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Ficha de Adesão de Associado 

 

 
 
 
Entidade: _________________________________________________________  

 
Contribuinte nº: ______________ Representante: _________________________  
 
Morada: ___________________________________________________________  
 
Telefone: _________________________ Fax: ___________________________  
 
Telemóvel: ________________________ E-Mail: _________________________  
 
Página Internet: ___________________________ CAE: ____________________ 
 

 

 

Estou interessado em ser Associado da “ANIMAFORUM – Associação para o 

Desenvolvimento da Agro-Indústria” e dessa forma participar no “Cluster Agro-

Industrial do Ribatejo”, através da subscrição de ___ Unidades de Participação, 

cada uma delas com um valor nominal de 500,00€, o que perfaz um valor total de 

_________€. 

 

 

 

Declaro que autorizo a “ANIMAFORUM – Associação para o Desenvolvimento da 

Agro-Indústria” a nos representar em todas as questões relativas ao “Cluster Agro-

Industrial do Ribatejo e a facultar os nossos contactos para acções relativas a este 

processo. 

 

 

 
Assinatura: _____________________________· Data: ___/___/___ 
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Anexo – Áreas de Intervenção do Cluster 

 
 
 
Das áreas de intervenção, abaixo identificadas (as quais constituem meras 

sugestões de trabalho) quais entende que devem ser alvo de actuação por 

parte do Cluster e que são pertinentes para o desenvolvimento e 

qualificação das empresas: 

 

 

� Criação de rede de partilha de informação/vigilância tecnológica; 

� Desenvolvimento de ferramentas comuns em áreas como a rastreabilidade e 

a qualidade; 

� Acções de apoio à internacionalização e promoção internacional; 

� Articulação com Associações de Produtores para desenvolver acções 

conducentes à melhoria da matéria-prima e sua maior homogeneidade e 

regularidade; 

� Desenvolvimento de novos processos ou produtos em resposta a 

necessidades comuns sentidas por um conjunto de empresas; 

� Aproveitamento e valorização de resíduos e subprodutos de forma 

integrada; 

� Desenvolvimento de novos conceitos de embalagem; 

� Acções para desenvolver o controlo de contaminantes, eliminação de 

conservantes de síntese, etc.; 

� Aplicação de novas tecnologias na conservação de produtos; 

� Outras. Quais? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


