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AgroCluster | Actividades
O AgroCluster é uma associação de empresas do sector agro-industrial do Ribatejo e Alentejo
que tem como principal objectivo fomentar a inovação e melhorar a competitividade das
empresas do sector, procurando, para tal, criar sinergias entre todos os actores do sector
(empresas e outras entidades), aproximar as empresas das Instituições de Ensino e de I&D,
fomentar, estimular e apoiar o desenvolvimento de projectos de Inovação/I&D, tendentes a
criar novos produtos, novos métodos, processos e tecnologias e apoiar a internacionalização
das empresas do sector, apostando na diferenciação.

Permanentemente o AgroCluster desenvolve as seguintes actividades:
 Contacto permanente com os associados para identicação das necessidades/interesses das empresas;
 Contacto com associados e potenciais associados para criação de possíveis parcerias;
 Facilitação de contacto entre empresas associadas e grupos de investigação com o
intuito de fomentar a Inovação e I&D empresarial;
 Envio regular de informação aos associados sobre:
- Apoios e incentivos; - Tecnologia e Legislação; - Mercados e Oportunidades e - Seminários e workshops;
 Apoio às empresas/instituições associadas no enquadramento das suas candidaturas
nas linhas estratégicas de actuação do Cluster;
 Apoio às empresas associadas no enquadramento dos projectos em termos de
inovação, qualicação e competitividade e das parcerias necessárias para o seu
desenvolvimento;
 Apoio na preparação e acompanhamento das candidaturas elaboradas pelos nossos
associados;
 Disponibilização de um serviço de apoio à exportação;
 Apoio à redução de consumos energéticos sem investimento inicial das empresas;
 Estabelecimento de interacções entre os associados para desenvolvimento de acções
conjuntas;
 Valorização dos resíduos, através de cooperação entre as várias empresas com o
objectivo de eliminação ou aproveitamento dos mesmos.

Trabalho realizado 2011
97 reuniões directas na casa dos associados ou potenciais
Reconhecimento e lançamento de 45 acções de Interacção de raiz
Apoio directo na fundamentação e enquadramento de projectos
complementares de associados

Apoio de:

Apoio técnico à indústria agro-alimentar
SEMINÁRIOS
Com o objectivo de prestar apoio técnico à indústria, tendo em vista a melhoria da sua
competitividade em mercados de alto nível tecnológico e elevada exigência, o Agrocluster
tendo vindo a organizar diversos seminários e workshops técnicos.
DATA DE
REALIZAÇÃO

LOCAL DE
REALIZAÇÃO

Marketing e Promoção no
Sector do Arroz

09-06-2011

CNEMA
- Santarém

Maurizio dal Ferro
- EU-RICE e Eng. Joaquim
Bravo - Orivárzea

PAC pós 2013 - Impactos
na produção de matériasprimas para a indústria agroalimentar

06-07-2011

EPSM
- Salvaterra
de Magos

Prof. Franciso Avillez Agro.gés

Gestão de Armazém Métodos e Tecnologias para
a Melhoria de Eficiência e
Competitividade na Agroindústria

27-07-2011

Auditório do
Inov. Point,
Técnopolo
Vale do Tejo
- Abrantes

Prof. Mário Macedo IPT, Dr.ª Vanda Igrejas
- Slidelog e Eng. Ricardo
Carvalho - CMCID

Eficiência Energética e
Redução de Custos

07-09-2011

NERSANT
- Torres Novas

Lars Gonback - Danfoss;
Eng. Moreira - Unicer
e Eng. João Fonseca Unicer

Materiais e embalagens
destinados ao contacto com
alimentos

27-09-2011

NERSANT
- Torres
Novas

Eng.ª Margarida Alves
- CNE

O novo quadro da PAC para
2013 - Impactos na produção
de matérias-primas para a
indústria agro-alimentar - O
caso do Olival

18-10-2011

Auditório do
Inov. Point,
Técnopolo
Vale do Tejo Abrantes

Prof. Franciso Avillez
- Agro.gés

O novo quadro da PAC para
2013 - Impactos na produção
de matérias-primas para a
indústria agro-alimentar - O
caso especico do Arroz e do
Tomate

09-11-2011

Auditório do
Observatório
do Sobreiro e
da Cortiça
- Coruche

Prof. Franciso Avillez
- Agro.gés

A Conservação e Embalagem
Asséptica de Produtos
Alimentares

06-12-2011

Escola
Superior
Agrária de
Santarém

Eng.ª Nadia Pante Goglio; Eng. Luca Fantoni
- Goglio; Eng.ª Joana
Grácio - Inov’Linea
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n“PAC pós 2013 - Impactos na produção

Participação nas Feiras: FERSANT 2011, Alimentária & Horexpo 2011
e Anuga 2011 (Colónia).
Participação em encontros internacionais de Clusters: Plant Inter
Cluster, Paris; Vibe Event, Loire Valley e “Cluster the Cluster Iniciative”,
Parma
Participação e contribuição para a rede Europeia Eurice (Arroz).
Informação partilhada.

de matérias-primas para a indústria agroalimentar” –EP Salvaterra de Magos em
06/07/2011

