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Lista de Siglas 

 

AAPIM: Associação de Agricultores para a Produção 

Integrada de Frutos de Montanha  

AIP-CCI: Associação Industrial Portuguesa - 

Associação Industrial Portuguesa - Câmara de 

Comércio e Indústria 

BIS: Beira Interior Sul 

CATAA: Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar 

CE: Comissão Europeia 

CEi: Centro de Empresas Inovadoras de Castelo 

Branco 

CIAA: Confederação das Indústrias Agroalimentares 

da União Europeia  

CIP: Competitiveness and Innovation Framework 

Programme 

CMCB: Câmara Municipal de Castelo Branco  

COMPETE: Programa Operacional Fatores de 

Competitividade 

COSME: Programa para a Competitividade das 

Empresas e das Pequenas e Médias Empresas 

(COSME) 2014 – 2020 

C&T: Ciência e Tecnologia 

CT: Cheques Tecnológicos 

ECEI: European Cluster Excellence Initiative  

EEC: Estratégias de Eficiência Coletiva 

EIT: Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia  

ESCA: European Secretariat for Cluster Analysis  

ESCP: European Strategic Cluster Partnership  

EUROACE: Eurorregião Alentejo-Centro-Extremadura  

FEDER: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FIPA: Federação das Indústrias Portuguesas Agro-

Alimentares 

FP7: Sétimo Programa-Quadro para a Investigação 

FSE: Fundo Social Europeu  

IDI: Investigação, Desenvolvimento e Inovação  

I&D: Investigação e Desenvolvimento 

IPC: Instituto Politécnico de Coimbra  

IPCB: Instituto Politécnico de Castelo Branco  

IPG: Instituto Politécnico da Guarda  

ISQ: Instituto de Soldadura e Qualidade  

MED: Programa Operacional INTERREG para o 

Mediterrâneo  

NERCAB: Núcleo Empresarial da Região de Castelo 

Branco 

PAC: Política Agrícola Comum  

PDR 2020: Programa de Desenvolvimento Rural 2014-

2020 

PEI: Parcerias Europeias de Inovação  

PME: Pequena(s) e Média(s) Empresa(s) 

PO: Programa Operacional  

POCI: Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização  

POCTEP: Programa de Cooperação Transfronteiriça 

INTERREG Portugal-Espanha 

PRODER: Programa de Desenvolvimento Rural 

PTE: Plataformas Tecnológicas Europeias  

QREN: Quadro de Referência Estratégico Nacional 

RIS3: Research and Innovation for Smart 

Specialisation Strategies 

SCT: Sistema Científico e Tecnológico  

SIAC: Sistema de Apoio a Ações Coletivas  

SFIN: Skåne Food Innovation Network 

SPI: Sociedade Portuguesa de Inovação 

SUDOE: Programa de Cooperação do Sudoeste 

Europeu 

UBI: Universidade da Beira Interior  

UE: União Europeia  



 

  
   

  
 

InovCluster – Estratégia e Plano de Ação 2020  

iii 

Sumário Executivo 

 

O Cluster Agroindustrial do Centro, doravante designado por InovCluster, foi reconhecido em 2009 pelo 

Governo Português como uma das 19 Estratégias de Eficiência Coletiva (EEC) e, desde então, tem vindo 

a desenvolver a sua atividade de forma alinhada com a sua missão, isto é, “contribuir para que a Região 

Centro se afirme ao nível nacional, ibérico e europeu como um território líder nas fileiras agroindustriais de 

excelência, suportado na singularidade e na qualidade dos seus agrorecursos, na preservação da 

biodiversidade e da diversidade paisagística dos seus espaços agrícolas e rurais, e na competitividade dos 

sistemas produtivos locais e regional”. 

Considerando o encerramento do ciclo inicial de apoio às EEC e em linha com as orientações e prioridades 

estratégicas do Governo Português para o período de 2014-2020, torna-se essencial reforçar a aposta nas 

dinâmicas de clusterização criadas nos últimos anos. Foi neste enquadramento que o InovCluster se 

candidatou ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) e assumiu como objetivo operacional a revisão 

da sua estratégia para o período 2014-2020.  

Com o intuito de lançar bases mais sólidas para esta estratégia e para as suas iniciativas futuras, o 

InovCluster conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) na conceção da sua Estratégia 

e Plano de Ação 2020.  

Este projeto tem como principais objetivos:  

 Apoiar no levantamento de informação sobre as realidades e prioridades do InovCluster e do setor 

agroindustrial para o período 2014-2020;  

 Analisar boas práticas internacionais e documentos estratégicos que permitam sustentar a definição 

da Estratégia do InovCluster;  

 Apoiar na elaboração do documento “Estratégia e Plano de Ação 2020 do InovCluster”, e, em 

concreto, na definição da Missão, Visão, Vertentes Estratégicas, Linhas de Orientação Estratégica 

e Projetos Estruturantes do Cluster para o período 2014-2020.  

 

Para a consecução destes objetivos, foram realizadas diversas atividades, incluindo a análise de 

documentos relativos ao InovCluster (como o seu Programa de Ação 2009 e os Relatórios e Contas e 

Planos de Atividade e Orçamento) e referentes a orientações estratégicas para o setor e para os processos 

de clusterização. Entre outros trabalhos, foram analisados os seguintes documentos/estratégias de 

referência:  

 A nível europeu – Estratégia Europa 2020, Horizonte 2020, Política Agrícola Comum e documentos 

produzidos pelo European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) e pela VDI/VDE Innovation e 

elaborados no âmbito do projeto Pro Inno Europe; 

 A nível transnacional – Programa de Cooperação Transfronteiriça INTERREG Portugal-Espanha 

(POCTEP) 2014-2020, Programa de Cooperação do Sudoeste Europeu (SUDOE) 2014-2020 e 

Programa Operacional INTERREG para o Mediterrâneo (MED) 2014-2020; 

 A nível nacional – Estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial 2013-2020, Acordo 

de Parceria – Portugal 2020 e Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020; 
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Âmbito de atuação 

 

 A nível regional – Programa Operacional Regional do Centro 2014-2020 e Estratégia de Investigação 

e Inovação para a Especialização Inteligente - RIS3 - da Região Centro.  

 

De forma complementar ao exaustivo trabalho de levantamento e análise documental, foram realizadas 

entrevistas a elementos-chave ligados ao InovCluster, designadamente a associados e membros da 

Direção, tais como: Adega do Alto Tejo, Aromas do Valado, Câmara Municipal de Castelo Branco (CMCB), 

Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CATAA), Danone Portugal, Fábricas Lusitana, Instituto 

Politécnico da Guarda (IPG), Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), Padaria Salgueiro e Silva Fabrício. 

Adicionalmente foram tidos em consideração os resultados dos inquéritos de satisfação que são efetuados 

anualmente pelo InovCluster aos seus associados, no sentido de compreender a perceção das empresas 

relativamente às atividades desenvolvidas pelo Cluster. 

De referir ainda o estudo de quatro clusters internacionais que se destacam pelas suas boas práticas e que 

se constituem como uma base inspiradora para a definição da estratégia do InovCluster para o período 

2014-2020: Agri Sud-Ouest Innovation (França), FEMAC - Asociación de Fabricantes y Exportadores de 

Maquinaria Agrícola de Cataluña (Espanha), Skåne Food Innovation Network (Suécia) e WagrALIM - Le 

Pôle de Competitivité de l'Agro-Industrie Wallonne (Bélgica).  

Tendo por base o trabalho desenvolvido, apresenta-se de seguida um conjunto de considerações e 

recomendações para o InovCluster organizadas em torno de seis Vertentes Estratégicas: âmbito de 

atuação, modelo de governação, atividades, parcerias, comunicação e financiamento. 

 

 

 

O InovCluster define como seu âmbito de atuação, a nível geográfico, a Região Centro (de acordo com o 

reconhecimento efetuado pelo Programa Operacional Fatores de Competitividade - COMPETE, em 6 NUTS 

III Centro - Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Cova da Beira, Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul e 

Serra da Estrela). A nível setorial, o InovCluster tem vindo a desenvolver a sua atividade em torno do setor 

agroindustrial, com enfoque em oito fileiras nucleares – azeite, carne, cereais, hortofrutícolas, leite e 

lacticínios, mel, peixe, vinho e vinha – identificando também um conjunto adicional de áreas 

complementares de atividade. 

Do ponto de vista geográfico, em virtude da existência de associados sedeados em praticamente toda a 

Região Centro, considera-se pertinente o alargamento do âmbito de atuação a toda a Região, procurando, 

no entanto, evitar sobreposições territoriais com o Agrocluster Ribatejo (que atualmente abrange a NUTS 

III Médio Tejo). Por outro lado, do ponto de vista setorial, considera-se que o InovCluster não se deverá 

focar em fileiras específicas, mas sim privilegiar iniciativas de natureza horizontal a todo o setor 

agroindustrial.  

Adicionalmente, atendendo à existência de empresas com características muito distintas justifica-se a 

segmentação dos associados através da criação de grupos de trabalho que possam facilitar o 

desenvolvimento de estratégias e atividades específicas para as entidades com interesses comuns (ou seja, 

soluções tailor-made). 
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Modelo de Governação 

 

Atividades 

 

Considera-se também relevante que o InovCluster oriente a sua atuação em torno de um conjunto de áreas 

temáticas prioritárias, alinhadas com as prioridades nacionais e internacionais do setor agroindustrial, 

nomeadamente: alimentos seguros e saudáveis; produtos gourmet e de elevado valor acrescentado; 

embalagens inovadoras; e sustentabilidade.  

 

 

O atual modelo de governação do InovCluster assenta numa estrutura organizacional que se tem mostrado 

eficaz e eficiente, e que inclui quatro órgãos sociais, designadamente: Assembleia Geral, Direção, Conselho 

Fiscal e Conselho Consultivo. A entidade responsável pela gestão do Cluster é a InovCluster – Associação 

do Cluster Agroindustrial do Centro, criada em 2009 para o efeito e com sede nas instalações do CATAA. 

Atualmente, a operacionalização é assegurada por uma equipa técnica constituída por um Diretor Executivo 

e cinco Técnicos Superiores.  

Considera-se relevante que o InovCluster prossiga com as atividades de benchmarking com os seus 

congéneres, por forma a identificar oportunidades de melhoria, atuando sobre as mesmas no sentido de 

conseguir atingir o reconhecimento internacional da sua excelência, mais concretamente a obtenção do 

Gold Label atribuído pelo ESCA.  

Além disso, o InovCluster deverá continuar a reforçar a relação com outros atores relevantes do setor, 

designadamente a nível nacional (sobretudo no que se refere a congéneres nacionais - PortugalFoods e 

Agrocluster Ribatejo) e a nível regional (com enfoque no CATAA e no Centro de Empresas Inovadoras de 

Castelo Branco - CEi), procurando assegurar as complementaridades entre si e, sempre que possível, a 

implementação de estratégias e abordagens concertadas. É ainda fundamental que o Conselho Consultivo 

possa desempenhar um papel mais ativo, apoiando a Direção em matérias de índole estratégica e técnico-

científica. 

 

 

 

 

O InovCluster tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento de atividades nas temáticas 

da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), da Internacionalização e da Capacitação. Não obstante 

a pertinência das atividades empreendidas pelo InovCluster, estas são caracterizadas por uma elevada 

abrangência em termos de público-alvo, não parecendo estar focadas e adaptadas às necessidades muito 

específicas das diferentes empresas. 

Assim, torna-se importante que o InovCluster desenvolva e reforce as suas iniciativas em áreas 

consideradas como prioritárias para a sua atuação, destacando-se as três supramencionadas (pelas 

necessidades evidenciadas e pertinência atribuída a estes temas por parte dos associados e tendo em 

conta as boas práticas e orientações internacionais) e o Empreendedorismo (pela relevância do tema). Por 

forma a adaptar as iniciativas nas várias áreas às realidades e necessidades dos seus associados, 

considera-se pertinente que o InovCluster tire partido da criação de grupos de trabalho.  
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Parcerias 

 

Comunicação 

 

Financiamento 

 

Importa salientar que o InovCluster deverá procurar alinhar a sua atuação com as iniciativas e áreas 

prioritárias estabelecidas na RIS3 da Região Centro e na eurorregião Alentejo-Centro-Extremadura 

(EUROACE). 

 

 

Atribuindo, desde sempre, um papel muito importante à cooperação, o InovCluster tem vindo a promover o 

estabelecimento de acordos de parceria de diferentes âmbitos, quer com outros Clusters (potenciando 

assim a interclusterização), quer com outras entidades de referência a nível regional e nacional. Também 

é de salientar o papel relevante do InovCluster no estabelecimento de parcerias entre os seus associados. 

Neste contexto, torna-se pertinente que o InovCluster intensifique as suas atividades de cooperação a nível 

internacional (incluindo a nível transfronteiriço), considerando-se ainda que deve reforçar a sua presença 

em redes e plataformas internacionais de ciência, tecnologia, inovação e conhecimento. Por outro lado, é 

importante também que fortaleça as parcerias já existentes, procurando formalizar as relações, não só do 

ponto de vista estratégico como também operacional, com entidades como o CATAA e o CEi. 

 

 

 

O InovCluster procurou, desde sempre, apostar na divulgação e comunicação, quer das suas competências, 

atividades e serviços, quer das empresas do setor agroindustrial, suas associadas. É de destacar a 

presença ativa nas redes sociais, a divulgação, em meios de comunicação variados, das atividades e 

eventos promovidos pelo InovCluster e associados, assim como o desenvolvimento de materiais 

promocionais e newsletters trimestrais para o setor. No entanto, apesar das iniciativas empreendidas, 

considera-se que ainda não está associada ao InovCluster uma adequada visibilidade/reconhecimento, 

particularmente a nível internacional. 

Nesse sentido, as iniciativas de comunicação do Cluster deverão ser reforçadas, tendo por base uma 

estratégia de comunicação com objetivos bem estabelecidos e claramente vocacionada para o contexto 

digital, que permita apresentar ao exterior o conjunto de atividades e serviços que pode disponibilizar ao 

setor agroindustrial da Região Centro. Esta estratégia poderá, com vantagem, ser composta por 

subcomponentes relativas a cada uma das áreas de atividade consideradas mais relevantes para a atuação 

do InovCluster, designadamente a IDI, a Internacionalização e a Capacitação.  

 

 

Por fim, relativamente ao financiamento importa referir que, nos primeiros anos de atividade, o InovCluster 

apresentou um orçamento que inclui montantes significativos provenientes de fontes de financiamento 

público (2009 – 100%; 2010 – 98%; 2011 – 92%; 2012 – 84%) principalmente através de projetos 

financiados por programas nacionais. No entanto, em 2013 e 2014, registou-se um aumento considerável 

do financiamento proveniente de fontes privadas, representando a prestação de serviços cerca de 47% e 

46%, respetivamente, do orçamento total do InovCluster. Constata-se assim que o Cluster tem vindo a fazer 
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um esforço para alinhar o seu modelo de financiamento com as boas práticas a nível internacional, 

sobretudo com as estabelecidas pelo ESCA.  

Ainda assim, considera-se pertinente que continue a apostar na diversificação das fontes de financiamento 

provenientes de contribuições privadas, no sentido de diminuir a sua dependência dos incentivos públicos. 

De forma mais concreta, é relevante que o InovCluster defina um modelo de negócios sustentado num 

portefólio de serviços diferenciadores/especializados e ajustados às reais necessidades do setor 

agroindustrial da Região.  

 

Atendendo às considerações apresentadas anteriormente, propõe-se uma estratégia para o InovCluster 

que engloba uma Visão, Missão e Linhas de Orientação Estratégica repartidas pelas diferentes Vertentes 

consideradas.  

Visão 

Ser, em 2020, reconhecido a nível nacional e internacional como um Cluster de Excelência, capaz de contribuir de 

forma decisiva para que a Região Centro se afirme ao nível nacional, ibérico e europeu como um território líder nas 

fileiras agroindustriais, suportado na singularidade e na qualidade dos seus agrorecursos e dos seus produtos. 

Missão 

O InovCluster deverá atuar como uma plataforma dinamizadora do setor agroindustrial da Região Centro, reforçando 

a realização de iniciativas e a prestação de serviços nas áreas de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), 

Internacionalização e Capacitação do tecido empresarial, trabalhando em estreita ligação e beneficiando das 

competências e recursos disponíveis nos restantes atores de referência da Região. 

Vertentes Estratégicas / Linhas de orientação estratégica 

Âmbito de 
atuação 

O InovCluster deverá afirmar-se, a nível regional e nacional, como um ator de referência e 

excelência do setor agroindustrial da Região Centro, com enfoque em áreas temáticas prioritárias, 

reforçando o seu posicionamento a nível internacional.  

Modelo de 
governação 

O InovCluster deverá estabelecer um modelo de governação otimizado e alinhado com as 

práticas internacionais de excelência, potenciando as relações com entidades congéneres a nível 

nacional e com entidades de referência a nível regional. 

Atividades 

O InovCluster deverá reforçar a sua atividade, assumindo-se como um agente dinamizador, 

sobretudo nas áreas de IDI, Internacionalização, Empreendedorismo e Capacitação, garantindo 

o alinhamento com a RIS3 da Região Centro e com as orientações e prioridades estabelecidas 

na EUROACE. 

IDI 

O InovCluster deverá ser um agente dinamizador de atividades de IDI no setor agroindustrial 

regional, com vista a aumentar a cooperação entre os atores do setor, potenciando o 

desenvolvimento de processos de elevado valor acrescentado e de novos produtos alinhados 

com as mais recentes tendências de consumo. 

Internacionalização 

O InovCluster deverá ser um elemento ativo na promoção internacional do setor agroindustrial 

regional, procurando, através de estratégias e iniciativas desenvolvidas à medida, alavancar a 

sua presença nos mercados externos e aumentar a captação de investimento direto estrangeiro. 
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Empreendedorismo 

O InovCluster deverá fomentar e criar condições que permitam aumentar o apoio à geração de 

negócios, através da sensibilização e da promoção da identificação de ideias inovadoras e de 

projetos embrionários, procurando impulsionar o crescimento socioeconómico do setor 

agroindustrial da Região, sempre em estreita articulação com o CEi.  

Capacitação 

O InovCluster deverá promover a aproximação entre as entidades de ensino e formação e as 

empresas, com vista a otimizar as respostas às necessidades formativas/educativas e 

tecnológicas existentes no setor agroindustrial da Região, bem como a disponibilização de ações 

formativas de carácter muito específico em áreas não cobertas pelos restantes agentes locais. 

Parcerias 

O InovCluster deverá adotar uma estratégia clara de interclusterização, reforçar as suas relações 

de cooperação com entidades ligadas ao setor agroindustrial e a áreas complementares, e 

assumir um papel ativo na promoção de parcerias, de âmbito nacional e internacional (incluindo 

transfronteiriço), por forma a consolidar e intensificar a posição do setor e da Região no mercado 

global. 

Comunicação 

O InovCluster deverá estabelecer uma estratégia de comunicação clara e adaptável ao contexto 

digital, que reforce, de forma objetiva, o conjunto de atividades e serviços que pode disponibilizar 

ao setor agroindustrial, em cada uma das suas áreas de atividade. 

Financiamento 

O InovCluster deverá estabelecer um modelo de negócio que garanta a sustentabilidade 

financeira da sua atividade a médio/longo prazo, privilegiando uma menor dependência dos 

fundos públicos nacionais. 

 

Para a concretização da estratégia definida, propõe-se um conjunto de projetos estruturantes (14 no total) 

que poderão ser promovidos pelo InovCluster no curto/médio prazo. 

Projetos estruturantes 

P1. InovGroup – Criação de um modelo de segmentação dos associados do InovCluster através da constituição de 

grupos de trabalho, tendo em vista a definição de estratégias e iniciativas tailor-made. 

P2. InovGere – Gestão e coordenação técnica, operacional e financeira do InovCluster (incluindo a capacitação 

para a obtenção do Gold Label atribuído pelo ESCA). 

P3. InovIteams – Criação e dinamização de Clubes de Inovação nas áreas temáticas prioritárias do InovCluster 

(em colaboração com o CATAA), capazes de implementar processos estruturados para o incremento das relações 

de cooperação entre estas duas infraestruturas e as empresas. 

P4. InovTrend – Acompanhamento de oportunidades/tendências (ao nível do consumo) e divulgação do estado da 

arte (ao nível de novos produtos e novas tecnologias) no setor agroindustrial a nível internacional. 

P5. InovTecmap – Elaboração de um roadmap tecnológico do setor agroindustrial (em colaboração com o CATAA) 

P6. InovMatch – Implementação de iniciativas de matchmaking que promovam a aproximação entre empresas e 

entre estas e entidades de C&T 

P7. InovHub – Estabelecimento de sinergias e promoção do intercâmbio entre as empresas e a comunidade de 

investigação científica e de ensino superior. 
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O presente documento encontra-se estruturado nos seguintes Capítulos: 

Capítulo 1 – Enquadramento  

Neste Capítulo é efetuado, em primeiro lugar, um breve enquadramento do presente projeto, sendo 

posteriormente apresentada uma síntese das principais orientações e prioridades europeias, 

transnacionais, nacionais e regionais ao nível do setor agroindustrial e das políticas de clusterização, com 

relevância para a definição da estratégia do InovCluster para o período 2014-2020.  

Capítulo 2 – As realidades atuais do InovCluster e o seu percurso 

Neste Capítulo é efetuada uma análise das realidades atuais do InovCluster, designadamente no que 

respeita ao conjunto das seis Vertentes Estratégicas consideradas – âmbito de atuação, modelo de 

governação, atividades, parcerias, comunicação e financiamento. É também efetuada uma síntese das 

principais conclusões de dois processos de avaliação a que o Cluster foi sujeito, entre 2011 e 2013.  

