e Comércio de Pimentão S.A. 

o Instituto Politécnico de Santarém / Escola Superior Agrária de Santarém 

o ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade 

o José Marques Agostinho, Filhos e C.ª Lda 

o Labiagro - Laboratório Quimico Agro-Alimentar e Microbiológico Lda 

o Mendes Gonçalves S.A. 

o Orivárzea - Orizicultores do Ribatejo S.A. 

o RISA Informática Lda 

o SAOV - Sociedade Agrícola Ouro Vegetal Lda. 

o Scalregional - Doces e Outros Produtos Regionais do Ribatejo Lda 

o SILVEX - Transformadora de Plásticos S.A. 

o Sociedade Lusitana de Destilação S.A. 

o STI - Sistemas e Técnicas Industriais Lda 

o Sugalidal - Indústrias de Alimentação S.A. 

o Sumol + Compal Marcas S.A. 

o Tagusvalley - Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Tecnopólo do Vale do Tejo 

o EPC – Escola Profissional de Coruche, Lda. 

 