Apoio directo ao arranque operacional do Inov.Linea, infra-estrutura
considerada estratégica para o Cluster e em especial para as suas
empresas

o“Materiais e embalagens destinados ao con-

Parceiro no Projecto de Poupança de Energia sem investimento
inicial

p“A Conservação e Embalagem Asséptica
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tacto com alimentos” – NERSANT - Torres
Novas, em 27/09/2011
de Produtos Alimentares”- Escola Superior
Agrária de Santarém em 06/12/2011
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Actividades previstas para 2012
 Participação em Feiras Internacionais – Alimentária e outras;
 Participação em Feiras Nacionais (SIAG e Fersant);
 Realização de seminários técnicos de interesse para os associados (avaliação sensorial
de alimentos, gestão de armazém, tecnologias de conservação de produtos; …);
 Implementação de Sistema de informação: Observatório da evolução tecnológica e
desenvolvimento dos domínios dos produtos, processos e tecnologia;

INTERNACIONALIZAÇÃO DE
EMPRESAS ASSOCIADAS
Uma das principais prioridades do AgroCluster é apoiar a internacionalização das empresas associadas. Neste sentido, a Direcção do
Cluster decidiu implementar em parceria com a NERSANT – Associação
Empresarial da Região de Santarém, um Serviço de Apoio à Exportação
dos seus Associados.

 Organização de encontro internacional de Clusters em Junho por ocasião da FERSANT/
Feira Nacional de Agricultura;
 Organização da vinda de importadores estrangeiros à região para proporcionar oportunidades comerciais às empresas associadas;

Serviço de Apoio à Exportação

 Identicação de novas oportunidades para a oferta das empresas associadas, originadas
pela identicação de oportunidades dentro da procura existente nas redes internacionais
em que o Agrocluster participa;

•

Identicação de produtos
dutos com potencial de exportação
e respectivo posicionamento;
namento;

 Em função das oportunidades internacionais identicadas, induzir a introdução de novas
e distintivas actividades na produção/transformação de produtos agrícolas;

•

Denição de mercados
dos a abordar (no caso
de empresas já exportadoras
portadoras contempla
novos mercados ainda
nda não explorados pela
empresa);

•

Estabelecimento de cadeias de
contactos;

•

ção e
Apoio à comunicação
valorização de produtos;
utos;

•

Detecção e identicação
ação
de opor tunidadess de
negócio concretas;

•

Acompanhamento dos
os
negócios identicados
os e
apoio à sua concretização.
ização.

•

Organização de missões
sões
empresariais a mercados
cados
relevantes à actividade
ade dos
associados;

•

Recepcionar importadores para conhecer empresas e respectivos
produtos;

•

Participação em feiras nacionais e internacionais, com expositores comuns aos
associados do AgroCluster.

 Realização de pequenos-almoços/lanches de inovação para geração e desenvolvimento
de projecto inovadores (novos processos ou novos produtos);
 Denição de currículos formativos adaptados às necessidades das empresas;
 Desenvolvimento de acções de formação para activos das empresas associadas;
 Implementação do projecto Terras, para valorização de resíduos das empresas associadas;
 Integração do grupo de trabalho que se encontra a denir a estratégia de internacionalização do sector, no âmbito do Ministério da Agricultura, com o objectivo de salvaguardar
as especicidades das empresas associadas;
 Novas ofertas de serviços, em particular a nível tecnológico, resultantes do trabalho em
parceria com o Inovcluster;
 Acompanhamento e resposta às necessidades das empresas das Regiões do Alentejo
e Algarve, colocando ao seu serviço a experiência empresarial do sector no Ribatejo e
gerando novas oportunidades para as empresas.

PROGRAMA DANFOSS E PROJECTO ENSAFE
Uma das actividades desenvolvidas pelo AgroCluster, é o apoio à redução dos consumos
energéticos das suas empresas. Para tal, o AgroCluster criou uma parceria com uma empresa
para a implementação de um programa de poupança de energia sem investimento inicial.
A Danfoss Solutions trabalha em parceria com empresas industriais e oferece duas grandes maisvalias: a redução das emissões de CO2 e a optimização dos consumos de energia, com elevado
retorno do investimento (entre 25-40%). A Danfoss Solutions utiliza o modelo do projecto EnSafe®.

Programa Danfoss

- Promoção da Eciência Energética;
- Redução de Custos na indústria.
O modelo EnSafe® está delineado para garantir a optimização na implementação dos projectos
de redução de energia, focando-se no envolvimento dos colaboradores, nos sistemas e nas tecnologias. A optimização dos processos é combinada com a aplicação de tecnologias de ponta,
provenientes de diferentes fornecedores, e com a vasta experiência da Danfoss no que respeita
a tecnologias e processos de refrigeração, aquecimento, ventilação e controlo da velocidade.

Modelo Ensafe

- As instalações industriais podem economizar 10-20% dos consumos energéticos
por ano, emitindo cerca de menos 3 toneladas de CO2 para a atmosfera.
Este programa teve início em 2011, encontrando-se neste momento em fase de implementação em várias empresas associadas do AgroCluster.

FUNÇÕES DA DANFOSS

»»» Identicar o potencial de poupança;
»»» Ser responsável pela implementação bem sucedida das medidas denidas;
»»» Ser o catalisador da sustentabilidade e continuidade dos processos.

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
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