Capítulo 3 – Exemplos inspiradores internacionais 

Neste Capítulo são analisados quatro clusters que se destacam pelas suas boas práticas e que se 

constituem como uma base inspiradora para a definição da estratégia do InovCluster para o período 2014-

2020, designadamente: Agri Sud-Ouest Innovation; FEMAC; Skåne Food Innovation Network; e WagrALIM  

Capítulo 4 – InovCluster 2020 

Tendo em consideração as orientações e prioridades europeias, transnacionais, nacionais e regionais do 

setor e das políticas de clusterização (Capítulo 1), as realidades atuais do InovCluster (Capítulo 2) e as 

boas práticas internacionais analisadas (Capítulo 3), neste Capítulo é proposta a estratégia a adotar pelo 

Cluster para o período 2014-2020. A estruturação da estratégia considera os diferentes níveis de definição 

P8. InovParticipa – Dinamização da participação de atores relevantes do setor agroindustrial em programas de 

financiamento à IDI, com enfoque nos transnacionais e europeus 

P9. InovExport – Criação e dinamização de grupos de internacionalização por forma a consolidar as capacidades 

de exportação, sobretudo dos pequenos produtores da Região. 

P10. InovTour - Organização de iniciativas para promoção internacional dos produtos do setor agroindustrial da 

Região (em parceria com entidades internacionais locais). 

P11. InovAcademy – Implementação de programas de capacitação em torno de temáticas prioritárias para o setor 

agroindustrial da Região Centro. 

P12. InovCoopera – Desenvolvimento e reforço de ações de cooperação do InovCluster com congéneres 

internacionais para o aumento da eficiência coletiva 

P13. InovComunica – Elaboração e implementação de uma estratégia de comunicação digital para o InovCluster, 

que contribua para o aumento da sua visibilidade a nível nacional e internacional 

P14. InovServiços – Estruturação de portefólio de serviços diferenciadores/especializados, ajustados às 

necessidades do setor agroindustrial da Região Centro. 
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da mesma, nomeadamente a Visão, Missão e as Linhas de Orientação Estratégica (organizadas em torno 

das seis Vertentes Estratégicas analisadas e sustentadas em corolários). 

Capítulo 5 – Plano de Ação 

Neste Capítulo é apresentada uma sugestão de projetos estruturantes que poderão ser promovidos pelo 

InovCluster, no sentido de materializar a estratégia proposta. 

Capítulo 6 – Mecanismos de monitorização e avaliação 

Neste Capítulo é proposto um conjunto de metodologias para a avaliação das atividades desenvolvidas 

pelo InovCluster, nomeadamente indicadores de resultado, que irão permitir monitorizar a implementação 

da estratégia e avaliar os impactos por ela gerados.  
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1. Enquadramento 

 

Neste Capítulo é apresentado, em primeiro lugar, o âmbito do trabalho realizado e que deu origem ao 

presente documento. Em seguida, são destacadas algumas das prioridades europeias, transfronteiriças e 

nacionais mais relevantes, referentes quer ao setor agroindustrial, quer aos processos de clusterização, 

que deverão ser tidas em consideração na definição da Estratégia e Plano de Ação do InovCluster para o 

período 2014-2020. 

 

1.1. Âmbito do trabalho 

Desde o seu reconhecimento formal pelo Governo Português, em 2009, o Cluster Agroindustrial do Centro 

(InovCluster), dinamizado pela InovCluster – Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, tem vindo a 

funcionar como um veículo para a materialização das políticas nacionais em torno da dinamização do setor 

agroindustrial português. 

Tendo em consideração o encerramento do ciclo inicial de apoio às Estratégias de Eficiência Coletiva 

(EEC), e em linha com as orientações e prioridades estratégicas do Governo de Portugal para o período de 

2014-2020, torna-se agora essencial reforçar a aposta nas dinâmicas de clusterização criadas nos últimos 

anos. Neste âmbito, o InovCluster candidatou-se ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC) com o 

projeto “GovCluster II”, o qual foi aprovado, tendo como primeiro objetivo a atualização da estratégia do 

InovCluster para o período 2014-2020. Tendo em conta a sua natureza, missão e experiência, a Sociedade 

Portuguesa de Inovação (SPI) foi a entidade selecionada para apoiar o Cluster neste processo. 

O presente documento corresponde, assim, à proposta de atualização da estratégia do InovCluster para 

2014-2020, que teve por base um exaustivo levantamento bibliográfico e análise documental de estudos e 

fontes de dados relevantes a nível nacional e internacional, bem como uma cuidada auscultação dos atores 

relevantes do setor agroindustrial da Região, quer através de uma sessão de trabalho, quer de entrevistas, 

nomeadamente a membros da Direção e associados do Cluster. Esta abordagem metodológica permitiu: 

 Identificar as prioridades futuras do setor agroindustrial e das políticas de clusterização nos 

contextos internacional, nacional e regional; 

 Caracterizar o percurso e as realidades atuais do Cluster e descrever a missão, visão e a sua 

estratégia em vertentes diversas;  

 Sinalizar várias experiências internacionais que se distinguem como boas práticas com elementos 

transferíveis e que poderão servir como pontos de referência e aprendizagem;  

 Estruturar a estratégia do Cluster para o período 2014-2020 em torno de uma Visão e Missão e de 

Linhas de Orientação Estratégica, assentes em pressupostos distintos em função das vertentes 

analisadas; 

 Propor um Plano de Ação com vista à concretização da estratégia, assente em projetos estruturantes 

com impacto expectável nas vertentes em questão; 
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Estratégia Europa 20201 

 

 Recomendar mecanismos de acompanhamento e indicadores de sucesso para avaliação da eficácia 

da implementação do Plano de Ação e aferição dos resultados por si gerados. 

 

 

1.2. Prioridades europeias e nacionais no setor agroindustrial 

Atualmente existe um conjunto de prioridades e instrumentos de política pública que contemplam as 

necessidades dos atores do setor agroindustrial, apresentando-se em seguida os mais relevantes a nível, 

europeu, nacional e regional. 

1 

 Prioridades europeias no setor agroindustrial 

 

 

A Europa encontra-se perante um cenário crítico do ponto de vista económico e social, obrigando à 

formulação de novas estratégias de desenvolvimento e modelos de atuação. O desafio que se impõe é o 

de voltar a colocar a economia num caminho de crescimento sustentado. Consciente desta realidade, a 

União Europeia (UE) definiu, em março de 2010, uma estratégia concertada de desenvolvimento que 

sustenta a visão e os objetivos a alcançar no horizonte 2020 – Estratégia Europa 2020.  

Tendo como desígnio uma Europa mais inteligente, mais sustentável e mais inclusiva, a Estratégia Europa 

2020 traça com clareza a visão e os objetivos que permitirão transformar a UE numa economia mais 

competitiva, capaz de proporcionar níveis mais elevados de emprego, de produtividade e de coesão social. 

Apresentando três prioridades complementares, a Estratégia Europa 2020 ambiciona um crescimento 

inteligente, um crescimento sustentável e um crescimento inclusivo (Figura 1), tendo a Comissão Europeia 

(CE) indicado, para cada uma, um conjunto de iniciativas emblemáticas, aprovadas pelos Estados-

Membros, que estabelecem novas agendas e detalham atividades âncora para 2020. 

 

Figura 1. Estratégia Europa 2020. 

Fonte: Comissão Europeia, 2010a; Comissão Europeia, 2014c. 

                                                      
1 Comissão Europeia (2010), “Comunicação da Comissão: Europa 2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo”. 
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Horizonte 20202 

 

 

 

Reunindo2 um orçamento global que ultrapassa os 78 mil milhões de euros, o novo Programa-Quadro da 

UE para a investigação e inovação, o Horizonte 2020 (que estará em vigor até 2020), é uma iniciativa que 

visa assegurar a competitividade global da Europa. Constituindo-se como o maior instrumento da 

Comunidade Europeia especificamente orientado para o apoio à investigação (através do cofinanciamento 

de projetos de investigação, inovação e demonstração), o Horizonte 2020 faz a ligação entre três iniciativas 

da CE que estavam anteriormente em vigor: o sétimo Programa-Quadro para a Investigação (FP7), o 

Programa-Quadro para a Competitividade e Inovação (Competitiveness and Innovation Framework 

Programme - CIP) e o contributo da UE para o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) (Maria da 

Graça Carvalho, 2013). 

Trata-se, assim, de um instrumento da maior importância para as empresas, e para as entidades de ensino 

superior e demais organizações, uma vez que pretende promover a ligação entre a investigação e a 

inovação, convertendo, assim, os avanços científicos em produtos inovadores. Tendo em vista a 

concretização desta meta, o Horizonte 2020 encontra-se estruturado em três pilares distintos, com 

atividades e objetivos específicos: Excelência Científica (com um peso de 32% do orçamento total do 

Programa), Liderança Industrial (com 22%) e Desafios Societais (com 29%). 

No âmbito destes pilares, verificam-se várias oportunidades para os atores do setor agroindustrial, 

designadamente no que se refere às áreas da “Biotecnologia” e da “Segurança alimentar, agricultura e 

silvicultura sustentáveis, investigação marinha, marítima e águas interiores e a bioeconomia” (Figura 2). 

 

Figura 2. Os pilares do Horizonte 2020 e principais áreas de interesse para o setor agroindustrial. 

Fonte: Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, 2013. 

 

                                                      
2 Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (2013), “Regulamento (UE) nº 1291/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de 

Dezembro de 2013 que cria o Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020) e que revoga a Decisão nº 

1982/2006/CE”, Jornal Oficial da União Europeia 
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De forma mais concreta, no que se refere a área da Biotecnologia, enquadrada nas Tecnologias 

Facilitadoras e Industriais do Pilar II (Liderança Industrial), importa referir que esta abrange os setores 

agrícola, florestal, alimentar, energético, químico e da saúde. O objetivo específico da investigação e 

inovação neste domínio consiste no desenvolvimento de produtos e processos industriais competitivos, 

sustentáveis, seguros e inovadores, contribuindo como um motor transversal de inovação para uma 

bioeconomia baseada no conhecimento. Desta forma, perspetiva-se que seja mobilizada uma forte base 

científica, tecnológica e de inovação no sentido de apoiar as indústrias europeias, incluindo as ligadas à 

agroindústria, assegurando a liderança no domínio desta tecnologia facilitadora essencial. 

Entre as principais linhas gerais das atividades relacionadas com a área da Biotecnologia é possível 

encontrar as seguintes: 

 Promover biotecnologias de vanguarda como futuros motores da inovação: Desenvolvimento 

de áreas tecnológicas emergentes como a biologia sintética, a bioinformática e a biologia de 

sistemas; 

 Produtos e processos industriais à base de biotecnologias: Desenvolvimento da biotecnologia 

industrial e da conceção de bioprocessos à escala industrial, procurando obter produtos competitivos 

e processos sustentáveis; 

 Tecnologias de plataforma inovadoras e competitivas: Desenvolvimento de tecnologias de 

plataforma com vista a reforçar a liderança e a vantagem concorrencial num grande número de 

setores com impacto económico. 

No contexto do Pilar III (Desafios Societais) e, mais concretamente na área da “Segurança alimentar, 

agricultura e silvicultura sustentáveis, investigação marinha, marítima e águas interiores e a bioeconomia”, 

encontra-se o objetivo de garantir um fornecimento adequado de alimentos seguros e de qualidade e de 

outros produtos de base biológica. Em maior detalhe, este Desafio Societal apresenta um conjunto de linhas 

de ação e atividades específicas (Figura 3). 

 
Figura 3. Linhas de ação do Desafio Societal relativo ao setor agroindustrial. 

Fonte: GPPQ, 2014. 
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Política Agrícola Comum3 

 

 

 

 

Ainda3 a nível internacional, merecem destaque as políticas de desenvolvimento da UE, que têm vindo a 

registar uma evolução contínua no sentido de dar resposta aos desafios específicos das zonas rurais. Neste 

contexto, a reforma mais recente que decorreu no âmbito da ampla reestruturação da Política Agrícola 

Comum (PAC) foi concluída em dezembro de 2013, com a adoção da legislação de base para o período de 

2014-2020. Em conformidade com a estratégia Europa 2020, foram definidos três objetivos estratégicos a 

longo prazo para a política europeia de desenvolvimento rural no período de 2014-2020 (Comissão 

Europeia, 2014b): 

 Estimular a competitividade da agricultura; 

 Assegurar a gestão sustentável dos recursos naturais e medidas no domínio do clima; 

 Realizar um desenvolvimento territorial equilibrado das economias e comunidades rurais, incluindo 

a criação e manutenção de emprego. 

 

A definição dos objetivos estratégicos da nova PAC fez-se acompanhar de um conjunto de desafios que a 

agricultura europeia enfrenta nos próximos anos, a nível económico, ambiental e territorial (Figura 4). 

 

Figura 4. Os desafios enfrentados pela agricultura na nova PAC. 

Fonte: Comissão Europeia, 2014b. 

 

O orçamento da PAC 2014-2020 é de 408,31 mil milhões de euros, o que representa 38% do quadro 

financeiro da UE e demonstra o papel relevante que a agricultura tem no panorama europeu. A nova PAC 

está, essencialmente, estruturada em dois pilares:  

 Pagamentos diretos aos agricultores, reunindo uma dotação financeira de cerca de 312,73 mil 

milhões de euros (76,6% do orçamento global); 

 Desenvolvimento rural, que abrange a restante parcela do orçamento. 

De referir que a implementação da PAC será efetuada através de programas nacionais e/ou regionais de 

desenvolvimento rural, devendo apresentar uma duração de cerca de sete anos.  

 

 

                                                      
3 Comissão Europeia, “Desenvolvimento rural 2014-2020”, http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_pt.htm.  

Desafios económicos

• Segurança alimentar;

• Volatilidade dos preços;

• Crise económica.

Desafios ambientais

• Emissões de gases com efeito

de estufa;

• Degradação dos solos;

• Qualidade da água e do ar;

• Habitats e biodiversidade.

Desafios territoriais

• Vitalidade das zonas rurais;

• Diversidade da agricultura da

UE.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_pt.htm
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Agenda Estratégica de Investigação e Inovação4 

 

 

 

 

No âmbito das Plataformas Tecnológicas Europeias (PTE), que se apresentam como fóruns liderados pelas 

indústrias interessadas e que têm a seu cargo a definição das prioridades de investigação numa ampla 

gama de áreas tecnológicas, foi criada em 2005 uma plataforma agroalimentar europeia – a Food for Life. 

Esta PTE visa contribuir para a identificação de oportunidades para melhorar o bem-estar na Europa, 

através da Investigação e Desenvolvimento (I&D) no setor agroindustrial. A Food for Life foi estabelecida 

pela Confederação das Indústrias Agroalimentares da UE (CIAA), tendo esta Entidade Gestora alterado, 

em 2011, a sua denominação para Food Drink Europe. Atualmente, a CIAA é o órgão que representa os 

interesses da indústria de alimentos e bebidas ao nível da UE.  

Desde a sua criação, a Food For Life tem vindo a reunir os principais stakeholders europeus relacionados 

com o setor agroalimentar, com o objetivo de definir prioridades de investigação na cadeia de valor do setor 

a nível europeu. Foi neste contexto que, em 2007, esta PTE publicou a Agenda Estratégica de Investigação 

e Inovação, a qual foi revista em setembro de 2012, referindo-se, atualmente, ao período 2013-2020. Neste 

documento estratégico, encontram-se estruturadas algumas prioridades em torno de sete desafios 

científicos alinhados com o Programa Horizonte 2020 (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Desafios científicos apresentados pela Food Drink Europe. 

Fonte: PTE Food for Life, 2012. 
4 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 PTE Food for Life (2012), “Strategic Research and Innovation Agenda (2013-2020 and Beyond)”. 

Inovação suportada pela comunicação, capacitação e transferência de tecnologia

Melhoria da saúde, bem-estar e longevidade, através do aumento da compreensão sobre o metabolismo humano, as 
necessidades nutricionais e sensoriais da população (entre outros aspetos)

Promoção da segurança alimentar, através da análise dos perigos existentes a nível microbiológico e químico e do 
desenvolvimento de ferramentas de deteção rápida, em tempo real

Fomento da produção sustentável e ética, através do desenvolvimento de ferramentas e métodos para o efeito

Melhoria do processamento de alimentos, assim como do processo de embalagem e da qualidade dos mesmos

Identificação/definição dos requisitos-chave associados à investigação na área dos alimentos, promovendo a aproximação 
entre a indústria e os consumidores

Otimização da gestão da cadeia alimentar, nomeadamente através da redução de desperdícios
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Programa de Desenvolvimento Rural 2014-20205 

 

 Prioridades nacionais no setor agroindustrial 

5 

 

A nível nacional importa salientar as políticas definidas no novo Programa de Desenvolvimento Rural 2014-

2020 (PDR 2020), apresentado pelo Ministério da Agricultura e do Mar do Governo de Portugal. Estas 

políticas traduzem-se numa componente de apoio ao investimento, com especial enfoque na organização 

da produção, que visa promover práticas amigas do ambiente e que pretende estimular o apoio ao território, 

através da reorientação da iniciativa Leader para a agricultura. Na Figura 6 apresentam-se os objetivos 

estratégicos e transversais estabelecidos para o PDR 2020.  

 

 

Figura 6. Objetivos do Programa de Desenvolvimento Rural.  

Fonte: Governo de Portugal, 2014c. 

O PDR 2020 encontra-se estruturado em 4 áreas de intervenção (A), que, por sua vez, apresentam um 

conjunto de medidas associadas (M) com importância para o setor agroindustrial nacional, tal como indicado 

na Figura 7. 

 

Figura 7. Áreas de intervenção e medidas do PDR 2020.  

Fonte: Governo de Portugal, 2014c. 

                                                      
5 Governo de Portugal (2014c), “Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020”. 
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Estratégia para a Internacionalização do Agroalimentar6 

 

Políticas de Competitividade para o setor agroalimentar7 

 

 

 

6
 

O Governo de Portugal, também através do Ministério da Agricultura e do Mar, delineou uma Estratégia 

Nacional para a Internacionalização do Agroalimentar, onde são apresentados eixos estratégicos, objetivos 

operacionais e modelo de governação do processo de internacionalização para o setor.  

Os eixos estratégicos apresentados, definidos no sentido de poderem contribuir para a criação de um 

ambiente de negócios propício e incentivador da internacionalização do setor agroalimentar, são os 

apresentados em seguida:  

 Eixo 1 - Promoção de uma forte integração entre a agricultura e a indústria agroalimentar; 

 Eixo 2 - Promoção de mecanismos de incentivo ao investimento das empresas e de melhoria do 

desempenho de gestão; 

 Eixo 3 - Promoção da deteção de oportunidades; 

 Eixo 4 - Promoção do acesso ao conhecimento tecnológico, à inovação e à investigação aplicada 

pelas empresas já internacionalizadas ou em processo de internacionalização. 

7 

 

 

 

Tendo em conta as prioridades nacionais relevantes para a agroindústria, importa também destacar o 

Manifesto apresentado pela Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA) sobre 

“Políticas de Competitividade para o Setor Agroalimentar”, no qual é elencado um conjunto de linhas 

programáticas e sugerida a implementação de alguns eixos de competitividade fundamentais, a saber 

(FIPA, 2011): 

 Reforço da competitividade industrial, suportada por um bom funcionamento dos mercados, indo ao 

encontro dos desafios da globalização e consolidando as condições para uma melhor e maior 

internacionalização; 

 Reforço da confiança dos consumidores, baseada no diálogo, numa ciência idónea e numa 

aproximação séria e equilibrada aos assuntos relacionados com a alimentação, estilos de vida e 

saúde; 

 Desenvolvimento sustentável da fileira, através de uma gestão equilibrada, suportando a criação de 

valor e reforçando as práticas de responsabilidade social. 

 

 

 

                                                      
6 Governo de Portugal (2014a), “Estratégia Nacional para a Internacionalização do Agroalimentar”. 

7 FIPA (2011), “Prioridades Estratégicas Indústria Portuguesa Agroalimentar”. 
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Programa Operacional da Região Centro de Portugal8 

 

 Prioridades regionais no setor agroindustrial 
8 

 

 

O Programa Operacional (PO) da Região Centro apresenta como desígnio central, para o período 2014-

2020, “a geração de valor acrescentado decorrente da afirmação de um modelo de Competitividade 

Responsável, Estruturante e Resiliente”. O PO da Região Centro assenta a estratégia em Eixos Prioritários 

(10 no total), aos quais estão também associados objetivos temáticos, prioridades de investimento e 

tipologias de ação a financiar. 

Na Tabela 1 são apresentadas algumas das prioridades de investimento e ações específicas consideradas 

relevantes para o setor agroindustrial da Região Centro. 
 

Tabela 1. Prioridades de investimento relevantes no âmbito do PO da Região Centro 2014-2020. 

Prioridades de Investimento Objetivo específico Ações específicas mais relevantes 

8.9. A concessão de apoio ao 
crescimento propício ao 
emprego através do 
desenvolvimento do potencial 
endógeno como parte 
integrante de uma estratégia 
territorial para zonas 
específicas, (…) 

Desenvolver o 
potencial 
endógeno regional 
através de 
dinamização de 
estratégias 
territoriais 
específicas 

• Apoio a estratégias de eficiência coletiva baseadas em 
recursos endógenos de âmbito regional, através de 
manchas geográficas com coerência temática; 

• Qualificação e modernização da oferta de produtos 

endógenos com dimensão nacional ou internacional, ao 

nível da denominação de origem, da conceção de novos 

produtos, do desenvolvimento do design e de estratégias 

de marketing inovadoras ou da aposta em novos canais 

de distribuição; 

9.6. Estratégias de 
desenvolvimento local de 
base comunitária 

Promover o 
desenvolvimento 
socioeconómico de 
base local 

• Aposta na qualificação de jovens para os habilitar a 
concretizar bons projetos nas fileiras da agricultura e 
floresta; 

• Iniciativas de aconselhamento técnico local – agrícola e 
não agrícola – relacionados com circuitos curtos de 
comercialização; 

• Iniciativas de fortalecimento de microempresas; 

• Animação de estruturas de suporte (viveiros de 
empresas) facilitadoras do empreendedorismo de base 
rural; 

9.10. Investimentos no 
contexto de estratégias de 
desenvolvimento local de 
base comunitária 

• Dinamização de estrutura comercial inovadora e 
competitiva, capaz de responder às novas formas de 
procura e promover novos caminhos para o escoamento 
de produtos, com a adoção de ciclos curtos de 
comercialização (e.g. farmers markets, hortas e pomares 
on line); 

• Transferência de conhecimento e tecnologia envolvendo 
as instituições de ensino superior, centros de 
conhecimento e os produtores/transformadores; 

• Recuperação e qualificação de pequenas infraestruturas 
e equipamentos locais de apoio à comercialização, 
transporte, armazenamento e marketing associados a 
produções agroalimentares locais; 

• Apoio a iniciativas de fomento de processos de 
transferência de conhecimento e inovação nos saberes 
fazeres tradicionais 

• Promoção da inovação local - Desenvolvimento de novos 
produtos, práticas, processos e tecnologias -projetos 
individuais ou coletivos de investigação de base local. 

Fonte: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 2014a. 

                                                      
8 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (2014a), “Programa Operacional Regional do Centro de Portugal”. 
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Estratégia de Especialização Inteligente da Região Centro9 

 

Para o efeito, o Programa engloba um volume de fundos comunitários (Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional – FEDER – e Fundo Social Europeu – FSE) de 2,1 mil milhões de euros. 

9 

 

Resultando de um exercício de reflexão estratégica em torno do futuro da Região Centro, a Estratégia de 

Especialização Inteligente (RIS3) da Região Centro tem como visão “reforçar a sua condição de laboratório 

vivo, focalizadamente diversificado, orientado pelas necessidades e bases territoriais específicas, a 

convergir para Innovation Leader”.  

No contexto da RIS3, os agentes regionais envolvidos definiram um conjunto de domínios temáticos 

diferenciadores da Região, que consistem em áreas nas quais se verifica uma capacidade produtiva 

instalada e/ou capacidade de produção de conhecimento científico e tecnológico interessantes. Assim, 

atendendo às dinâmicas instaladas no território, às características físicas da região e seus recursos 

endógenos, na RIS3 foram identificados 8 domínios temáticos diferenciadores, que se apresentam na 

Figura 8. 

 

Figura 8. Principais domínios temáticos diferenciadores da RIS3 da Região Centro. 

Fonte: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 2014b. 

 

Para além dos domínios temáticos, foram também definidas áreas prioritárias de interligação entre estes 

domínios, numa lógica de plataformas de inovação, no âmbito das quais se procurará dinamizar o 

surgimento de novas atividades e projetos de investigação e inovação. As plataformas de inovação 

selecionadas são as seguintes:  

1. Soluções industriais sustentáveis; 

                                                      
9 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (2014b), RIS3 do Centro de Portugal (documento de trabalho). 
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2. Valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais; 

3. Tecnologias ao serviço da qualidade de vida; 

4. Inovação territorial.  
 

No que se refere ao domínio temático da Agricultura/Agroindustrial, as plataformas de inovação 

considerados mais relevantes são a Valorização e uso eficiente dos recursos endógenos naturais e a 

Inovação territorial, para as quais é possível também elencar as apostas indicativas já identificadas e com 

maior relevo para o setor agroindustrial, designadamente:  

 Aposta indicativa: 2.2. Desenvolvimento das cadeias de valor associadas aos recursos endógenos 

naturais; 

 Aposta indicativa: 4.1. Inovação rural. 

 

Importa salientar que os Clusters assumem elevada importância na implementação da RIS3 da Região 

Centro, uma vez que são considerados instrumentos e elementos centrais no que se refere à dinamização 

das plataformas de inovação, através da mobilização dos diferentes atores dentro das fileiras, no sentido 

de promover a fertilização cruzada e colaboração.   

 

 

1.3. Os clusters nas prioridades europeias, transnacionais e nacionais 

Enquanto instrumentos relevantes para a promoção das atividades de Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação (IDI), os clusters têm um papel essencial no crescimento de domínios como o emprego, a 

produtividade e as exportações, reconhecendo-se que a existência destas infraestruturas fornece aos 

decisores políticos uma excelente oportunidade para promover o crescimento económico.  

De seguida, apresentam-se as principais orientações e prioridades em termos de políticas de clusterização, 

a nível europeu, transnacional e nacional.  

 

 Orientações e prioridades europeias 

Ao longo das últimas duas décadas, as políticas e os programas de clusterização têm-se multiplicado nos 

diferentes Estados-Membros da UE. No entanto, desde 2008, a CE procura reforçar as orientações 

comunitárias a este nível, incentivando a implementação de melhores políticas de clusterização, do 

aumento da cooperação transnacional, da promoção da excelência na gestão dos clusters e da melhor 

integração das Pequena(s) e Média(s) Empresa(s) (PME) inovadoras na rede de clusters (Comissão 

Europeia, 2008). 

Desde então, a relevância e a importância dos clusters e o seu contributo para a economia europeia têm 

sido largamente discutidas pelos diferentes players europeus. Com a entrada do novo programa quadro 

europeu para o período 2014-2020, o Horizonte 2020, considerou-se ser necessário implementar novos e 

revitalizados mecanismos pelos diferentes Estados-Membros e pela CE. Assim, para satisfazer as 

ambições da Estratégia Europa 2020, a próxima etapa das políticas de clusterização europeias terá de ser 

caracterizada por uma melhor integração dos programas de clusters com outras atividades, incluindo a sua 

reorientação para objetivos mais ambiciosos e a sua consolidação operacional. 
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Neste âmbito, as orientações e prioridades europeias ao nível das políticas de clusterização podem ser 

segmentadas em três áreas distintas (European Cluster Policy Group, 2010; Pro Inno Europe, 2014; The 

Danish Ministry of Science Innovation and Higher Education, 2012; Lindqvist, G.; Ketels, C.; Sölvell, Ö, 

2013; ESCA, 2014), nomeadamente “Cooperação e Internacionalização”, “Inovação e Competitividade” e 

“Excelência de Gestão” (Figura 9). 

 

Figura 9. Principais áreas de orientação e prioridades europeias ao nível das políticas de clusterização. 

 

Estimular as atividades de cooperação 

Os clusters devem fomentar as atividades intersetoriais através de práticas de interclusterização, 

estimulando, assim, a renovação contínua da atividade económica. Estas práticas de cooperação devem 

ser realizadas entre setores e fileiras complementares, assegurando, assim, a definição de políticas e 

estratégias conjuntas e a realização de atividades de promoção internacional em conjunto. 

 

Promover a internacionalização  

As atividades de colaboração com clusters internacionais deverão ser potenciadas através da criação de 

marcas-chapéu e campanhas internacionais, bem como da disponibilização de novos serviços de apoio 

à internacionalização. A realização destas atividades deverá, por um lado, permitir melhorar a imagem 

das regiões, setores e fileiras abrangidas e, por outro lado, facilitar às PME o acesso às cadeias globais 

de valor. 

Fomentar a relação com as PME  

Os clusters, enquanto entidades que prestam apoio a uma empresa ou a um grupo alargado de 

empresas, devem contribuir para acelerar a participação das mesmas em programas comunitários. Neste 

âmbito, os clusters desempenham um papel cada vez mais relevante ao nível da estruturação dos 

investimentos e da promoção de atividades de inovação e comercialização. 

Apostar nas estratégias de especialização inteligente 

A relevância dos clusters no desenvolvimento económico da UE tem um papel pertinente ao nível das 

estratégias de especialização inteligente (Research and Innovation for Smart Specialisation Strategies – 

RIS3) (Comissão Europeia, 2010b). Os Estados-Membros da UE têm sido incentivados no sentido de 

apostar na especialização inteligente das suas regiões, concentrando os recursos em algumas áreas-

chave, e de alavancar os seus pontos fortes, evitando, assim, que sejam realizados investimentos em 

áreas e setores de atividade desenquadrados. Neste âmbito, os clusters deverão ser utilizados tanto nas 

fases de definição como de implementação das RIS3, nomeadamente na identificação dos pontos fortes 

das regiões, na definição de prioridades estratégicas, na definição de padrões de especialização 

regional, na implementação de estratégias temáticas e na criação de novas vantagens competitivas 

(Comissão Europeia, 2012a). 
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Programa para a competitividade das empresas e das PME (COSME)10 

 

Promover a inovação nos serviços 

Os clusters deverão apoiar as PME na forma como estas aproveitam a inovação nos serviços, como 

forma de manter a competitividade na cadeia de valor que inclui a indústria e os serviços. A inovação 

nos serviços tem o potencial de contribuir para o rejuvenescimento das estruturas económicas regionais, 

agregando valor às indústrias existentes e dando origem a indústrias emergentes. Desta forma, os 

clusters deverão procurar implementar estratégias regionais inteligentes que façam melhor uso da 

inovação dos serviços (Comissão Europeia, 2012b). 

 

Otimizar os modelos de gestão  

Os clusters deverão definir modelos de gestão sólidos, que garantam o alinhamento estratégico e 

orientem a gestão operacional em torno dos objetivos definidos. Para tal, é recomendável que as suas 

entidades gestoras implementem mecanismos de monitorização e avaliação internos. Neste âmbito, 

merece especial destaque a sensibilização destas entidades para a importância da obtenção do selo de 

excelência (Gold Label) atribuído pelo European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), uma iniciativa 

da European Cluster Excellence Initiative (ECEI), elemento relevante para que no futuro os clusters 

possam ter um papel ativo nos vários instrumentos e iniciativas da UE relacionados com a IDI. 

Adicionalmente, e tendo em conta que o principal desafio atual passa por fortalecer os clusters existentes, 

ao invés de criar novos, é necessário que estes desenvolvam estratégias que os possam tornar mais 

competitivos e inovadores. Assim, tem-se verificado que alguns clusters têm realizado atividades de 

benchmarking com os seus pares, por forma a identificar oportunidades de melhoria (VDI/VDE 

Innovation, Technik GmbH, FORA, 2010). 

 

Reduzir a dependência do financiamento público 

Apesar de a maioria das atuais iniciativas dos clusters ser financiada por fundos públicos, é recomendado 

que as entidades gestoras sejam cada vez mais independentes de um ponto de vista financeiro, através 

da criação e disponibilização de serviços aos seus associados. Os serviços em questão deverão ser, por 

um lado, transversais, nomeadamente ao nível das atividades de apoio ao empreendedorismo, 

divulgação de oportunidades de financiamento de programas nacionais e internacionais, organização de 

programas de formação, e, por outro lado, diferenciadores/especializados (com elevado valor 

acrescentado). 

Reforçar as competências dos recursos humanos 

A capacitação dos quadros técnicos das entidades responsáveis pela gestão dos clusters deverá ser 

igualmente uma prioridade destas infraestruturas. Neste âmbito, perspetiva-se que seja efetuada uma 

aposta clara no reforço das competências dos recursos humanos em matérias como promoção e 

networking, disseminação do conhecimento e transferência de tecnologia. Adicionalmente, assume-se 

como tendência a contratação de especialistas internacionais com experiência em processos de 

clusterização que aportem know-how para as equipas técnicas das entidades gestoras.  

10 

 

 

 

Reunindo um orçamento de 2,3 mil milhões de euros, o Programa para a Competitividade das Empresas e 

das Pequenas e Médias Empresas (COSME) 2014 – 2020 tem como objetivos gerais reforçar a 

                                                      
10 Comissão Europeia (2014a), COSME, http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm  
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European Cluster Strategy for Growth  

 

competitividade e sustentabilidade das empresas da UE, especialmente das PME, incentivar a cultura 

empresarial e promover a criação e o crescimento das PME, no período compreendido entre 2014 e 2020.  

Estes objetivos gerais desdobram-se nos seguintes objetivos específicos: 

 Melhorar o acesso das PME ao financiamento, sob a forma de capital e de dívida;  

 Melhorar o acesso aos mercados, sobretudo no território da UE, mas também a nível mundial;  

 Melhorar as condições de enquadramento da competitividade e da sustentabilidade das empresas 

da UE, especialmente das PME;  

 Promover o empreendedorismo e a cultura empresarial. 

 

O COSME é executado através de programas de trabalho anuais adotados pela CE, os quais são 

constituídos por ações e medidas de apoio que visam a concretização dos objetivos anteriormente referidos. 

Em concreto, no âmbito dos clusters prevê-se “a existência de ações destinadas a desenvolver novas 

estratégias de competitividade e desenvolvimento empresarial”. Prevê-se também que estas ações possam 

incluir “medidas destinadas a melhorar a conceção, a execução e a avaliação das políticas que afetam a 

competitividade e a sustentabilidade das empresas, nomeadamente partilhando as boas práticas em 

matéria de condições de enquadramento e de gestão de polos empresariais de dimensão mundial e redes 

de empresas e promovendo a colaboração transnacional entre polos empresariais e entre redes de 

empresas (…)” (Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, 2013). 

 

 

 

A nível europeu, importa também referir que a CE encontra-se atualmente a trabalhar na nova European 

Cluster Strategy for Growth, que perspetivam estar terminada em 2015, estando já definidas algumas ideias 

claras sobre a visão e desafios futuros dos clusters europeus. Desta forma, do ponto de vista da CE, devem 

ser desenvolvidas políticas e instrumentos de clusterização que contribuam para um contexto favorável à 

atuação de clusters que se posicionem como integradores de:  

 Empresas e entidades de Ciência e Tecnologia (C&T); 

 Setores e regiões; 

 Mercados a nível global; 

 Gestão profissional e serviços.  

 

Foram também estabelecidos, no âmbito da European Cluster Conference 2014, que teve lugar em 

Bruxelas em outubro de 2014, alguns dos objetivos prioritários que os clusters devem adotar no contexto 

de uma nova política de clusterização, tal como apresentado na Figura 10. 
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Eurorregião Alentejo-Centro-Extremadura (EUROACE)11 

 

 

Figura 10. Objetivos prioritários para os clusters de acordo com a European Cluster Strategy for Growth. 

Fonte: Challenges for a new European Cluster Strategy for Growth – Massimo Baldinato, Member of the Cabinet of Ferdinando Nelli 

Feroci, Commissioner Responsible for Industry and Entrepreneurship, European Cluster Conference 2014. 

 

 Orientações e prioridades transfronteiriças 

11 

 

 

A eurorregião Alentejo-Centro-Extremadura (EUROACE) consiste numa comunidade de trabalho 

formalizada em 2009 através de um protocolo de cooperação transfronteiriça, contando com a Junta da 

Extremadura e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e do Centro. Esta 

euroregião tem como principal objetivo o reforço das relações de cooperação transfronteiriça e interregional 

entre as três regiões, promovendo o desenvolvimento integral dos seus territórios e a melhoria das 

condições de vida dos seus cidadãos. 

Em 2011, as três regiões concertaram as suas necessidades e objetivos, dando origem a um plano de ação 

– Estratégia EUROACE 2020 – que pretende contribuir para o fomento e coordenação da participação das 

administrações e dos cidadãos nas iniciativas de cooperação transfronteiriça. Neste documento, foram 

estabelecidos os seguintes eixos de intervenção:  

 Eixo 1. Mais território – preservação, sustentabilidade, identidade territorial, mobilidade; 

 Eixo 2. Mais competitividade – uma economia inovadora, integrada nos mercados internacionais; 

 Eixo 3. Mais cidadania – cidadãos com necessidades satisfeitas, direitos respeitados; 

 Eixo 4. Mais EUROACE – cooperação entre agentes e coletividades locais.  

                                                      
11 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (2011) EUROACE2020 - Uma estratégia para a Eurorregião 

Alentejo-Centro-Extremadura  

Contribuir para a transformação industrial

Facilitar o surgimento de indústrias emergentes e novas cadeias 
de valor

Fortalecer a competitividade das PME

Fomentar a internacionalização das PME

Acelerar a implementação das estratégias regionais de 
especialização inteligente 

Promover a excelência na gestão
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Programa de Cooperação do Sudoeste Europeu12 

 

 

Entre as várias iniciativas propostas na Estratégia EUROACE 2020, destacam-se em seguida as que 

apresentam uma maior relevância para os clusters: 

 Construção de uma Aliança para a Inovação, que deverá centrar-se num conjunto restrito de 

setores produtivos estratégicos para a eurorregião (incluindo a agricultura e agroindústria), 

promovendo a I&D, a transferência de tecnologia e a formação; 

 Desenvolvimento de uma plataforma empresarial EUROACE, contando com as associações 

empresariais da eurorregião, tendo como objetivo a promoção da inovação, da internacionalização 

e do empreendedorismo, assim como a criação de mecanismos de informação sobre aspetos 

relevantes da vida empresarial e económica das três regiões-alvo. 

 

 

12O Programa de Cooperação do Sudoeste Europeu (SUDOE) 2014-2020 abrange o espaço constituído por 

Portugal (com exceção dos arquipélagos da Madeira e Açores), Espanha (com exceção das Ilhas Canárias) 

e algumas regiões do sul e ocidente de França. Com um volume de incentivos (FEDER) de 106,8 milhões 

de euros, o principal objetivo deste Programa é fomentar projetos transnacionais de cooperação em áreas 

prioritárias para o espaço SUDOE, como a investigação, o desenvolvimento e a inovação. 

Este Programa assenta numa estratégia constituída por Eixos Prioritários (6 no total), aos quais estão 

também associados objetivos temáticos (neste caso, coincidentes com os Eixos), prioridades de 

investimento e tipologias de ação a financiar. Na Tabela 2 são apresentadas algumas das prioridades de 

investimento e das tipologias de ação mais relevantes para os clusters.  

 

Tabela 2. Prioridades de investimento relevantes para os clusters no âmbito do SUDOE. 

Eixo Prioritário Prioridade de Investimento Tipologia de Ação 

Eixo Prioritário 1. 

Reforço da 

investigação, do 

desenvolvimento 

tecnológico e da 

inovação 

Prioridade de Investimento 1b1 - 

Funcionamento sinérgico e em rede 

• Promoção de Parcerias Europeias de Inovação 

(PEI) e Plataformas Tecnológicas Europeias 

• Coordenação entre as estratégias regionais de 

especialização inteligente 

Prioridade de investimento 1b2 – 

Investigação e divulgação relacionada 

com as tecnologias facilitadoras 

essenciais aplicada 

• Desenvolvimento de projetos-piloto e de 

demonstração de ações transnacionais multi-

TFE 

Eixo Prioritário 2. 

Reforço da 

competitividade das 

PME 

 

Prioridade de investimento 3b – O 

desenvolvimento e a aplicação de 

novos modelos empresariais para as 

PME, especialmente no que respeita à 

internacionalização 

• Criação e consolidação de redes e serviços de 

apoio à internacionalização 

• Apoio ao desenvolvimento e internacionalização 

dos modelos de cooperação empresarial 

Fonte: Autoridade de Gestão do SUDOE, 2014.  

                                                      
12 Autoridade de Gestão do SUDOE (2014), “Programa de Cooperação do Sudoeste Europeu (SUDOE) 2014-2020”. 
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Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal – Espanha13  

 

Programa Operacional para o Mediterrâneo (MED) 2014-202014 

12Cooperation Programme 2014-2020  

 

13 

 

O Programa de Cooperação Transfronteiriça INTERREG Portugal-Espanha (POCTEP) 2014-2020 visa o 

desenvolvimento das zonas fronteiriças de Espanha e Portugal, reforçando as relações económicas e as 

redes de cooperação existentes. Para a consecução deste objetivo, o Programa prevê um volume de 

incentivos (FEDER) de 289,0 milhões de euros, divididos por cinco Eixos Prioritários (incluindo um de 

assistência técnica), associados a objetivos temáticos, a prioridades de investimento e a tipologias de ação 

a financiar pelo Programa.   

Na Figura 11 apresentam-se a prioridade e tipologias de ação relevantes para os clusters no âmbito do 

POCTEP.  

 

Figura 11. Objetivo, prioridade e tipologias de ação relevantes para os clusters no âmbito do POCTEP. 

Fonte: Autoridade de Gestão do POCTEP, 2014. 

 

14 

 

 

O Programa Operacional INTERREG para o Mediterrâneo (MED) 2014-2020, financiado pela UE, tem como 

principal objetivo promover o crescimento sustentável da área do mediterrâneo, privilegiando a partilha de 

experiências, o conhecimento e a melhoria das políticas públicas, entre as autoridades nacionais, regionais 

e locais e outros atores territoriais. Com um orçamento previsto de aproximadamente 224 milhões de euros, 

este Programa encontra-se estruturado em torno de quatro eixos prioritários, que, por sua vez, apresentam 

um conjunto de objetivos temáticos, prioridades de investimento e ações concretas.  

Na Figura 12 é apresentado o eixo prioritário e objetivo estratégico considerados relevantes em termos de 

clusterização. 
 

                                                      
13 Autoridade de Gestão do POCTEP (2014), “Programa de Cooperação Transfronteiriça INTERREG Espanha-Portugal 2014-2020”. 
14 Joint Secretariat of the MED Programme (2014), “Cooperation Programme INTERREG MED 2014-2020”. 
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Figura 12. Eixo prioritário, objetivo estratégico e tipologias de ação relevantes para os clusters no âmbito do 

Programa MED. 

Fonte: Joint Secretariat of the MED Programme (2014), “Cooperation Programme INTERREG MED 2014-2020”. 

 

 

 Orientações e prioridades nacionais 

Em Portugal, foram reconhecidos oficialmente no âmbito das EEC, em 2009, 11 Polos de Competitividade 

e Tecnologia e 8 Clusters. No âmbito da política de clusterização adotada pretendeu-se estimular a 

cooperação e o funcionamento em rede entre as empresas e entre estas e outros atores relevantes para a 

estratégia, nomeadamente entidades de C&T, entidades de formação, entidades de assistência 

tecnológica, associações empresariais, entre outras. 

Em 2013, o Governo de Portugal definiu, no documento de “Estratégia para o Crescimento, Emprego e 

Fomento Industrial 2013-2020” (Governo de Portugal, 2013), os Polos de Competitividade e Tecnologia e 

os clusters como estruturas de cooperação setoriais que desempenham um papel fundamental no processo 

de inovação, estimulando o desenvolvimento da indústria e das entidades que figuram nas cadeias de valor 

subjacentes e, consequentemente, gerando crescimento a nível regional e a nível nacional. Face ao papel 

significativo destas estruturas, o mesmo documento estratégico reconhece que as mesmas devem 

desenvolver e implementar um plano de crescimento sustentável que inclua medidas concretas de 

cooperação, que permitam a partilha de risco, ganhos de escala e reforço da competitividade do setor, 

incluindo projetos que visem: 

 Potenciar a colaboração e estimular o intercâmbio de experiências e conhecimento entre as 

entidades do Sistema Científico e Tecnológico (SCT); 

 Estimular a criação de emprego qualificado e o reforço da competitividade interna e externa das 

empresas; 

 Reforçar a presença em mercados externos e aumentar as exportações; 

 Promover a eficiência na utilização de recursos; 

 Reforçar a capacidade industrial nacional. 
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Acordo de Parceria – Portugal 202015  

 

 

15 

O Acordo de Parceria Portugal 2020 estrutura as intervenções, os investimentos e as prioridades 

estratégicas para o horizonte temporal 2014-2020, e alicerça-se numa visão que procura recuperar uma 

trajetória de crescimento e de emprego para o País, englobando quatro domínios temáticos (competitividade 

e internacionalização; inclusão social e emprego; capital humano; e sustentabilidade e eficiência no uso de 

recursos) e dois domínios transversais relativos à territorialização das intervenções e à reforma da 

administração pública. 

Neste âmbito, destaca-se o Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), que 

reporta ao domínio temático “Competitividade e Internacionalização”, e que se constitui (conjuntamente com 

os Programas Operacionais Regionais) como o principal e mais recente instrumento nacional de 

enquadramento às políticas de clusterização no atual período de programação, apresentando as seguintes 

considerações (Governo de Portugal, 2014d): 

 Prevê-se o reforço das iniciativas de clusterização, havendo a possibilidade do lançamento de 

concursos de incidência temática/territorial; 

 É destacado o papel dos clusters como potenciadores de atividades de ecoinovação, principalmente 

nas PME, como operacionalizadores das estratégias de especialização inteligente e como 

orientadores para os mercados internacionais das fileiras que representam. 

Adicionalmente, a Figura 13 expõe os objetivos e as tipologias de ação para o reforço das redes e outras 

formas de parceria e cooperação que são indicados no POCI, na sua versão de trabalho de agosto de 2014.  

 

 

Figura 13. Objetivos e Tipologias de Ação do POCI relevantes para os clusters. 

Fonte: Governo de Portugal, 2014d. 

                                                      
15 Governo de Portugal (2014b), “Portugal 2020 – Acordo de Parceria 2014-2020”. 
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2. As realidades atuais do InovCluster e o seu percurso 
 

Neste Capítulo são analisadas as realidades do InovCluster desde a sua constituição, incluindo as 

atividades que foram realizadas no sentido de cumprir a estratégia delineada nos seus primeiros anos de 

operacionalização. É também apresentada uma síntese das principais conclusões de dois processos de 

avaliação a que o InovCluster foi sujeito, entre 2011 e 2012. 

 

2.1. O InovCluster – primeiro ciclo de reconhecimento 

O InovCluster foi reconhecido em 2009 como EEC pelo Governo Português, no seguimento de uma 

candidatura apresentada pela InovCluster – Associação do Cluster Agro-Industrial do Centro ao Concurso 

para o Reconhecimento de Polos de Competitividade e Tecnologia e Outros Clusters (AAC nº 001/EEC/08). 

No âmbito deste processo de reconhecimento, foi proposto um Programa de Ação que incluía um conjunto 

de projetos (âncora e complementares), sendo ainda detalhados aspetos ligados à visão estratégica que 

assentava em cinco pilares: o território, as fileiras, as infraestruturas e serviços de apoio, o capital humano 

e a capacitação, a investigação, inovação e internacionalização. 

 

Visão e Missão 

A operacionalização do InovCluster assenta numa estratégia composta por uma Visão e Missão, que não 

se alteraram significativamente até ao momento atual, e que permitiram balizar o seu contexto de 

intervenção (InovCluster 2009b).  

VISÃO 

Estabelecer uma plataforma de concertação entre os principais atores do setor agroindustrial nos processos de 

inovação, IDT, transferência de conhecimento, formação, desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos, 

marketing e internacionalização, contribuindo para a competitividade do país. 

MISSÃO 

Contribuir para que a Região Centro se afirme ao nível nacional, ibérico e europeu como um território líder nas fileiras 

agroindustriais de excelência, suportado na singularidade e na qualidade dos seus agrorecursos, na preservação da 

biodiversidade e da diversidade paisagística dos seus espaços agrícolas e rurais, e na competitividade dos sistemas 

produtivos locais e regional. 

 

Vertentes Estratégicas 

De seguida, apresenta-se uma análise das realidades do InovCluster nos seus primeiros anos de atividade 

(de 2009 a novembro de 2014), organizada em cinco vertentes estratégicas, designadamente: Âmbito de 

Atuação, Modelo de Governação, Atividades, Parcerias, Comunicação e Financiamento.  
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Âmbito de atuação 

 

 

 

Reconhecendo a Região Centro como um território com uma base económica diversificada, assim como 

um dos espaços que reúne as condições ideais para o desenvolvimento e afirmação do setor agroindustrial, 

a nível nacional e internacional, o InovCluster definiu como âmbito de atuação o setor agroindustrial do 

Centro (isto é, NUTS II Centro). De forma mais concreta, e de acordo com o reconhecido pelo Programa 

Operacional Fatores de Competitividade (COMPETE), o InovCluster tem como área de intervenção 6 NUTS 

II Centro, tal como indicado na Figura 14. 

 

Figura 14. Abrangência territorial do InovCluster e distribuição geográfica dos associados. 

Fonte: InovCluster.  

 

No que se refere ao âmbito setorial, o InovCluster encontra-se suportado num conjunto de fileiras nucleares 

identificadas na Figura 15. 

 

Figura 15. Fileiras agroindustriais nucleares do InovCluster. 
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Adicionalmente, no sentido de contribuir para a criação de valor acrescentado e para a diferenciação das 

fileiras nucleares, o Cluster inclui ainda no seu âmbito de atuação um conjunto de áreas complementares 

de atividade, nomeadamente: (i) frio, (ii) embalagens, (iii) logística e distribuição, (iv) fornecimento de 

equipamentos, (v) monitorização e controlo de qualidade, (vi) marketing territorial e setorial, e (vii) design, 

local labelling e gestão.  

Desde a sua constituição, o InovCluster tem conseguido mobilizar os mais diversos parceiros regionais, 

sendo atualmente constituído por 168 associados (dos quais 36 são fundadores). Na Figura 16 apresenta-

se a distribuição dos associados por tipologia de parceiro, constatando-se uma maior representatividade 

das empresas (76%). 

 

Figura 16. Distribuição dos associados do InovCluster por tipologia de membro (dados de novembro de 2014).  

 

Nos últimos anos tem-se verificado uma dinâmica de crescimento favorável em termos do número de 

associados, tal como apresentado na Figura 17. 

 

Figura 17. Evolução do número de associados do InovCluster (2009 a novembro 2014). 
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Modelo de Governação 

 

 

  

A dinamização e animação do InovCluster são asseguradas pela InovCluster – Associação do Cluster 

Agroindustrial do Centro, uma associação privada sem fins lucrativos, com sede nas instalações do CATAA 

– Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar, constituída em 2009 com o objeto de coordenar, dinamizar 

e gerir a parceria, contribuindo para a concretização da Visão e Missão do Cluster.  

São do domínio da InovCluster -Associação do Cluster Agroindustrial do Centro as seguintes atribuições:  

 Analisar e acompanhar o estado da arte no setor agroindustrial; 

 Promover e enquadrar projetos nacionais estruturantes e complementares no setor agroindustrial; 

 Dinamizar e promover candidaturas a sistemas de incentivos nacionais e internacionais; 

 Dinamizar candidaturas nacionais aos Programas-Quadro da UE; 

 Articular iniciativas e projetos no sector agroindustrial; 

 Promover a representação nacional em eventos internacionais relevantes; 

 Divulgar e disseminar os resultados de projetos no sector agroindustrial; 

 Promover a formação avançada e a transferência de conhecimento entre o Sistema Académico e 

Cientifico Nacional e o mundo empresarial; 

 Contribuir para a criação de condições para o desenvolvimento, atração e fixação de recursos 

humanos altamente qualificados; 

 Dinamizar a adoção pelas empresas das certificações mais relevantes; 

 Criar mecanismos de avaliação que permitam garantir projetos de qualidade alinhados com as 

prioridades das políticas nacionais e internacionais. 

 

De referir que nos primeiros meses de atividade, o InovCluster funcionou em regime de Comissão 

Instaladora, que incluía as seguintes entidades: Câmara Municipal de Castelo Branco (CMCB), Instituto 

Politécnico de Castelo Branco (IPCB) e Núcleo Empresarial da Região de Castelo Branco (NERCAB).  

Atualmente, os Estatutos do InovCluster contemplam os seguintes órgãos sociais: Assembleia Geral 

(constituída pelos associados fundadores e ordinários); Direção (formada por um Presidente, dois Vice-

Presidentes e quatro Vogais eleitos em Assembleia Geral); Conselho Fiscal (composto por três membros, 

um deles ROC, eleitos pela Assembleia Geral); e Conselho Consultivo (formado por elementos propostos 

pela Direção e aprovados pela Assembleia Geral).  

A cada um destes órgãos sociais compete, entre outras, as principais funções indicadas na Figura 18. 
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Figura 18. Órgãos sociais do InovCluster e as suas principais funções. 

Fonte: InovCluster, 2009b.  

 

De acordo com os Estatutos, a Direção poderá delegar a gestão operacional do InovCluster num dos seus 

membros (Diretor-Executivo) ou numa Comissão Executiva composta no máximo por três elementos da 

Direção. Atualmente, a operacionalização do InovCluster é assegurada por uma equipa técnica constituída 

por um Diretor Executivo e cinco Técnicos Superiores.  

De destacar que o InovCluster foi distinguido, em outubro de 2011, com o selo de bronze (Bronze Label) 

pelo ESCA, no âmbito de um exercício de benchmarking internacional. Este exercício pretendeu avaliar o 

desempenho do Cluster relativamente a 31 indicadores, divididos em 5 grandes categorias, 

designadamente: (i) Estrutura do Cluster; (ii) Tipologia, governação, cooperação; (iii) Gestão financeira do 

Cluster; (iv) Estratégia, objetivos, serviços; e (v) Resultados e reconhecimento. O InovCluster foi então 

comparado com mais de 140 Clusters europeus inseridos no setor agroindustrial e/ou com uma gestão 

considerada de excelência a nível europeu (ESCA, 2011). 

 

 

 

• Eleger a Mesa da Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal;

• Designar, sob proposta da Direção, os membros do Conselho Consultivo;

• Apreciar e votar o Relatório e Contas apresentados pela Direção e respectivo parecer do
Conselho Fiscal;

• Apreciar e votar os Planos Anuais e Plurianuais de Atividades e de Investimento e o
Orçamento, apresentados pela Direção;

• Deliberar sobre a admissão e exclusão de Associados.

Assembleia

Geral

• Administrar os bens da Associação e dirigir a sua atividade, podendo para o efeito criar uma
estrutura humana e logística adequada, nomeadamente contratando serviços e pessoal;

• Representar a Associação;

• Elaborar o Plano de Actividades e Orçamento (anual ou plurianaual);

• Elaborar o Relatório anual e Contas;

• Dar execução aos planos e deliberações aprovados em Assembleia-Geral.

Direção

• Examinar a gestão económica e financeira realizada pelo Conselho Director;

• Providenciar parecer sobre o Relatório e Contas da Direção e sobre a alienação de bens
imóveis que a Direção pretenda efetuar;

• Velar pela observância da lei e dos Estatutos da Associação.

Conselho
Fiscal

• Apoiar, quando solicitado, a Direção sobre matérias de índole estratégica e técnico-
científica;

• Emitir parecer não vinculativo, designadamente, nos seguintes assuntos: Planeamento e
orientação estratégica do desenvolvimento da Associação; Plano anual e Relatório de
atividades.

Conselho 
Consultivo
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Atividades 

 

 

 

No primeiro ciclo de reconhecimento (2009 – 2014) a atuação do InovCluster teve por base o Programa de 

Ação aprovado em 2009, cuja operacionalização e atividades empreendidas ao longo dos anos foram 

pautadas por momentos distintos, passando pelo estabelecimento de relações de complementaridade com 

e entre os vários intervenientes, pelo fomento do desenvolvimento de novos produtos e pela promoção da 

internacionalização das empresas, entre outras iniciativas. Importa salientar que no período compreendido 

entre 2013 e 2014, o InovCluster tem vindo a procurar otimizar os seus processos de gestão tendo em vista 

a obtenção do Gold Label. 

Para a concretização do seu Programa de Ação, o InovCluster tem vindo a operacionalizar 5 áreas de 

intervenção, definidas de acordo com as especificidades da estrutura e necessidades do setor agroindustrial 

(Figura 19). 

 

Figura 19. Unidades de intervenção do InovCluster. 

Fonte: InovCluster.  

 

De seguida detalham-se as principais atividades desenvolvidas pelo Cluster, tendo em consideração os 

seguintes domínios: IDI, Internacionalização, Empreendedorismo, Capacitação e Comunicação 

(InovCluster 2009a; InovCluster 2009b; InovCluster 2010; InovCluster 2011a; InovCluster 2011b; 

InovCluster 2012a; InovCluster 2012b; InovCluster 2013a; InovCluster 2013b; InovCluster2014b). 

IDI (UNIDADES DE INTERVENÇÃO – APOIO A PROJETOS E TENDÊNCIAS E INOVAÇÃO) 

Por forma a colmatar algumas dificuldades prementes no setor agroindustrial relativas à identificação de tendências 

e inovação, o InovCluster desenvolveu um conjunto de ações, incluindo: a disponibilização de informação de 

tendências e inovação no setor ao nível de novos produtos, ingredientes, embalagens e tecnologias; a organização 

de seminários e workshops; a análise de trends reports internacionais; e a elaboração de material de divulgação de 

produtos inovadores dos associados. De notar ainda que o InovCluster procurou também, junto dos associados, 

identificar produtos com potencial para integração de inovação, prestando apoio na articulação com entidades 

detentoras de know-how necessário à introdução da inovação nesses produtos.   

Nesta área de atividade, o InovCluster prestou ainda serviços de consultoria e identificação de oportunidades de 

financiamento, incluindo análise de viabilidade da apresentação de candidaturas, o apoio à elaboração de 

candidaturas, e o acompanhamento e auditoria de projetos. Para além disso, importa salientar que Cluster procurou, 

sempre que possível, divulgar junto dos associados e outros atores do setor, os sistemas de incentivo nacionais 

(com enfoque no Quadro de Referência Estratégica Nacional – QREN – e o Programa de Desenvolvimento Rural –

PRODER) e europeus (com enfoque no FP7 e INTERREG).  
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INTERNACIONALIZAÇÃO (UNIDADE DE INTERVENÇÃO – INTERNACIONALIZAÇÃO) 

Sendo assumida como uma das prioridades do InovCluster, internacionalização tem vindo a ser promovida através 

da dinamização de um conjunto de atividades, das quais se destacam as seguintes: a realização de estudos e 

vigilância de mercados; a organização de ações de prospeção em mercados internacionais; a participação em 

missões, feiras, workshops, seminários e conferências internacionais; a apresentação dos produtos de associados 

nos mercados externos; e o apoio/orientação na atividade e iniciação da exportação das empresas do setor.  

EMPREENDEDORISMO (UNIDADE DE INTERVENÇÃO – APOIO AO EMPREENDEDORISMO) 

No que se refere ao fomento do Empreendedorismo, merece destaque o apoio à criação de empresas no setor 

agroindustrial na região de intervenção do InovCluster (incluindo a análise dos recursos necessários para criar uma 

empresa), a consultoria de apoio a empreendedores na consolidação de mercado, a colaboração com a rede de 

apoio ao Empreendedorismo na Beira Interior Sul (BIS), a identificação de oportunidades de negócio e posterior 

divulgação através de sessões de informação a potenciais interessados, assim como a identificação de 

oportunidades de financiamento.  

COMUNICAÇÃO (UNIDADE DE INTERVENÇÃO – IMAGEM E DIVULGAÇÃO) 

Neste âmbito, o Cluster prestou serviços de consultoria às empresas tendo em vista a melhoria da imagem gráfica 

e presença digital das mesmas (por exemplo, através de páginas web e criação de perfis em redes sociais) e 

promoveu a participação em feiras e outros eventos nacionais e internacionais, no âmbito dos quais divulgou os 

produtos do setor agroindustrial da região (por exemplo, através da criação de uma montra de produtos de 

excelência dos associados).  

CAPACITAÇÃO  

O InovCluster considera a capacitação como uma área transversal e relevante para dotar os principais atores do 

setor agroindustrial da região das competências e know-how necessário em temáticas consideradas estratégicas. 

Neste contexto, podem ser destacadas algumas iniciativas empreendidas pelo InovCluster, tais como a organização 

de ações de sensibilização, informação e demonstração em torno de temáticas como o empreendedorismo, 

inovação, design do produto e rotulagem.  

 

 

Complementarmente às atividades elencadas, a concretização da estratégia do InovCluster, nestes seus 

primeiros anos de existência, esteve alicerçada em projetos âncora (ver Tabela 3), liderados e 

desenvolvidos por entidades parceiras.  

 

Tabela 3. Projetos âncora desenvolvidos. 

Projeto Âncora Objetivo Promotor 

Investimento 

elegível (103 

euros) 

Inovwine – Inovação na 

Fileira do Vinho e da 

Vinha 

Aumentar a competitividade das empresas do 

setor através do desenvolvimento de novos 

produtos e serviços na fileira do vinho e da 

vinha.  

Adega 

Cooperativa de 

Cantanhede 

2.063 

 

EcoDeep – Eco-

eficiência e a Eco-gestão 

no setor Agroindustrial 

Estabelecer uma plataforma de apoio à 

implementação de um conjunto de 

ferramentas de análise dos sistemas 

produtivos do setor agroalimentar de forma a 

torna-los mais eco-eficientes e competitivos.  

Instituto 

Politécnico de 

Coimbra (IPC) 

872 
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InovEnergy – Eficiência 

energética no setor 

Agroindustrial16 

Caracterizar as unidades industriais 

utilizadoras de frio e desenvolver soluções 

que promovam a melhora da sua eficiência 

energética.  

 IPBC 1.155 

InAgri – Rede de 

Oficinas de Inovação 

para o setor 

Agroindustrial 

Contribuir para que a Região Centro se torne 

uma Região com adequadas condições para 

o desenvolvimento pela inovação nas 

empresas das diferentes fileiras do sector 

agroindustrial, com uma forte dinâmica de 

ligação com o sistema científico e tecnológico, 

centrada na promoção do valor numa lógica 

de Rede. 

IPC 287 

AgriLogis – Plataforma 

Tecnológica e Logística 

Agroindustrial 

Promover e alavancar a capacidade 

competitiva da fileira do olival no Norte, 

Centro e Alentejo, através da promoção de 

condições de produção, operacionais, 

organizativas e de comercialização 

mobilizando de atores, recursos e 

competências diferenciadas existentes em 

cada região para a criação e integração de 

toda a cadeia de valor na fileira do olival. 

Associação de 

Agricultores 

para a 

Produção 

Integrada de 

Frutos de 

Montanha 

(AAPIM) 

1.334 

AgriTraining – 

Formação Aplicada para 

o setor Agroindustrial 

Caracterizar o perfil formativo dos produtores 

e trabalhadores das empresas através do 

registo das suas competências, interesses e 

nível de formação, criando as condições para 

melhorar as competências técnicas e de 

gestão dos profissionais da fileira.  

Universidade da 

Beira Interior 

(UBI) 

409 

Fonte: InovCluster 2011b, InovCluster 2012a, InovCluster 2012c, InovCluster 2013b, InovCluster 2014a, InovCluster 2014c.  

 

Além dos projetos âncora, o InovCluster procurou incentivar os parceiros da rede a apresentarem 

candidaturas aos diversos sistemas de incentivos em torno de projetos complementares (ver Tabela 4). 

Tabela 4. Projetos complementares 

Projeto Complementar Promotor 

APL – Crescimento Sustentado no Mercado Externo A. Pires Lourenço S.A. 

“Wine Versus” - Qualificação e Internacionalização Óscar de Almeida, Lda. 

Reforço da Função Comercial e de Marketing e Intensificação da 

Estratégia de Comercialização 
Adega Cooperativa da Covilhã 

Investimento em Internacionalização, Certificação e Diversificação 

Energética 
Salsicharia da Gardunha, Lda. 

ICT – Crescer no Mercado Global ICT – Indústria de Carnes do Tejo, Lda. 

                                                      
16 De referir que este projeto conta com a participação do AgroCluster Ribatejo.  
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Parcerias 

 

Bioblad - Industrialização de um novo biofungicida, de características 

inovadoras à escala global, a partir da proteína da semente do tremoço 
Converde, Unipessoal, Lda 

Diversificar mercados estratégicos para atingir a sustentabilidade no 

negócio internacional 
Adega Cooperativa de Cantanhede 

Fonte: InovCluster 2011b, InovCluster 2012c, InovCluster 2013b, InovCluster 2014c. 

 

No que se refere a outros projetos dinamizados pelo InovCluster, importa ainda salientar os seguintes:  

 CrossExport (concluído), promovido pelo Polo Agroindustrial (PortugalFoods) e pelo InovCluster, 

este projeto apresentou um enfoque claro na internacionalização, sendo as principais áreas de 

intervenção a informação sobre mercados, tecnologias e financiamentos, os programas de 

observação e vigilância de base regional ou sectorial e a participação e realização de atividades de 

organizações internacionais; 

 Internacionalização do Cluster Agroindustrial 2014-2015 (em curso), promovido pelo 

InovCluster e contando com a participação de 36 empresas do setor, este projeto pretende promover 

a competitividade das PME, através de um conjunto de atividades (como missões inversas, ações 

promocionais, participação em feiras internacionais, etc.) que visam o aumento da sua capacidade 

de resposta e presença ativa no mercado global; 

 Rede de Cooperação da Fileira das Tecnologias e Serviços do Agronegócio (em curso), 

promovido pelo InovCluster e pelo AgroCluster Ribatejo, este projeto visa promover uma rede 

cooperativa multissectorial, abrangendo todo e qualquer agente que intervenha no desenvolvimento 

do agronegócio; 

 AgriSOS (concluído), promovido pelo InovCluster, este projeto tem como objetivos a identificação 

de novas culturas adaptadas de forma sustentável às características edafoclimáticas da região, 

assim como a investigação de novas matérias-primas energéticas que contribuam para o 

fornecimento d energia, sobretudo para as populações locais.  

 

 

 

 

Atribuindo uma elevada importância à cooperação, o InovCluster tem orientado a sua atuação no sentido 

de maximizar a criação de sinergias com diferentes atores, através da dinamização de projetos coletivos e 

do estabelecimento de protocolos de parceria e iniciativas conjuntas. Nesse sentido, procurou, desde 

sempre, estabelecer mecanismos de articulação com outras EEC e projetos de cooperação coletiva, a nível 

nacional e internacional (Figura 20). 

Entre as iniciativas de cooperação levadas a cabo pelo InovCluster, para além das referidas anteriormente 

com o AgroCluster Ribatejo e o PortugalFoods, destacam-se as seguintes:  

 Produtech – organização de grupos de trabalho tendo em vista a identificação de oportunidades de 

inovação de processos no setor agroalimentar; 
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 Turismo 2015 – desenvolvimento de ações de promoção do agroturismo e de reforço da utilização 

dos produtos regionais no setor hoteleiro, procurando uma associação entre uma experiência de 

alojamento e os produtos típicos da região; 

 Beira Baixa: Terras de Excelência – estudo de mercado sobre os produtos tradicionais da Beira 

Baixa e criação de uma rede de parceiros para a promoção dos produtos de excelência 

agroalimentar.  

 

Figura 20. Articulação do InovCluster com outras EEC e projetos coletivos. 

Fonte: InovCluster, 2014b. 

 

Neste âmbito, importa referir que o InovCluster integrou a parceria PORTUGALClusters, formalizada em 

Março de 2014, com o objetivo de agregar os Clusters portugueses (16 dos 19 Clusters reconhecidos) numa 

rede de colaboração que potencie o desenvolvimento de projetos e iniciativas ligadas à inovação, 

internacionalização e promoção da competitividade nos diferentes setores e segmentos do 

desenvolvimento.  

Para além das entidades anteriormente referidas, o InovCluster empreendeu ainda atividades conjuntas 

com outros atores, destacando-se o CATAA, o Conselho Empresarial do Centro (CEC), o CEi e a 

Associação Industrial Portuguesa - Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria 

(AIP-CCI).  

O InovCluster tem procurado estar inserido em plataformas e redes internacionais de conhecimento e 

inovação, destacando-se a ISEKI-Food Association, o PRO INNO Europe, a Europe Inter-Cluster e o 

European Cluster Observatory.  
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Comunicação 

 

 

 

O InovCluster procurou, desde sempre, apostar na divulgação e comunicação, quer das suas competências, 

atividades e serviços, quer das empresas do setor agroindustrial, suas associadas. A abordagem adotada 

é sobretudo sustentada em 3 componentes: website oficial e redes sociais (que inclui a disponibilização de 

newsletters trimestrais), a participação em eventos e a elaboração de materiais promocionais sobre o 

Cluster.  

O website do InovCluster, apresentado na Figura 21, inclui componentes mais estratégicas que se 

relacionam com a Visão, Missão e áreas de intervenção do Cluster, apresentando também a composição 

da rede associativa, organizada por fileira.  

 

Figura 21. Imagem do website do InovCluster. 

Fonte: Website do InovCluster, consultado em novembro de 2014. 

 

Adicionalmente, é disponibilizada também uma área do website para a divulgação dos projetos âncora e 

complementares que estão enquadrados na atuação do InovCluster, assim como uma área reservada para 

os associados. De referir que o InovCluster disponibiliza, através do seu website, o acesso a uma newsletter 

trimestral que apresenta informação relacionada com a sua atividade e de relevo para o setor. Para além 

do website, o InovCluster apresenta perfil no Facebook onde tem vindo a divulgar, de forma frequente, 

informações (sobre as suas atividades e dos seus associados), notícias (por exemplo, de divulgação de 

oportunidades de candidatura a programas nacionais e europeus) e fotografias/vídeos (dos eventos que 

promove e em que participa) relevantes para os seus associados e seguidores.  
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Financiamento 

 

O InovCluster elabora ainda materiais de comunicação como brochuras e flyers, onde procura divulgar as 

suas competências e atividades, assim como iniciativas concretas que tem vindo a desenvolver, como é 

exemplo o flyer de divulgação do projeto Internacionalização do Cluster Agroindustrial 2014-2015. 

Por outro lado, a comunicação do InovCluster com o meio envolvente é também promovida pela 

participação desta entidade em eventos relacionados com as suas áreas de interesse, a nível nacional e 

internacional. Entre os vários eventos em que participou recentemente, destacam-se os seguintes: 

 Feira Internacional “Speciality & Fine Food Fair”, que se realizou em Londres de 7 a 9 de setembro 

de 2014, contando com visitantes de mais de 21 países. Neste evento, o InovCluster, em parceria 

com a Associação APTECE, promoveu um conjunto de produtos da Região (como por exemplo, 

azeite, biscoitos, queijo, mel, vinho, compotas, etc.) através de um stand com showcooking 

permanente; 

 European Cluster Conference 2014, realizada em Bruxelas nos dias 20 e 21 de outubro de 2014 e 

que contou com mais de 100 Clusters europeus. Esta conferência teve como objetivo divulgar 

algumas das mais recentes boas práticas em termos de políticas de clusterização, dando 

oportunidade aos participantes de contribuírem de forma ativa para a definição de uma nova 

estratégia de crescimento para os Clusters europeus (European Cluster Strategy for Growth).  

 

 

Importa por fim salientar que o InovCluster se encontra, de momento, a desenvolver uma montra virtual de 

produtos dos associados que ficará disponível em 2015 e que constitui uma ferramenta de comunicação 

digital para apresentação nos mercados externos das potencialidades do setor da Região, nomeadamente 

no âmbito de eventos internacionais em que esteja presente.   

 

 

 

 

Para o desenvolvimento das suas atividades, o Cluster definiu um projeto, denominado “GovCluster 

Animação, Coordenação e Gestão da parceria”, submetido com sucesso ao SIAC. Cofinanciado a 75% pelo 

QREN, o projeto em questão permitiu dotar o InovCluster dos recursos humanos, materiais e financeiros 

necessários ao seu funcionamento. Em termos operacionais, o financiamento do Cluster combinou quatro 

fontes distintas, nomeadamente (Tabela 5): 

 Financiamento público (inclui os projetos financiados no âmbito do QREN, bem como o apoio 

concedido pela CMCB); 

 Financiamento por parte dos associados (Quotas); 

 Prestação de serviços através do desenvolvimento de ações geradoras de receitas próprias; 

 Outros rendimentos e ganhos. 
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Tabela 5. Fontes de financiamento do InovCluster. 

Fonte de Financiamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Financiamento Público 7.500,00 171.674,89 183.986,57 236.944,22 161.282,04 421.065,57 

Quotas - - 8.500,00 20.850,00 24.200,00 26.200,00 

Prestação de serviços - - 4.720,00 20.279,33 170.266,9617 378.354,8818 

Outros Rendimentos e 

Ganhos 
- 3.716,65 2.812,67 2.797,57 1.651,93 427,98 

Total  7.500,00 175.391,54 200.019,24 280.871,12 357.400,93 826.048,43 

Fonte: InovCluster 2011b, InovCluster 2012b, InovCluster 2013b, InovCluster 2014b, InovCluster 2014a. 

 

Importa salientar que o COMPETE, enquanto entidade responsável pelo acompanhamento, monitorização 

e avaliação das EEC-Clusters, lançou um novo aviso para apresentação de candidaturas em 2013, tendo 

em vista a não interrupção das dinâmicas de clusterização criadas. Nesse sentido, o InovCluster apresentou 

um projeto de coordenação e gestão da parceria ao SIAC (Aviso Nº 01/SIAC/2013), designado GovCluster 

II, tendo sido aprovado um investimento elegível de 247.895,43 euros, financiado a 80%.  

Nos primeiros anos de operacionalização, tal como indicado na Tabela 5, o InovCluster apresenta um 

orçamento maioritariamente proveniente de financiamento público (2009 – 100%; 2010 – 98%; 2011 – 92%; 

2012 – 84%), principalmente através de projetos financiados por programas nacionais. No entanto, importa 

salientar que, em 2013 e 2014, registou-se um aumento considerável do financiamento proveniente de 

fontes privadas, representando a prestação de serviços cerca de 48% e 46%, respetivamente, do orçamento 

total do InovCluster. Constata-se assim que o InovCluster tem vindo a fazer um esforço para alinhar o seu 

modelo de financiamento com as boas práticas a nível internacional, sobretudo com as estabelecidas pelo 

ESCA.  

Quanto ao modelo de associação do InovCluster, este segue uma abordagem baseada no pagamento de 

quotas anuais (Tabela 6), que asseguram o acesso dos associados às atividades e a alguns serviços, de 

forma gratuita.  

Tabela 6. Modelo atual de quotas do InovCluster.  

 

 

                                                      
17,18 Inclui valores faturados a empresas no âmbito de um projeto de Internacionalização conjunto financiado, que implicará um reembolso 

às empresas, em virtude do financiamento atribuído. 

 

Entidade 

Empresa 
Associação/ 

Cooperativa 

Instituição 

de I&D 

Instituição 

de ensino 

superior 

Município 

Pequena Média Grande 

Valor 150€ 200€ 250€ 200€ 250€ 350€ 350€ 
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2.2. Processos de avaliação do InovCluster  

Entre 2011 e 2013, o InovCluster foi alvo de dois processos de avaliação que permitiram identificar um 

conjunto de áreas e orientações futuras a ter em consideração na sua estratégia. 

Assim, num primeiro momento, entre outubro e dezembro de 2011, foi realizada uma análise benchmarking 

internacional pelo ESCA para a obtenção do selo Bronze Label. No âmbito deste processo foi produzido 

um relatório que assinalou um conjunto de áreas que necessitam de ser reforçadas no seio do InovCluster 

(ESCA, 2011) (Figura 22). 

 
Figura 22. Principais áreas a reforçar pelo InovCluster, de acordo com o ESCA. 

Fonte: ESCA, 2011. 

 

Adicionalmente, no período compreendido entre agosto de 2012 e março de 2013, o InovCluster esteve 

envolvido num estudo no âmbito do Plano Global de Avaliação do QREN e dos Programas Operacionais 

2007-2013. Este estudo, designado “Estudo de Avaliação da Estratégia e do Processo de Implementação 

das EEC – Tipologia Clusters”, salientava principalmente algumas áreas de melhoria para o InovCluster, 

sinalizadas na Figura 23 (SPI, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Principais áreas a reforçar pelo InovCluster, de acordo com o Estudo de Avaliação. 

Fonte: SPI, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
Projetos/Iniciativas colaborativas 

de I&D e transferência de 

tecnologia sem financiamento 

público 

 

Internacionalização dos 
associados 

 

Desenvolvimento do 

Empreendedorismo 

 
Reduzido contributo para o avanço e 

disseminação do conhecimento 

científico e tecnológico 

 Reduzido contributo para o 

desenvolvimento de interações entre 

as empresas e entre estas e as 

instituições de suporte 

 
Reduzido contributo para a 

internacionalização das empresas e 

das instituições de suporte 

 Elevada dependência relativamente à 

obtenção de apoios financeiros e/ou 

uma fraca capacidade de mobilização 

de recursos privados 
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3. Exemplos inspiradores internacionais 
 

No presente Capítulo é apresentado um conjunto de quatro clusters que, a nível internacional, se destacam 

pelas suas boas práticas, com elementos transferíveis que servem como pontos de referência e 

aprendizagem, constituindo exemplos inspiradores para a definição da estratégia do InovCluster. Os 

clusters apresentados foram selecionados com base num conjunto de critérios, dos quais se destacam: a 

certificação pelo ESCA (Gold, Silver ou Bronze Label), o âmbito setorial (dando preferência a clusters do 

setor agroindustrial ou setores complementares), a composição da rede associativa (procurando identificar 

clusters compostos maioritariamente por empresas) e a dispersão geográfica (dando preferência a clusters 

regionais). 

 

3.1. Agri Sud-Ouest Innovation (França) 

 

Apresentação 

Criado em 2007, o Agri Sud-Ouest Innovation (Pôle de Compétitivité Agricole et Agro-industriel du Sud-

Ouest) é um centro de referência no setor agroindustrial, estabelecido nas regiões da Aquitânia e Midi-

Pirinéus. Seguindo uma estratégia orientada para o tríptico “Investigação-Formação-Empresa”, dirigida à 

identificação, apoio e promoção de projetos regionais de I&D nos domínios da agricultura, do agroalimentar 

e dos recursos agrícolas, o Agri Sud-Ouest Innovation foi o primeiro Cluster agroindustrial europeu 

reconhecido com o Gold Label (ESCA, 2014). O Agri Sud-Ouest Innovation definiu como âmbito de atuação 

8 agro-fileiras de excelência na Região, nomeadamente: foie gras de pato; laticínios de ovinos; maçãs; 

milho; morangos; sementes de girassol; soja; e vinhas e vinho.  

O Cluster atua no sentido de apoiar as PME do setor agroindustrial tendo em vista o aumento do seu valor 

acrescentado e da capacidade de resposta a desafios futuros, através da criação de uma rede de 

conhecimento e de cooperação territorial que permita reforçar a vantagem competitiva e fomentar o 

desenvolvimento económico da região. Neste contexto, o Agri Sud-Ouest Innovation estabeleceu três eixos 

estratégicos para o período 2013-2018, que constituem as bases dos projetos que promove junto dos seus 

associados, a saber: 

 Desenvolver a agrorrefinaria e valorizar o conjunto da produção agrícola, através de, por exemplo, 

desenvolvimento de bioplásticos; 

 Melhorar a eficiência dos sistemas de produção, nomeadamente das máquinas agrícolas; 

 

 

Pôle de Compétitivité Agricole et Agro-industriel du Sud-Ouest 

Website: http://www.agrisudouest.com/ 

País: França 

http://www.agrisudouest.com/
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 Otimizar os meios de produção (ao nível da eco-eficiência), por exemplo procedendo à substituição 

dos fertilizantes azotados de origem química. 

 

No que se refere ao modelo de financiamento, o Cluster tem procurado reduzir a dependência dos recursos 

públicos, sendo de destacar o facto de cerca de 50% dos seus recursos provirem de capital relativo às 

quotas dos membros, prevendo-se que essa parcela atinja o valor de 1,5 milhões de Euros em 2014.  

Atualmente, o Cluster conta com 302 associados, dos quais 205 são empresas, 45 instituições de 

investigação e transferência de conhecimento, e os restantes entidades públicas (designadas de 

instituições). Importa salientar que, no sentido de ir ao encontro das necessidades dos seus associados, o 

Cluster organizou os seus membros em diferentes grupos, designados de Quóruns, que desempenham um 

papel relevante na sua gestão: 

 Quórum "Empresas" – Ramifica-se em três subgrupos, designadamente PME, Grandes Empresas 

e Investidores; 

 Quórum “Estabelecimentos de formação, investigação e transferência de conhecimento” – 

Divide-se em duas categorias, nomeadamente Estabelecimentos de formação e/ ou investigação e 

Centros de transferência tecnológica e institutos técnicos;  

 Quórum “Instituições”. 

A operacionalização do Agri Sud-Ouest Innovation está a cargo das seguintes estruturas governativas:  

 Assembleia Geral; 

 Conselho de Administração, composto por 41 membros representantes de todos os Quóruns;  

 Conselho Executivo, constituído por 10 membros responsáveis pela definição dos eixos estratégicos 

do Cluster;  

 Comité de certificação, constituído por 19 membros destacados pelo Conselho Executivo e que 

incluem elementos dos Quóruns “Empresas” e “Estabelecimentos de formação, investigação e 

transferência de conhecimento”, assim como dois agricultores de referência na Região. 

Complementarmente, a gestão do Agri Sud-Ouest Innovation é apoiada por uma Comissão Coordenadora 

(que monitoriza a atividade do Cluster), uma Comissão de Parceiros (inclui autoridades locais e outras 

entidades parceiras, que reúnem a cada dois meses) e uma Comissão de Ética (constituída por 12 a 20 

especialistas que aconselham o Conselho Executivo do Cluster em relação ao seu programa e estratégia).  

Tal como referido anteriormente, a prioridade do Cluster passa por apoiar as PME do seu setor de atuação, 

disponibilizando serviços específicos, sob a seguinte designação "POP! Services" (POP = "PME Objectif 

Progrès"). Esta iniciativa de prestação de serviços pretende, de um modo adaptado e direcionado aos 

associados do Agri Sud-Ouest Innovation, cumprir os seguintes objetivos: acelerar a internacionalização; 

desenvolver módulos de formação em matéria de Inovação; e desenvolver ferramentas metodológicas para 

oferecer maior apoio ao crescimento das PME. A iniciativa "POP! Services" compreende serviços em quatro 

áreas de intervenção, tal como indicado na Figura 24. 
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Figura 24. Serviços disponibilizados pelo Agri Sud-Ouest Innovation para o apoio às PME.  

Fonte: Agri Sud-Ouest Innovation, 2014. 

A par da estratégia de comunicação dos serviços, o Agri Sud-Ouest tem vindo a apostar na divulgação de 

informação relativa às suas atividades, associados e setor agroindustrial, nomeadamente através do seu 

website institucional e das redes sociais (como o Facebook e o Twitter).   

Relativamente a iniciativas mais direcionadas para a temática de IDI e promoção de uma cultura de 

inovação no seio da sua estrutura associativa, o Agri Sud-Ouest Innovation promove diversas iniciativas, 

das quais se destacam a criação dos “Clubes de Inovação” e o projeto “Tremplin Jeunes Chercheurs”. 

Estabelecida em 2008, a iniciativa “Clubes de Inovação” tem como objetivo o desenvolvimento de 

estratégias dinâmicas que permitam antecipar os futuros desafios do mercado. Os “Clubes de Inovação” 

reúnem líderes de empresas, responsáveis de I&D, investigadores de entidades públicas e todos os 

membros do Agri Sud-Ouest Innovation, com vista a compilar a informação económica, científica, política e 

regulamentar que rege as inovações das empresas do Cluster. Adicionalmente, é através das reflexões 

transversais realizadas nestes clubes que surgem os projetos de I&D e as orientações estratégicas do 

Cluster. Neste momento, o Agri Sud-Ouest Innovation tem ativos os seguintes clubes:  

 Clube "Agricultura de montanha"; 

 Clube "Agrorrefinaria e oportunidades"; 

 Clube "Transformação agroalimentar"; 

 Clube "Biotecnologia verde"; 

 Clube "Estrela da Terra". 

Por outro lado, a iniciativa “Tremplin Jeunes Chercheurs” tem como principal objetivo fomentar o intercâmbio 

entre a comunidade da investigação científica e a indústria, em torno do tema da inovação. Esta ação 

permite a jovens investigadores (doutorados ou pós-doutorados com menos de 35 anos) participarem, 

durante um ano, num dos “Clubes de Inovação” do Cluster, bem como num congresso internacional na 

respetiva área temática. Esta iniciativa contribui assim para estimular a inovação tecnológica ao reunir 

investigadores e industriais de diferentes áreas, de modo a acompanhar as novas tecnologias e tendências. 

Por outro lado, visa também integrar jovens investigadores no seio dos membros do Cluster, facilitando a 

sua entrada no mundo do trabalho. 

No que se refere a parcerias, importa salientar a criação da rede para o setor agroindustrial francês - “F²C 

innovation” – em conjunto com os Polos de Competitividade Valoria e Vitagora, em 2009, tendo-se juntado 
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mais recentemente o Polo Aquimer. Esta associação de quatro Clusters complementares visa a partilha de 

competências, recursos e esforços, particularmente no contexto do desenvolvimento internacional, ao nível 

da valorização agrícola alimentar e não-alimentar, da agronomia e dos ingredientes funcionais, bem como 

do desenvolvimento de novos produtos e tecnologias inovadoras adaptadas aos gostos organoléticos e às 

necessidades nutricionais dos potenciais consumidores. Os três principais objetivos do “F²C innovation” são 

os seguintes: 

 Identificar e cooperar com centros científicos de excelência em qualquer lugar do mundo, de modo 

a permitir ultrapassar os obstáculos tecnológicos que se apresentam; 

 Identificar e cooperar com Clusters ao nível do desenvolvimento de projetos de cooperação com 

interesse económico para os membros do Cluster; 

 Promover a excelência na rede de conhecimento do “F²C innovation” a nível mundial e contribuir 

para a atratividade das regiões onde se inserem os Clusters. 

 

De referir que p “F2C innovation” fundou e coordena a rede “World Food Innovation Network” (WoFIN), 

integrada igualmente pelo Agri Sud-Ouest Innovation, e que agrega Clusters, laboratórios e centros 

tecnológicos do setor agroindustrial, com o objetivo de desenvolver projetos de cooperação internacional 

no âmbito da inovação agroalimentar e fomentar a ação coletiva internacional no setor. O Agri Sud-Ouest 

Innovation integra também a rede “United Bio-economy Cluster” (UBC) juntamente com 4 Clusters 

franceses que partilham a mesma prioridade estratégica: a química vegetal sustentável.  

 

Lições e Reflexões 

ÂMBITO DE ATUAÇÃO | Segmentação dos membros de acordo com a estratégia 

O âmbito de atuação do Cluster Agri Sud-Ouest Innovation está assente numa estratégia orientada para o tríptico 

“Investigação-Formação-Empresa”. No sentido ir ao encontro das necessidades dos seus associados, o Cluster 

organizou os seus membros em três Quóruns: Quórum "Empresas", Quórum “Estabelecimentos de formação, 

investigação e transferência de conhecimento”, Quórum “Instituições”. 

PARCERIAS | Cooperação através da participação em redes de interclusterização nacionais e internacionais 

O Cluster reconhece o papel fundamental da cooperação no desenvolvimento de inovação e competitividade, 

valorizando nesse sentido parcerias regionais, nacionais e internacionais. Destaca-se a criação da rede “F²C 

innovation” em colaboração com três Clusters franceses do setor agroindustrial, visando a partilha de recursos e 

esforços, e a definição de políticas e estratégias conjuntas em torno da IDI, principalmente no contexto do 

desenvolvimento internacional.  

COMUNICAÇÃO | Gestão de presença online e dinamização de conteúdos informativos 

O Agri Sud-Ouest Innovation valoriza a divulgação de informação relativa ao Cluster, associados e setor 

agroindustrial, com o objetivo de dinamizar a comunicação junto do público geral, empresas e Clusters, e outras 

entidades. Para isso, o Cluster dá preferência à disponibilização de conteúdo na Internet, através do seu website 

institucional e de redes sociais como o Facebook e Twitter. 

FINANCIAMENTO | Criação de um portfólio de serviços 

Consciente da importância da sustentabilidade financeira, o Agri Sud-Ouest Innovation tem procurado reduzir a 

dependência dos recursos públicos, contando já com uma elevada contribuição por parte dos associados, cujas 

quotas representam atualmente cerca de 50% dos seus recursos financeiros. De modo a reforçar esta questão, o 

Cluster estabeleceu um portfólio de serviços, sob o conceito “POP! Services”, que visa apoiar a sustentabilidade, 

formação, estratégia e internacionalização das PME. 
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3.2.  Asociación de Fabricantes y Exportadores de Maquinaria Agrícola 

de Cataluña (Espanha) 

 

Apresentação 

Criado em 1998, o Cluster FEMAC (Asociación de Fabricantes y Exportadores de Maquinaria Agrícola de 

Cataluña) teve origem numa iniciativa de promoção de propostas estratégicas conjuntas, dinamizada por 

um grupo de empresários catalães da indústria da maquinaria agrícola, com o apoio da Diputación de Lleida 

e do Departamento de Industria y Comercio de la Generalitat de Cataluña. Em 2012, a FEMAC foi o primeiro 

Cluster Espanhol a ser distinguido com o Gold Label. 

A principal missão da FEMAC é promover a cooperação entre os seus membros em torno de projetos de 

inovação, de modo a contribuir para uma agricultura sustentável e para o aumento da sua competitividade 

no mercado. Nesse sentido, o Cluster tem como objetivos: i) fomentar a inovação como base de 

desenvolvimento do setor das máquinas agrícolas; ii) desenvolver máquinas e equipamentos de acordo 

com as necessidades do mercado; iii) introduzir melhorias nos processos de produção; iv) melhorar os 

padrões de qualidade; v) introduzir critérios ambientais nos processos de produção, em linha com as 

normas europeias; vi) aumentar as exportações; vii) estabelecer novos instrumentos de análise de mercado, 

distribuição e comercialização; viii) aumentar a cooperação público-privado assente na inovação; ix) 

promover a cooperação entre os centros de investigação e as necessidades identificadas junto das 

empresas; x) promover o crescimento económico do setor; xi) melhorar a competitividade do setor face à 

concorrência europeia. 

Para a consecução dos objetivos supramencionados, a FEMAC recebe um importante apoio nacional e 

regional, o que resulta na seguinte estrutura de financiamento: 60% fundos públicos; 25% serviços; 15% de 

quotas de empresas. 

Sob a responsabilidade de gestão privada, a operacionalização das atividades da FEMAC está a cargo de 

um Gestor de Cluster e de uma equipa técnica composta por gestores de projeto e pela contabilidade. A 

estrutura organizacional do Cluster adota o esquema do organograma apresentado na Figura 25. 

 

Figura 25. Organograma da estrutura de governação da FEMAC. 

Fonte: Generalitat de Catalunya, 2013. 
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De referir que do modelo de governação da FEMAC está assente numa parceria estabelecida com o 

MaqCentre. Estabelecido no Parque Científico e Tecnológico Agroalimentar de Lleida, o MaqCentre é um 

centro tecnológico orientado para maquinaria agrícola e equipamentos industriais, dedicado a atividades de 

IDI, transferência de tecnologia, prestação de serviços tecnológicos e formação especializada. Esta 

parceria, articulada conforme ilustrado na Figura 26, tem permitido às duas organizações otimizar as 

respetivas estruturas organizacionais e rentabilizar esforços e custos (FEMAC, 2011).  

 

 

Figura 26. Acordo de cooperação entre a FEMAC e o MAQCENTRE. 

Fonte: FEMAC, 2011. 

Atualmente, o Cluster reúne 48 associados - dos quais 38 são empresas - de diferentes tipologias ao longo 

de toda a cadeia de valor do setor da maquinaria agrícola, designadamente empresas fabricantes de 

maquinaria agrícola, empresas fornecedoras, centros de investigação, universidades, agências 

governamentais e nacionais de apoio a PME, consultoras especializadas, entre outros. Os membros podem 

ser categorizados de acordo com a Tabela 7.  

Tabela 7. Membros da FEMAC. 

FABRICANTES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

Equipamento e máquinas para a 
agricultura Sistemas de irrigação Componentes 

CENTROS TECNOLÓGICOS E DE INVESTIGAÇÃO 

Universidades Centros privados e parques 
tecnológicos 

Centros de C&T 

CONSULTORES ESPECIALIZADOS 

Mecânica, eletrónica e robótica Competências em estratégia de 
mercado 

Inovação e estratégia em 
clusterização 

OUTROS 

Associações do setor Agências governamentais Organizações de feiras/eventos 

Fonte: FEMAC, 2014. 

Relativamente às modalidades de afiliação, existem dois níveis de adesão: (i) associados com pleno direito 

de participação e votação, com acesso à Assembleia Geral do Cluster, através do pagamento de uma taxa 

anual; e (ii) associados de participação restrita, que apoiam e participam em atividades do Cluster, não 

pagando para isso qualquer taxa, apenas assinando uma declaração de interesse.  

Acordo de 
Cooperação 

Relações 
internacionais

Administração
Gestão de 

projetos de IDI
Engenharia

FEMAC MAQCENTRE
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No sentido de melhorar a competitividade dos fabricantes catalães de máquinas agrícolas, bem como das 

empresas envolvidas nas atividades da sua cadeia de valor, a FEMAC definiu uma estratégia assente em 

três eixos:  

 Cooperação – Cooperar no mesmo segmento estratégico e partilhar desafios competitivos 

comuns;  

 Inovação – Inovar em atividades que geram valor acrescentado;  

 Internacionalização – Internacionalizar as estruturas produtivas e comerciais. 

No que concerne à cooperação, o Cluster colabora com entidades localizadas nos continentes europeu, 

asiático, americano e africano, estabelecendo várias parcerias, das quais se destaca, a título de exemplo, 

a iniciativa de cooperação Catalunha-Marrocos - MACADAT - para reforçar a estrutura produtiva de toda a 

cadeia de valor de tâmaras na província de Tata, Marrocos. É também de destacar, no âmbito da 

cooperação, a integração da FEMAC na European Strategic Cluster Partnership (ESCP) Natureef, rede 

internacional na área da eficiência em recursos naturais. As referidas iniciativas de cooperação 

internacional, entre outras, permitem ao Cluster reforçar a visibilidade internacional do setor, da região e 

dos próprios associados, e facilitar a internacionalização dos seus associados e empresas do setor. 

Ao nível da inovação, o Cluster tem promovido vários projetos que compreendem atividades de I&D, com o 

objetivo de conferir valor acrescentado aos seus membros e ao setor. A título de exemplo, são de destacar 

alguns projetos que demonstram o trabalho desenvolvido pela FEMAC neste âmbito, designadamente: GPS 

(aplicação de sistemas GPS em máquinas agrícolas de distribuição de sementes, pesticidas, etc.); 

DOSICONTROL (desenvolvimento de um controlador eletrónico para distribuição de fertilizantes); e 

PHOTOMAQ (desenvolvido em colaboração com o Cluster SECPhO com o objetivo de sustentar a oferta/ 

procura de soluções tecnológicas de fotónica para o setor de maquinaria agrícola). Para além disso, o 

Cluster apoia os membros relativamente à dinamização de projetos de IDI que possam ser objeto de 

candidaturas a programas de cofinanciamento internacionais, bem como à identificação e concretização de 

oportunidades de negócio a nível internacional. Concretamente, a FEMAC disponibiliza uma plataforma de 

pesquisa de oportunidades de financiamento, hospedada no seu website, designada “Portal Ayudas” 

(Ayudas I+D+i, Ayudas Nacionales, Ayudas Europeas). 

A FEMAC manifesta uma abertura internacional que começa com a comunicação online, através de um 

website apresentado não só em castelhano e catalão, mas também em inglês, francês, alemão e búlgaro. 

Para além disso, o Cluster efetiva várias iniciativas de fomento das relações internacionais dos seus 

associados, designadamente: 

 Missões empresariais – visitas de grupo a feiras, encontros de negócios e outros eventos através 

dos quais as empresas associadas podem estabelecer e dinamizar contactos profissionais; 

 Missões inversas – Com o apoio do Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural; 

 Participação em feiras internacionais do setor – participação dos seus associados em feiras 

internacionais do setor, de forma articulada com a realização de missões empresariais e 

dinamização dos grupos de internacionalização; 

 Grupos de Internacionalização –consolidação das capacidades de exportação para o reforço da 

competitividade dos fabricantes de maquinaria em mercados externos. A cada grupo pertencem 
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cerca de 4 ou 5 empresas, que beneficiam em conjunto de um gerente comercial local (i.e. no 

mercado selecionado), viagens e participação em feiras internacionais do setor, e material comum 

de promoção comercial. 

 

Como resultado da aposta na internacionalização, em 2013, os associados do Cluster exportaram em média 

cerca de 50% do total de produção, sendo que algumas empresas chegaram a vender cerca de 85% da 

produção a mercados estrangeiros. 

Por fim, de referir que em conformidade com a sua estratégia, e de modo a sistematizar a sua oferta de 

serviços, a FEMAC definiu as seguintes áreas no âmbito das quais apoia o desenvolvimento de projetos 

junto dos seus associados: inovação (aconselhamento sobre ideias de projetos, apoio na identificação de 

parceiros e na preparação e gestão de candidaturas a programas de financiamento); internacionalização 

(desenvolvimento de estratégias e competências para promover a internacionalização, identificação de 

parceiros de cooperação e negócio e o acompanhamento de atividades internacionais); transferência de 

tecnologia (desenvolvimento de projetos de transferência de tecnologia). 

 

Lições e Reflexões 

MODELO DE GOVERNAÇÃO | Estabelecimento de sinergias com entidades no âmbito da governação 

O modelo de governação do Cluster está definido de forma a otimizar e rentabilizar estruturas e esforços 

organizacionais, através da parceria estabelecida com o centro tecnológico MaqCentre. A parceria permite aa FEMAC 

disponibilizar recursos e serviços através do centro tecnológico, no que concerne as áreas de administração, gestão 

de projetos de IDI, engenharia e relações internacionais. 

ATIVIDADES: IDI | Apoio ao financiamento e desenvolvimento de projetos 

A FEMAC apoia a realização de projetos no âmbito da IDI, cujos resultados se têm vindo a traduzir em importante 

valor acrescentado para o Cluster e seus membros, contribuindo para o crescimento económico e desenvolvimento 

da região e do setor agrícola e de maquinaria agroindustrial. São exemplo de sucesso os projetos GPS, 

DOSICONTROL e o PHOTOMAQ. É importante destacar o apoio prestado pelo Cluster na identificação de 

oportunidades de financiamento para a realização de projetos, através da plataforma “Portal Ayudas” disponibilizada 

no seu website  

ATIVIDADES: INTERNACIONALIZAÇÃO I Apoio especializado à internacionalização de empresas 

O Cluster apoia o desenvolvimento de estratégias e competências para promover a internacionalização, a 

identificação de parceiros de cooperação e negócio e a dinamização de atividades internacionais. Nesse sentido, 

promove a realização de missões empresariais de cariz tecnológico e missões inversas; a execução de estudos de 

benchmarking; e a participação dos associados em feiras internacionais. Importa destacar, neste âmbito, a criação e 

dinamização de Grupos de Internacionalização, que consistem em grupos de trabalho para a exportação, que 

permitem identificar as oportunidades internacionais adequadas para um conjunto de associados que partilhem 

necessidades e objetivos. 

PARCERIAS | Promoção de atividades de cooperação internacionais 

A FEMAC tem estabelecido várias iniciativas de cooperação, que permitem promover projetos de desenvolvimento 

de tecnologias, produtos e serviços; dinamizar relações entre entidades de C&T e empresas; estabelecer relações 

internacionais que facilitem a entrada dos seus membros em novos mercados; e contribuir para a melhoria do 

posicionamento do setor e da região nos mercados internacionais. Neste âmbito é importante destacar a iniciativa de 

cooperação Catalunha-Marrocos MACADAT, e a participação da FEMAC na rede ESCP Natureef. 
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3.3. Skåne Food Innovation Network (Suécia) 

 

Apresentação 

O Skåne Food Innovation Network (Livsmedelsakademin), doravante designado por SFIN, é um Cluster 

sueco, estabelecido em 1994 com o apoio da Agência de Inovação da Suécia (VINNOVA), no âmbito do 

programa de apoio à inovação regional VinnVäxt. O Cluster reúne empresas do setor agroalimentar, com 

enfoque na indústria alimentar e na indústria de restauração da região de Skåne.  

Neste sentido, os principais objetivos do Cluster são: 

 Desenvolver a cooperação na indústria alimentar, orientada quer para o estabelecimento de novas 

start-ups quer para a renovação de empresas estabelecidas;  

 Reforçar a atratividade da indústria alimentar e aprofundar e ampliar o reforço de competências; 

 Representar um ponto de encontro acessível e interessante para todos no âmbito do setor 

agroalimentar, de modo a propiciar o desenvolvimento de novos produtos, serviços e conceitos de 

negócio.   

Atualmente, o Cluster conta com mais de 90 associados do Cluster, sendo que mais de dois em três 

parceiros e nove em dez membros são empresas privadas. Da rede associativa do Cluster fazem parte 

membros como a Unilever, Nestlé, TetraPark, Danisco e Danone. Os associados do SFIN dividem-se em 

duas tipologias:  

 Parceiros – grandes empresas e organizações que, mediante uma quota anual de 

aproximadamente 3.800 euros, têm total acesso aos serviços, à rede de contactos e ao conselho 

administrativo do Cluster; 

 Membros – pequenas empresas e organizações que, através do pagamento de uma quota anual 

que ronda os 215 euros adquirem acesso a benefícios como a participação em atividades 

organizadas pelo Cluster e exposição na homepage do seu website.  

Para além das contribuições correspondentes às quotas procedentes dos membros e parceiros, o 

financiamento do SFIN conta com a contribuição de organizações regionais, nacionais e europeias que 

atuam no âmbito da inovação.  

O modelo de governação (Figura 27) do Cluster envolve um Conselho de Administração constituído por 12 

membros, incluindo um CEO, representantes da administração local (da Região de Skåne), de 

universidades e de empresas. A operacionalização do SFIN está a cargo de uma Equipa de Gestão 
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composta por 8 membros, divididos pelas diferentes atividades nucleares e complementares, incluindo as 

tarefas administrativas (como a gestão dos membros do Cluster).  

 

Figura 27. Estrutura organizacional do Cluster SFIN. 

Fonte: SFIN, 2014. 

As atividades nucleares encontram-se organizadas em seis áreas distintas: 

 Cooperação & Estratégia – fomento da colaboração entre os diversos players, sobretudo ao nível 

da transferência de conhecimento entre a indústria e o meio académico, organizações e autoridades 

públicas; 

 Inovação & Empreendedorismo – facilitação e aceleração do processo de inovação, desde a 

geração da ideia até à sua concretização, apoiando empreendedores através do aconselhamento, 

facilitação de acesso a redes de contactos e atividades de coaching; 

 Recrutamento – com uma presença ativa em universidades e associações académicas, e com um 

programa de formação único, o Cluster estabelece as condições adequadas para corresponder às 

necessidades da indústria e atrair recursos humanos qualificados; 

 “Joyful Meals” – mudança de paradigmas nos padrões de alimentação no setor público, tornando 

o período de refeição num momento mais feliz, através da promoção de atividades de dinamização 

de vários locais como hospitais, escolas e lares de idosos; 

 “Tasting Skåne” – desenvolvimento de novos produtos em pequena-escala e do turismo 

gastronómico através do apoio a pequenas empresas regionais e de atividades de disseminação e 

sensibilização sobre a cultura gastronómica da Região, para que cada vez mais pessoas tenham 

oportunidade de conhecer e experimentar a oferta disponível; 

 Embalagens Alimentares – desenvolvimento de projetos inovadores na área da embalagem 

através da colaboração com o Cluster Packbridge, com o objetivo de desenvolver um portal para o 

setor, identificar oportunidades para co-embalamento/embalamento-teste, promover a investigação 

na área dos bio e nanomateriais e a formação na área da tecnologia do embalamento. 

Complementarmente, cada área de atividade do SFIN beneficia da colaboração com diferentes Redes de 

Cooperação criadas pelo Cluster com o objetivo de apoiar as atividades desenvolvidas. No total, o SFIN 

possui 8 Redes que têm uma relação direta com as suas atividades nucleares, designadamente:  
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 Investigação alimentar – plataforma de mais de 140 contactos científicos multidisciplinares e 

ligação à área da Cooperação & Estratégia;  

 Gestão – constituída por diversos gestores de empresas que debatem sobre iniciativas conjuntas 

em aspetos relacionados com capital de risco, desenvolvimento do Cluster, capacitação de recursos 

humanos, entre outros. Esta rede apoia diretamente a área da Cooperação & Estratégia; 

 Conselho de Empreendedorismo – tem como principal objetivo apoiar os empreendedores, ou 

futuros empreendedores, no desenvolvimento das suas ideias de negócio, desde o apoio no 

desenvolvimento de novos produtos/serviços, à criação da própria empresa. A rede tem ligação à 

área da Inovação & Empreendedorismo; 

 I&D – composta por gestores de topo de I&D de empresas, promove o debate conjunto em torno de 

desafios/obstáculos na criação de valor, contribuindo para que as empresas sejam capazes de 

inovar. Esta rede apoia as atividades realizadas na área da Inovação & Empreendedorismo; 

 Retalho – reúne o comércio alimentar da Região de Skåne, onde são discutidas tendências de 

consumo locais e dada formação aos comerciantes locais. Para além disso, a rede facilita a 

introdução de novos produtos no mercado, através de lojas-teste. A rede tem uma ligação direta à 

área Tasting Skåne; 

 Recursos Humanos – operacionalização do programa de formação e capacitação de recursos 

humanos, funcionando como um local de troca de experiências sobre aspetos relacionados com a 

carreira no setor e locais de trabalho. A rede apoia todas as atividades realizadas na área do 

Recrutamento; 

 Conselho Consultivo – Consiste numa rede de estudantes universitários com elevado interesse na 

indústria alimentar, promovendo a realização de visitas de estudo e reuniões entre estes e gestores 

de empresas, com o objetivo de estabelecerem contactos importantes na indústria antes de entrarem 

no mercado de trabalho. A rede tem uma ligação à área do Recrutamento; 

 Cadeia de Valor – reúne os vários players da indústria alimentar, no sentido de aproveitar sinergias 

e promover iniciativas conjuntas em toda a cadeia de valor; 

 Rede Política – constituída por representantes dos vários municípios da Região, incluindo membros 

da administração local e cidadãos, com o objetivo de criar novas forma de colaboração entre a 

indústria alimentar e o poder local, em particular ao nível da criação de infraestruturas para o catering 

no setor público.  

 

Ao nível da Inovação & Empreendedorismo, o SFIN tem promovido a realização de vários projetos, alguns 

dos quais em parceria com outras entidades (universidades, empresas e outros Clusters) do setor. A título 

de exemplo, destacam-se os seguintes projetos: 

 Projeto “OpenUP” – desenvolvido em parceria com o Cluster Packbridge com o objetivo de criar 

uma plataforma web de inovação aberta na interface entre os alimentos e as suas embalagens. 

Atualmente, a plataforma conta com mais de 400 utilizadores de 30 países diferentes. A iniciativa 

teve como principal objetivo a criação de um espaço de partilha de conhecimento, onde os 

utilizadores pudessem colocar os desafios específicos com que lidam e as dificuldades que 
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enfrentam, no sentido de outros puderem contribuir com o seu conhecimento e ideias para a 

resolução dos mesmos. Por outro lado, constitui-se como uma ferramenta de vigilância tecnológica 

e estratégica, disponibilizando documentos e informação especializada sobre tendências de 

consumo, de mercado e de produtos; 

 Projeto “My Dairy” – consistiu no desenvolvimento de módulos inovadores pré-fabricados para a 

produção de biocombustíveis na indústria dos lacticínios. O sucesso do projeto beneficiou, não só 

da alargada rede de contactos do Cluster, mas também do apoio na realização de estudos de 

viabilidade da nova tecnologia em empresas associadas do SFIN. 

Importa salientar que o SFIN aposta fortemente na capacitação e formação de recursos humanos. Em 

particular, o Cluster promove a realização de cursos vocacionais destinados a jovens com interesse na 

indústria alimentar, aliando duas áreas de extrema importância para os seus objetivos, nomeadamente o 

empreendedorismo e a formação. Como exemplo, destaca-se a realização do “Curso vocacional para o 

empreendedorismo em processamento alimentar de pequena-escala”, organizado em colaboração com a 

“Folk University” e vários artesãos regionais, com o objetivo de formar jovens em vários aspetos 

relacionados com o processamento alimentar, com enfoque nas questões científicas da produção artesanal. 

 

Lições e Reflexões 

ATIVIDADE: EMPREENDEDORISMO | Definição do empreendedorismo como atividade nuclear  

O SFIN aposta na vertente do empreendedorismo como ferramenta para a inovação, procurando facilitara  geração 

e a comercialização de novos produtos e serviços que se traduzam em elevado valor acrescentado para os membros, 

o Cluster e a Região. Realça-se o facto de esta vertente estar incluída nas atividades nucleares do SFIN, no âmbito 

da atividade “Inovação & Empreendedorismo”, através da qual organiza o apoio aos empreendedores, em articulação 

com a rede “Conselho de Empreendedorismo”. 

ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO | Organização de ações de capacitação vocacionais 

O SFIN aposta na capacitação e formação dos recursos humanos do setor, promovendo nesse âmbito várias 

iniciativas, como a realização de cursos vocacionais em temáticas da área agroalimentar, alinhadas com a estratégia 

do Cluster, em parceria com entidades de formação, de C&T e outros atores relevantes (e.g. artesãos locais). Destaca-

se a realização de cursos orientados para jovens com interesse na indústria agroalimentar, como por exemplo o 

“Curso vocacional para o empreendedorismo em processamento alimentar de pequena-escala”. 

COMUNICAÇÃO | Criação de uma identidade regional 

O SFIN dedica-se intensamente ao desenvolvimento regional, atuando de forma concertada com diversos atores para 

promover a região de Skåne e seus atributos. Neste âmbito, foi criada uma identidade regional, sob a iniciativa “Tasting 

Skåne”, que sustenta a disseminação e sensibilização da cultura gastronómica da região e permite aos membros 

promover os seus produtos sob a mesma identidade. 

FINANCIAMENTO | Diferenciação de quotização por tipologias de associados 

O Cluster encontra nos seus associados uma importante fonte de financiamento, que contribui para a minimização da 

sua independência relativamente aos fundos públicos. Assim, o SFIN divide os seus associados em duas tipologias, 

sujeitas ao pagamento de diferentes montantes de quota anual, que beneficiam de um conjunto vantagens de 

associação distintas. 
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3.4. WagrALIM (Bélgica) 

 

Apresentação 

Criado em 2006, o WagrALIM (Le Pôle de Competitivité de l'Agro-Industrie Wallonne) é um Cluster dedicado 

à indústria agroalimentar da Região da Valónia, Bélgica.  

A missão do WagrALIM consiste em acelerar a criação de valor no seio das empresas em matéria de 

inovação, internacionalização e parcerias. Atuando nesse sentido, o Cluster pretende estabelecer-se como 

um ator de referência na Região ao nível de inovação no setor agroindustrial. Para isso, rege-se segundo 

os valores de cooperação, liderança, excelência e ambição.  

O WagrALIM atua em torno dos seguintes objetivos específicos: (i) fomentar a cooperação e a 

competitividade entre empresas do setor agroindustrial; (ii) desenvolver uma cultura de inovação no setor 

agroindustrial; (iii) acompanhar os membros no desenvolvimento dos respetivos projetos; (iv) aumentar a 

visibilidade internacional do Cluster, dos seus membros e dos respetivos projetos e colaborações 

internacionais; (v) melhorar a rentabilidade das fileiras do setor agroindustrial; (vi) facilitar o posicionamento 

das empresas em mercados em crescimento; (vii) prestar serviços que colmatem as necessidades dos 

membros e que permitam melhorar a sua competitividade. 

O Cluster WagrALIM é uma associação que trabalha na base de uma parceria público-privada, dispondo 

de um importante apoio do Governo Regional da Valónia. Importa referir que o setor privado contribui com 

cerca de 30% do financiamento, resultado da prestação de serviços por parte do Cluster, do apoio aos 

associados por parte especialistas (o Cluster atua como facilitador, recebendo depois um apoio da Região 

que se traduz num serviço) e através de contribuições sob a forma de quotas. As contribuições privadas 

são suficientes para cobrir os custos operacionais do WagrALIM, como o aluguer de escritórios e salas de 

reuniões, a organização de seminários e outros eventos. O valor base da quota é de 300 euros para uma 

empresa com menos de 20 pessoas, garantindo acesso à generalidade dos serviços disponibilizados pelo 

Cluster, sendo que a algumas atividades (como por exemplo, organização de workshops e seminários, 

organização de missões científicas) está associado um custo adicional.  

Atualmente, o conjunto de associados do Cluster compreende 253 membros, designadamente: 100 

empresas (das quais 70 são PME), 8 centros de formação e 145 unidades/centros de investigação públicos 

e privados (dados de outubro de 2014).  

A equipa de gestão do WagrALIM compreende 7 recursos humanos, desde a sua constituição, que exercem 

funções muito específicas e em áreas como a I&D, a Internacionalização e o Desenvolvimento de Negócio 

a nível internacional. A estrutura organizacional do Cluster é constituída por um Conselho de Administração, 

uma Unidade de Operações e vários Grupos de Trabalho (“Task Forces”), como apresentado na Figura 28. 

Adicionalmente, o Cluster apresenta uma Assembleia Geral, sendo os procedimentos organizacionais 

orientados por regulamento interno.  

 

 

Le Pôle de Competitivité de l'Agro-Industrie Wallonne 

Website: http://www.wagralim.be/ 

País: Bélgica 

http://www.wagralim.be/
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Figura 28. Estrutura organizacional do WagrALIM. 

Fonte: WagrALIM, 2014. 

Para a consecução dos objetivos estabelecidos, estão definidos 4 eixos estratégicos que norteiam a 

atuação do Cluster e os esforços de colaboração entre membros e parceiros do WagrALIM. Os eixos 

estratégicos do Cluster WagrALIM são: 

 Eixo 1. Alimentos saudáveis e qualidade nutricional – conceção de produtos ou ingredientes com 

benefícios comprovados para a saúde ou com elevada qualidade nutricional; 

 Eixo 2. Eficiência industrial – melhoria dos processos de fabrico e métodos de conservação de 

alimentos, sobretudo através da inovação aplicada à gestão industrial; 

 Eixo 3. Embalagens – desenvolvimento de embalagens inovadoras, ativas e inteligentes (incluindo 

ao nível de design e marketing), recorrendo a matérias-primas renováveis que cumpram os 

requisitos alimentares e ambientais; 

 Eixo 4. Desenvolvimento de fileiras agroindustriais sustentáveis – valorização dos processos 

produtivos e respetivos subprodutos, visando aumentar o valor acrescentado, reduzir os custos 

associados, e fomentar uma atividade industrial sustentável e responsável.  

O WagrALIM disponibiliza vários serviços de apoio às empresas, com o propósito de fomentar a 

competitividade e inovação do tecido empresarial. No sentido de facilitar às PME a rapidez e flexibilidade 

necessárias para enfrentar desafios tecnológicos, o Cluster dinamiza uma iniciativa apoio às PME – 

“WagrALIM Expresso” - no âmbito da qual disponibiliza três serviços: Cheques Tecnológicos, Reuniões 

Expresso e Equipamentos Expresso.  

 Cheques Tecnológicos – em articulação com o Governo Regional, o Cluster disponibiliza 

informação para que os seus associados acedam a Cheques Tecnológicos (CT). Os CT são emitidos 

pela “Agence de Stimulation Technologique” (AST) e visam apoiar projetos de pequena dimensão e 

de agilização simples, que estejam relativamente perto de entrar no mercado (i.e. não associados a 

investigação fundamental), através da prestação de serviços tecnológicos. Cada cheque tem o valor 

de 500 euros (25% - PME beneficiante; 75% - Região da Valónia e FEDER). A PME pode beneficiar 

de 40 CT por ano civil, no máximo; 
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 Reuniões “Expresso” – consistem em sessões de informação direcionadas para o matchmaking 

entre empresas e entidades de C&T. No âmbito desta iniciativa são identificados problemas/ 

necessidades de empresas que não apresentam meios ou competências para colmatar as questões 

apresentadas, e selecionadas entidades que detenham o know-how e/ou os equipamentos 

necessários. A articulação dos atores envolvidos e a dinamização das reuniões (tempo limitado e 

agenda bem definida) são da responsabilidade do Cluster;  

 Equipamentos “Expresso” – motor de pesquisa de equipamento científico, disponível no website 

do WagrALIM, detido por centros de investigação, faculdades e universidades. Com esta plataforma, 

o Cluster facilita a procura e o acesso a equipamento científico por parte das empresas, assim como 

o estabelecimento de colaborações entre as partes interessadas, através da partilha de 

conhecimento. Esta plataforma tem verificado uma elevada utilização por parte dos associados do 

Cluster e tem vindo a originar colaborações e parcerias duradouras. 

O fomento da internacionalização tem uma importância vincada para o Cluster, uma vez que o aumento da 

visibilidade internacional reflete-se num aumento do investimento estrangeiro na região da Valónia. O 

WagrALIM, procura realizar iniciativas de apoio à internacionalização complementares às que são 

atualmente disponibilizadas pela agência regional responsável pelo apoio à internacionalização das PME 

(por exemplo, participação em feiras internacionais e realização de missões empresariais conjuntas). 

Salientam-se em seguida algumas iniciativas relevantes na área da internacionalização empreendidas pelo 

WagrALIM: 

 Interclusterização e benchmarking - estabelecimento de parcerias com outros Clusters para a 

realização de benchmarking (aquisição de boas práticas), contribuindo para a abertura de novos 

mercados aos seus associados; 

 Missões tecnológicas - realização de missões internacionais de cariz tecnológico, procurando a 

obtenção de novas competências, a identificação de novas matérias-primas e a identificação de 

potenciais parcerias de I&D para os seus associados. Inclui a organização de visitas a centros 

tecnológicos e de reuniões B2B, focadas em setores ou áreas científicas específicas; 

 Desenvolvimento de negócio - presença de um representante no Brasil por forma a aceder a 

novas tendências, matérias-primas e cadeias de valor. Adicionalmente, o Cluster perspetiva 

estabelecer, no curto/médio prazo, um escritório num dos países asiáticos, devido à grande 

abertura destes consumidores para novos alimentos.  

 

O WagrALIM promove parcerias regionais e internacionais entre os seus membros e empresas, institutos 

de investigação e outras entidades, visando o estabelecimento de projetos de colaboração competitivos de 

elevado valor acrescentado nas áreas de investigação, formação, investimento e desenvolvimento 

internacional. Os seus parceiros são principalmente empresas, entidades de C&T e instituições de 

formação, que atuam sobretudo como membros de projetos dinamizados pelo Cluster. Para além disso, o 

WagrALIM está associado a várias instituições que reforçam a sua rede de contactos, como entidades 

regionais, nacionais e internacionais, integrando ainda a PTE “Food for Life”. De referir também a presença 

na rede WoFIN - World Food Innovation Network, através da qual tem estabelecido relações com 14 

Clusters de 11 países diferentes, e a participação na parceria EFA - European Food Alliance, que conta 

com mais 8 Clusters europeus do setor agroalimentar. No âmbito da EFA são organizadas “Food Tours”, 
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que consistem em visitas científicas e missões B2B dinamizadas entre os associados dos Clusters 

parceiros.  

No âmbito da Formação e Capacitação, o Cluster organiza, em parceria com os centros de formação seus 

associados, workshops, cursos e sessões de formação, disponíveis ao público geral interessado, e com 

custo de inscrição reduzido para os membros do WagrALIM. As iniciativas de formação têm sido muito 

focadas em questões tecnológicas e, sempre que possível, contam com uma componente prática. 

Destacam-se, em seguida, alguns projetos dinamizados pelo Cluster na área da capacitação dos recursos 

humanos do setor: KeyProcess” - Desenvolvimento de competências essenciais para a operacionalização 

de linhas de produção automatizadas na indústria alimentar; “Formabière” - Plataforma de formação online 

direcionada a cervejarias, “Foodexchange” - Seminário de partilha de boas práticas em vários tópicos 

relevantes para PME da área alimentar; e “Cluster Training Placements Project” - Alocação de estudantes 

do ensino superior em empresas do Cluster WagrALIM. 

 

Lições e Reflexões 

MODELO DE GOVERNAÇÃO | Envolvimento dos principais atores na governação 

O WagrALIM aposta no envolvimento dos principais atores na sua governação, incluindo na sua estrutura governativa 

Grupos de Trabalho, organizados por temáticas, que reúnem representantes da indústria, de instituições de C&T e 

de instituições de ensino, permitindo a identificação e resolução dos problemas do setor e dos associados e a 

adaptação da estratégia e das atividades promovidas pelo Cluster à realidade dos membros. 

ATIVIDADE: IDI | Mecanismos de aproximação entre o tecido empresarial e as entidades de C&T 

As iniciativas promovidas pelo WagrALIM para o fomento da aproximação entre o tecido empresarial e as entidades 

de C&T, através de atividades de dinamização da oferta-procura tecnológica, resultam num maior valor acrescentado 

e num aumento da competitividade dos associados, do Cluster e da Região da Valónia. No âmbito da iniciativa de 

apoio às PME - “Wagralim Expresso” - o Cluster disponibiliza aos seus associados CT, organiza as “Reuniões 

Expresso” e dinamiza a plataforma “Equipamentos Expresso”. Destaca-se também a importante contribuição das 

iniciativas de interclusterização para o empreendimento de relações e o desenvolvimento de projetos de IDI em 

parcerias regionais, nacionais e internacionais, entre empresas e entidades de C&T.  

ATIVIDADE: INTERNACIONALIZAÇÃO | Desenvolvimento de negócio e da presença internacional  

O WagrALIM realiza várias iniciativas para o fomento da internacionalização, reforçando a imagem do setor, da 

Região, do Cluster e respetivos membros no estrangeiro, através da promoção de parcerias de negócio e cooperação. 

Destaca-se a importância da abertura de escritórios do Cluster nos mercados internacionais, como é exemplo a 

representação no Brasil e a futura presença de um colaborador na Ásia, que permite dinamizar projetos no local, 

acompanhar tendências, identificar novas matérias-primas e estabelecer contactos. 

ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO | Organização de ações de capacitação com uma forte vertente prática  

O WagrALIM possui uma postura dinâmica no que concerne à capacitação dos recursos humanos do setor, 

promovendo workshops, cursos e sessões de formação, junto dos seus associados e público em geral, com uma forte 

componente prática e tecnológica, abordando temáticas relevantes em conformidade com as necessidades do setor. 

São exemplo as ações de formação “KeyProcess” e o “Cluster Training Placements Project”. 
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4. InovCluster 2020 
 

Este Capítulo apresenta uma proposta de estratégia a adotar pelo InovCluster para o período 2014-2020, 

tendo por base os resultados da auscultação aos associados, a realidade da agroindústria a nível regional, 

nacional e internacional, a análise SWOT à situação atual do Cluster (ver Anexo I), as orientações e 

prioridades europeias e nacionais, tanto ao nível do setor como ao nível dos processos de clusterização e 

as experiências internacionais de clusters de referência. 

Neste contexto, propõe-se que a estratégia do InovCluster seja estruturada de acordo com os seguintes 

níveis: Visão, Missão, Vertentes Estratégicas, Linhas de Orientação Estratégica e Corolários (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Níveis de definição da estratégia. 

 

 

No âmbito do planeamento estratégico, a Visão corresponde, na prática, ao cenário que se pretende 

alcançar a médio/longo prazo e a Missão consiste no fio condutor que poderá orientar a ação dos agentes 

envolvidos. As Linhas de Orientação Estratégica, organizadas por Vertentes Estratégicas, fornecem 

estrutura à ação e têm subjacente um conjunto de corolários necessários para materializar a estratégia. 

 

4.1. Visão e Missão 

 

Aquando da sua constituição, e nos primeiros cinco anos de atuação, o InovCluster apresentava uma Visão 

focada naquele que deveria ser o papel do Cluster no primeiro ciclo de reconhecimento, como uma 

plataforma de concertação entre os principais atores do setor, dando enfoque a uma grande diversidade de 

áreas, como a inovação, I&D, transferência de conhecimento, formação, desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e processos, marketing e internacionalização.  

No entanto, considera-se pertinente rever a Visão estabelecida no sentido de a direcionar para o cenário 

que o InovCluster pretende ver concretizado no período de 2014-2020, em particular tendo em consideração 

o impacto da sua atuação no setor agroindustrial da Região Centro.  

Visão

Missão

Vertentes Estratégicas / Linhas de 
Orientação Estratégica

Corolários
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Neste contexto, no âmbito da estratégia do InovCluster para o período 2014-2020, propõe-se a seguinte 

Visão: 

 

 

 

 

 

 

Também a Missão do InovCluster deverá ser revista no sentido de orientar o Cluster nesta segunda fase 

de operacionalização, tendo em particular atenção as necessidades prementes no setor agroindustrial da 

Região. Desta forma, torna-se importante definir uma Missão que evidencie o papel relevante que o 

InovCluster poderá desempenhar, entre 2014 e 2020, como uma plataforma dinamizadora, que, 

beneficiando e reforçando as parcerias com atores de referência regionais, contribua para o aumento da 

competitividade do setor agroindustrial da Região Centro, através de iniciativas em torno de um conjunto 

de áreas de atuação prioritárias, tais como: a IDI, a Internacionalização e a Capacitação.  

Assim sendo, propõe-se a seguinte Missão para o período 2014 – 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Vertentes Estratégicas e Linhas de Orientação Estratégica 

Por forma a alcançar a Visão e a Missão identificadas, sugere-se uma estratégia organizada em torno de 

10 Linhas de Orientação Estratégica, enquadradas em seis Vertentes Estratégicas (Figura 30).  

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Vertentes Estratégicas. 

 

ÂMBITO DE 
ATUAÇÃO

MODELO DE 
GOVERNAÇÃO

ATIVIDADES

PARCERIAS COMUNICAÇÃO FINANCIAMENTO

Ser, em 2020, reconhecido a nível nacional e internacional como um Cluster de Excelência, capaz de contribuir de 

forma decisiva para que a Região Centro se afirme ao nível nacional, ibérico e europeu como um território líder nas 

fileiras agroindustriais, suportado na singularidade e na qualidade dos seus agrorecursos e dos seus produtos. 

VISÃO 

O InovCluster deverá atuar como uma plataforma dinamizadora do setor agroindustrial da Região Centro, 

reforçando a realização de iniciativas e a prestação de serviços nas áreas de Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação (IDI), Internacionalização e Capacitação do tecido empresarial, trabalhando em estreita ligação e 

beneficiando das competências e recursos disponíveis nos restantes atores de referência da Região. 

MISSÃO 
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Âmbito de atuação 

 

Estas Linhas têm subjacentes vários corolários, cuja materialização, por via de projetos estruturantes 

(apresentados neste documento no capítulo subsequente), se revela particularmente importante para a 

concretização da estratégia desenhada para o período 2014-2020. 

  

 

Assumindo-se, em 2009, como uma estratégia de eficiência coletiva de âmbito regional, o InovCluster tem 

como enfoque o setor agroindustrial da Região Centro, atuando sobretudo, de acordo com o 

reconhecimento efetuado pelo COMPETE, em 6 NUTS III Centro (Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, 

Cova da Beira, Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul e Serra da Estrela). Por outro lado, a nível setorial, 

o InovCluster tem vindo a desenvolver a sua atividade em torno de 8 fileiras nucleares – azeite, carne, 

cereais, hortofrutícolas, leite e lacticínios, mel, peixe, vinho e vinha – identificando também um conjunto de 

7 áreas complementares de atividade – frio, embalagens, logística e distribuição, fornecimento de 

equipamentos, monitorização e controlo de qualidade, marketing territorial e setorial, e design, local labelling 

e gestão. 

As atividades e iniciativas levadas a cabo pelo InovCluster têm vindo a contribuir para que este se consiga 

afirmar como uma plataforma de concertação entre os principais atores do setor agroindustrial da Região, 

contando atualmente com 158 membros na sua rede associativa. Destes atores, 120 são empresas, 

maioritariamente inseridas na categoria de micro e pequenas empresas (representando mais de 70% das 

empresas). 

Do ponto de vista geográfico, em virtude da existência de associados sedeados em praticamente toda a 

Região Centro (no total das 12 NUTS III), considera-se pertinente o alargamento do âmbito de atuação a 

toda a Região, procurando-se, no entanto, evitar sobreposições territoriais com o Agrocluster Ribatejo (que 

atualmente abrange a NUTS III Médio Tejo).  

De facto, para além de ser relevante a conciliação de estratégias e iniciativas, assume também bastante 

importância a articulação entre estes dois clusters no que se refere ao âmbito geográfico, uma vez que 

partilham objetivos e modelos de atuação semelhantes, que privilegiam a ligação forte e de proximidade às 

empresas. Saliente-se também a necessidade de articulação com a PortugalFoods, que embora apresente 

uma atividade mais intensa na Região Norte e focada em grandes empresas, tem como âmbito geográfico 

todo o território nacional.  

Do ponto de vista setorial, tendo em consideração a dispersão significativa que caracteriza o setor na 

Região, considera-se que o InovCluster não se deverá focar em fileiras específicas, mas sim privilegiar 

iniciativas de natureza horizontal a todo o setor agroindustrial. Contudo, por forma a adequar a atuação 

do Cluster à totalidade dos seus associados, e atendendo também à existência de empresas com 

características muito distintas (desde grandes e médias empresas até pequenos produtores), justifica-se a 

segmentação dos associados através da criação de grupos de trabalho que possam facilitar o 

desenvolvimento de estratégias e atividades específicas para as entidades com interesses comuns 

(ou seja, soluções tailor-made), contribuindo para o aproveitamento de sinergias e para o aumento da 

cooperação.  
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Sem prejuízo de outros critérios que possam vir a ser identificados, considera-se que a constituição destes 

grupos possa ser realizada de acordo com características, como por exemplo, as relacionadas com o tipo 

de negócio, a dimensão da empresa e a tipologia de produtos.  

 

 

Fonte inspiradora – Boa Prática Internacional 

O âmbito de atuação do Cluster Agri Sud-Ouest Innovation está assente numa estratégia orientada para o tríptico 

“Investigação-Formação-Empresa”. No sentido de concertar a sua atuação e adaptar as iniciativas às reais 

necessidades dos seus associados, o Cluster segmentou os seus membros em três grupos de trabalho: Quórum 

"Empresas", Quórum “Estabelecimentos de formação, investigação e transferência de conhecimento”, Quórum 

“Instituições”. 

 

Adicionalmente, considera-se pertinente que o InovCluster oriente a sua atuação em torno de um 

conjunto de áreas temáticas prioritárias, alinhadas com as prioridades nacionais e internacionais 

do setor agroindustrial (apresentadas no Capítulo 1), sobretudo em matéria de IDI, tornando assim as 

suas atividades e iniciativas mais focalizadas e orientadas para os mercados internacionais.  

Fonte inspiradora – Boa Prática Internacional 

O Cluster WagrALIM definiu um conjunto de eixos estratégicos que orientam a sua atuação, em torno dos quais são 

desenvolvidos os projetos e as atividades, sobretudo ao nível da IDI, incluindo a realização de projetos e criação de 

novos produtos. Estes eixos estratégicos são: Alimentos saudáveis e qualidade nutricional, Eficiência industrial, 

Embalagens e Desenvolvimento de fileiras agroindustriais sustentáveis. 

 

Desta forma, tendo em consideração as boas práticas internacionais (com destaque para os clusters 

analisados no Capítulo 3), as prioridades tecnológicas nacionais e internacionais do setor (referidas no 

Capítulo 1), o InovCluster deverá atuar, no período de 2014 a 2020, em torno das seguintes áreas temáticas 

prioritárias, sem prejuízo de outras que venham a ser identificadas:  

 Área temática 1. Alimentos seguros e saudáveis; 

 Área temática 2. Produtos gourmet e de elevado valor acrescentado; 

 Área temática 3. Embalagens inovadoras; 

 Área temática 4. Sustentabilidade (eficiência dos processos produtivos e valorização dos 

subprodutos) 

De referir que os projetos âncora que venham a ser identificados e propostos pelo InovCluster para este 

novo período de operacionalização, deverão dar resposta às áreas acima elencadas, alinhando assim a 

sua atuação com as prioridades europeias e contribuindo para o reforço do seu posicionamento a nível 

internacional.  

Não obstante uma composição da rede associativa adequada aos padrões de excelência europeus, 

nomeadamente os estabelecidos pelo ESCA (em termos de representatividade de empresas e diversidade 

de atores), considera-se que o InovCluster deverá alinhar a composição dos associados com as áreas 
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Modelo de Governação 

 

temáticas prioritárias, procurando integrar empresas e entidades com competências e know-how 

em áreas chave (por exemplo, na área da saúde), ao mesmo tempo que procura atrair mais empresas 

de referência (em termos de dimensão) da Região. 

Por outro lado, o InovCluster deverá ainda reforçar o envolvimento dos atuais membros da sua rede 

associativa nas atividades que promove.  

Assim sendo, no que se relaciona com o Âmbito de Atuação, foi definida a seguinte Linha de Orientação 

Estratégica: 

 

 

 

 

Neste sentido, o InovCluster deverá criar condições para: 

 Do ponto de vista geográfico, procurar o alargamento da intervenção a todos os municípios da 

Região Centro, garantindo uma adequada articulação com o Agrocluster Ribatejo (que atua 

na NUT III Médio Tejo);  

 Do ponto de vista setorial, privilegiar iniciativas horizontais a todo o setor agroindustrial, 

procurando reforçar o envolvimento e a participação ativa dos vários associados, 

nomeadamente das entidades de C&T e das empresas nas suas iniciativas; 

 Estabelecer grupos de trabalho que permitam dar uma resposta adequada às necessidades 

de todo o tecido empresarial do setor agroindustrial da Região Centro (caracterizado pela 

sua heterogeneidade), organizando os associados de acordo com as suas características (e.g. 

dimensão, tipologia de produtos,..), no sentido de definir estratégias concertadas e tailor-made;  

 Orientar a sua estratégia em torno das seguintes áreas temáticas prioritárias: alimentos seguros 

e saudáveis; produtos gourmet e de elevado valor acrescentado; embalagens inovadoras; e 

sustentabilidade (eficiência dos processos produtivos e valorização dos subprodutos);  

 Alargar a rede associativa a empresas e entidades de referência regional nas áreas temáticas 

prioritárias; 

 Ser reconhecido a nível regional, nacional e internacional pelas atividades desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

O atual modelo de governação do InovCluster assenta numa estrutura organizacional que se tem mostrado 

eficaz e eficiente, e que inclui 4 órgãos sociais, designadamente: Assembleia Geral, Direção, Conselho 

Fiscal e Conselho Consultivo. A entidade responsável pela gestão do Cluster é a InovCluster – Associação 

do Cluster Agroindustrial do Centro, criada em 2009 para o efeito e com sede nas instalações do CATAA.  

O InovCluster deverá afirmar-se, a nível regional e nacional, como um ator de referência e 

excelência do setor agroindustrial da Região Centro, com enfoque em áreas temáticas 

prioritárias, reforçando o seu posicionamento a nível internacional. 
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Atualmente, a operacionalização é assegurada por uma equipa técnica constituída por uma Diretora 

Executiva e cinco Técnicos Superiores, que têm vindo a representar e promover o Cluster, entre outras 

atividades já elencadas no Capítulo 2. 

No próximo período de operacionalização, considera-se relevante que o InovCluster prossiga com as 

atividades de benchmarking com os seus congéneres, por forma a identificar oportunidades de 

melhoria, atuando sobre as mesmas no sentido de conseguir atingir o reconhecimento internacional da sua 

excelência, mais concretamente a obtenção do Gold Label atribuído pelo ESCA. 

Contudo, para que se posicione de forma favorável no âmbito deste processo, é fundamental que o 

Conselho Consultivo possa desempenhar um papel ativo, apoiando a Direção em matérias de índole 

estratégica e técnico-científica. Neste contexto, considera-se relevante que o InovCluster promova a 

realização de reuniões do Conselho Consultivo, de forma periódica, procurando assegurar que destas 

resultem a emissão de pareceres que suportem a atuação da Direção e que contribuam para adequar 

a estratégia e as atividades à realidade dos associados.  

 

Fonte inspiradora – Boa Prática Internacional 

O Cluster WagrALIM definiu um conjunto de Grupos de Trabalho, compreendidos na sua estrutura governativa e que 

na prática assumem o papel de Conselho Consultivo. Estes grupos são organizados por temáticas e reúnem 

representantes da indústria, do SCT e do contexto pedagógico e formativo, possibilitando a identificação e resolução 

dos problemas do setor e dos associados e a adaptação da estratégia e das atividades promovidas pelo Cluster à 

realidade dos membros. 

 

De referir que a equipa técnica do InovCluster deverá acompanhar as necessidades dos seus 

associados e do setor, contribuindo desta forma para a adequação/revisão da sua estratégia. Em 

alinhamento com as boas práticas internacionais em termos de gestão, sobretudo as definidas pelo ESCA, 

considera-se pertinente, para este efeito, que o InovCluster procure estabelecer um contacto direto e 

permanente com os seus associados para recolher feedback quanto à sua atuação (por exemplo, 

através de inquéritos de satisfação) e outra informação relevante (por exemplo, sugestões de atividades 

concretas).  

Ainda no que se refere ao modelo de governação, é importante que o InovCluster potencie as relações 

com entidades de referência a nível regional, salientando-se desde já o CATAA e o CEi, tendo em vista 

a otimização de recursos e o estabelecimento de complementaridades entre as estratégias e 

iniciativas a empreender. Da mesma forma, o InovCluster deve continuar a reforçar a relação com 

outros atores do setor, sobretudo no que se refere a congéneres nacionais, nomeadamente o 

PortugalFoods e Agrocluster Ribatejo. 

 

Fonte inspiradora – Boa Prática Internacional 

A estrutura organizacional do Cluster FEMAC está definida de forma a otimizar e rentabilizar estruturas e esforços 

organizacionais, através da parceria estabelecida com o centro tecnológico MaqCentre. A parceria permite ao Cluster 

disponibilizar recursos e serviços através do centro tecnológico no que concerne às áreas de administração, gestão 

de projetos de IDI, engenharia e relações internacionais 
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Atividades 

 

Tendo por base o exposto, no que refere ao Modelo de Governação, foi definida a seguinte Linha de 

Orientação Estratégica: 

 

 

 

 

Nesse sentido, será necessário criar condições para:  

 Fomentar a relação com outros atores relevantes do setor, sobretudo no que se refere a 

congéneres nacionais, nomeadamente o PortugalFoods e o Agrocluster Ribatejo, assegurando 

a articulação necessária para a implementação de uma estratégia concertada; 

 Promover uma maior articulação com as restantes entidades de referência a nível regional 

(sobretudo com o CATAA e com o CEi), no sentido da otimização de recursos e do 

estabelecimento de complementaridades entre as estratégias e iniciativas a empreender; 

 Dinamizar o Conselho Consultivo no sentido de fomentar a sua participação ativa no 

processo de tomada de decisão, contribuindo para o forte alinhamento entre as iniciativas do 

Cluster, as necessidades dos seus associados e as realidades do setor agroindustrial; 

 Garantir a existência de uma permanente adequação da equipa técnica disponível aos desafios 

que, a cada momento, se colocam ao setor agroindustrial; 

 Recolher informação, de forma permanentemente atualizada, sobre as necessidades dos seus 

associados e do setor, que possa contribuir para a adequação/ revisão da estratégia do 

InovCluster; 

 Obter o reconhecimento internacional de excelência, através da obtenção do Gold Label 

atribuído pelo ESCA. 

 

 

 

Enquanto cluster, o InovCluster tem vindo a estruturar e operacionalizar um conjunto de atividades, sempre 

que possível em cooperação, procurando contribuir para o desenvolvimento do setor agroindustrial e da 

própria Região Centro, tirando vantagens competitivas dos atores envolvidos.   

Neste âmbito, o InovCluster tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento de atividades 

nas temáticas da IDI, da Internacionalização, do Empreendedorismo e da Capacitação. De seguida 

salientam-se as principais iniciativas desenvolvidas:  

 Disponibilização de informação de tendências e inovação no setor ao nível de novos produtos, 

ingredientes, embalagens e tecnologias; 

 Realização de ações para promover a colaboração e cooperação entre as empresas; 

O InovCluster deverá estabelecer um modelo de governação otimizado e alinhado com as 

práticas internacionais de excelência, potenciando as relações com entidades 

congéneres a nível nacional e com entidades de referência a nível regional. 
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 Divulgação, junto dos associados e outros atores do setor, dos sistemas de incentivo nacionais 

(com enfoque no QREN e PRODER) e europeus (com enfoque no FP7 e Interreg); 

 Desenvolvimento de estudos de mercado, vigilância de mercados e organização de ações de 

prospeção em mercados internacionais; 

 Participação em missões, feiras, workshops, seminários e conferências internacionais; 

 Elaboração de material de divulgação de produtos inovadores dos associados, a nível nacional e 

internacional; 

 Apoio à criação de empresas no setor agroindustrial na Região Centro e consultoria de apoio a 

empreendedores na consolidação de mercado; 

 Organização de ações de sensibilização, informação e demonstração em torno de temáticas 

prioritárias, assim como de ações de formação e de workshops. 

 

Não obstante o interesse e pertinência das atividades empreendidas, torna-se importante que o InovCluster 

desenvolva e reforce as suas iniciativas em áreas consideradas como prioritárias para a sua atuação, 

destacando-se a IDI, a Internacionalização e a Capacitação (pelas necessidades evidenciadas e 

pertinência atribuída a estes temas por parte dos associados e tendo em conta as boas práticas e 

orientações internacionais) e o Empreendedorismo (pela relevância do tema). 

Atendendo à existência de atores locais com um papel relevante no desenvolvimento da Região, sobretudo 

em áreas como a IDI (por exemplo, o CATAA) e o Empreendedorismo (destacando-se o CEi), considera-

se fundamental que o InovCluster procure uma articulação com estas entidades, alinhando as 

estratégias, prioridades e iniciativas a empreender.  

Importa ainda salientar que, uma vez definida a RIS3 da Região Centro, e assumindo os clusters um papel 

fundamental na operacionalização destas estratégias regionais, o InovCluster deverá procurar alinhar a 

sua atuação com as iniciativas e áreas prioritárias (apresentadas no Capítulo 1) estabelecidas na RIS3. 

Adicionalmente, é fundamental que o InovCluster procure enquadrar as suas atividades e iniciativas 

com as orientações e prioridades definidas no âmbito da EUROACE. 

De acordo com o feedback recolhido junto dos seus associados, as atividades empreendidas pelo 

InovCluster apresentam uma elevada abrangência em termos de público-alvo, não parecendo estar 

focadas nem adaptadas às necessidades muito específicas das diferentes empresas. Neste contexto, 

é pertinente que o InovCluster tire partido da criação de grupos de trabalho com o intuito de adaptar as 

estratégias e iniciativas nas várias áreas às realidades e necessidades dos seus associados.  

Tendo por base o exposto, no que se refere às Atividades, foi definida a seguinte Linha de Orientação 

Estratégica: 

 

 

 

 

 

 

O InovCluster deverá reforçar a sua atividade, assumindo-se como um agente 

dinamizador, sobretudo nas áreas de IDI, Internacionalização, Empreendedorismo e 

Capacitação, garantindo o alinhamento com a RIS3 da Região Centro e com as 

orientações e prioridades estabelecidas na EUROACE. 
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Nesse sentido, será necessário criar condições para:  

 Participar ativamente na implementação da RIS3 da Região Centro, sobretudo no que se refere 

à dinamização das plataformas de inovação “Valorização e uso eficiente dos recursos 

endógenos naturais” e “Inovação Territorial”; 

 Alinhar as atividades com as orientações e prioridades estabelecidas na EUROACE; 

 Privilegiar o estabelecimento de sinergias entre o InovCluster e entidades locais de referência 

em áreas prioritárias, destacando-se o CATAA e o CEi; 

 Tirar partido da criação de grupos de trabalho no sentido de estabelecer estratégias e 

iniciativas nas várias áreas, perfeitamente alinhadas com as necessidades específicas de 

cada grupo de empresas. 

 

Apresentam-se em seguida linhas de orientação estratégia e respetivos corolários para as 4 áreas de 

atividade que se consideram mais relevantes para o InovCluster: IDI, Internacionalização, 

Empreendedorismo e Capacitação. 

 

IDI 

Na área da IDI, tendo em consideração as realidades atuais do InovCluster, justifica-se que este reforce o 

seu papel como agente dinamizador destas atividades no setor agroindustrial da Região, privilegiando a 

partilha do conhecimento, a inovação e a criatividade, através da aproximação entre as empresas e as 

entidades de C&T.  

Considera-se, assim, relevante que o InovCluster mobilize e dinamize um conjunto de atividades de IDI 

junto dos seus associados, que possam fomentar projetos de investigação e promover o lançamento 

de novos produtos e processos de maior valor acrescentado no setor, sobretudo em áreas temáticas 

prioritárias e de especialização inteligente, alinhados com as mais recentes tendências de consumo.  

Tendo em vista a otimização de recursos e meios, é pertinente que o InovCluster estabeleça sinergias 

com as entidades locais de IDI relevantes, sobretudo com o CATAA, uma vez que este se constitui 

como a infraestrutura de referência no apoio tecnológico às empresas do setor agroindustrial (com enfoque 

nas fileiras do azeite, dos produtos lácteos, dos hortofrutícolas, dos produtos cárneos e do mel). 

O InovCluster deverá tirar partido da criação dos grupos de trabalho (referidos na secção do Âmbito de 

Atuação) de forma a definir estratégias específicas para a área de IDI, e a desenvolver algumas 

iniciativas, como as seguintes:  

 identificação de tendências de consumo e novos materiais, por exemplo, através da criação 

de um observatório de tendências e novos produtos, com relatórios trimestrais e bolsa de 

oportunidades, e de missões tecnológicas a países com potencial de exploração para os 

associados; 

 aproximação da oferta-procura de IDI,  através de, por exemplo, criação de uma bolsa de 

matchmaking online, assim como da organização de eventos, reuniões e visitas que incluam 

matchmaking entre empresas e entidades de C&T; 
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 apoio à criação e gestão de projetos de IDI (de preferência, financiados no âmbito de programas 

nacionais e internacionais); 

 apoio ao desenvolvimento de novos produtos.  

 

Fonte inspiradora – Boa Prática Internacional 

O Cluster WagrALIM aposta na área da IDI através da disponibilização de serviços e ferramentas para as empresas 

que contribuem para identificar tendências de consumo, novos alimentos e novas moléculas (através de missões 

tecnológicas) e para aproximar a oferta-procura de IDI (através de “Reuniões Expresso”, que consistem em sessões 

de Matchmaking, e dinamização da plataforma “Equipamentos Expresso”). Destaca-se também a elevada participação 

em projetos de IDI a nível nacional e internacional.  

 

Neste contexto, no que concerne à área de IDI, é possível enunciar a seguinte Linha de Orientação 

Estratégica:  

 

 

 

 

Nesse sentido, será necessário criar condições para:  

 Participar em projetos de IDI em parceria com outros atores nacionais e internacionais, 

sobretudo financiados no âmbito de programas nacionais e europeus; 

 Promover a aproximação entre o tecido empresarial da Região e as entidades de referência 

de C&T, a nível nacional ou internacional, tendo em vista o desenvolvimento de iniciativas de 

IDI nas áreas temáticas prioritárias e de especialização inteligente; 

 Trabalhar em estreita ligação com o CATAA no que se refere à prestação de apoio 

especializado ao setor agroindustrial, com enfoque nas fileiras do azeite, dos produtos lácteos, 

dos hortofrutícolas, dos produtos cárneos e do mel. 

 

Internacionalização 

Relativamente à Internacionalização, não obstante a pertinência das atividades levadas a cabo pelo 

InovCluster, que muito têm contribuído para a visibilidade internacional dos produtos regionais do setor 

agroindustrial, importa ter em consideração a existência de uma grande diversidade de fileiras, constituídas 

por empresas com características e necessidades muito distintas.  

Neste contexto, considera-se que o InovCluster deverá continuar a reforçar as suas atividades de 

promoção internacional do setor, procurando, por um lado, adaptar as estratégias e iniciativas às 

necessidades específicas dos associados (conseguindo assim, por exemplo, uma maior adequação dos 

países-alvo),e, por outro, estudar formas alternativas de internacionalização (por exemplo, 

identificação, nos mercados selecionados, de representantes de alguns dos produtos da Região). Desta 

O InovCluster deverá ser um agente dinamizador de atividades de IDI no setor 

agroindustrial regional, com vista a aumentar a cooperação entre os atores do setor, 

potenciando o desenvolvimento de processos de elevado valor acrescentado e de novos 

produtos alinhados com as mais recentes tendências de consumo. 
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forma, o InovCluster deverá procurar adotar uma abordagem menos convencional à 

internacionalização, privilegiando iniciativas que se destaquem das habituais missões e participações em 

feiras internacionais.  

Merece relevo a necessidade do InovCluster implementar iniciativas que contribuam para a criação da 

escala necessária para posicionar alguns produtos regionais no mercado global, com destaque para 

as microempresas que não possuem estruturas dedicadas à temática da internacionalização, nem 

capacidade produtiva para, a título individual, dar resposta às possíveis solicitações de mercados 

internacionais.  

De seguida apresentam-se alguns exemplos de iniciativas consideradas nas boas práticas e que são 

claramente enquadráveis nas realidades dos associados e do tecido agroindustrial da Região:  

 apoio à internacionalização de um grupo de empresas com interesses e necessidades 

semelhantes e que atuem sob uma marca identitária, por exemplo, destacando um colaborador 

para cada grupo que trata da identificação e presença em feiras, assim como de outras questões 

logísticas; 

 realização de estudos de mercado à medida; 

 estabelecimento de parcerias com representantes locais nos mercados externos. 

 

 

Tendo por base o exposto, no que se relaciona com a Internacionalização, foi definida a seguinte Linha de 

Orientação Estratégica:  

 

 

 

 

 

Nesse sentido, será necessário criar condições para:  

 Desenvolver estratégias de internacionalização diferenciadas, alinhadas com as 

necessidades específicas dos seus associados, garantindo uma maior adequação dos países-

alvo e das iniciativas a promover;  

Fonte inspiradora – Boa Prática Internacional 

O Cluster FEMAC apostou na criação e dinamização de Grupos de Internacionalização que consistem em grupos de 

trabalho para a exportação que permitem identificar as oportunidades internacionais adequadas para um conjunto de 

associados que partilhem necessidades e objetivos. A cada grupo pertencem cerca de 4 ou 5 empresas, que 

beneficiam em conjunto de um representante e gerente comercial local, de viagens, da participação em feiras 

internacionais do setor, assim como de material comum de promoção comercial. 

O InovCluster deverá ser um elemento ativo na promoção internacional do setor 

agroindustrial regional, procurando, através de estratégias e iniciativas desenvolvidas à 

medida, alavancar a sua presença nos mercados externos e aumentar a captação de 

investimento direto estrangeiro. 
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 Estudar formas alternativas de internacionalização que possam contribuir para 

ultrapassar/minimizar as dificuldades relacionadas com a falta de dimensão (a título 

individual) da grande maioria do tecido empresarial da Região;  

 Articular com as redes agroindustriais nacionais suas congéneres as ações e as iniciativas 

a desenvolver, por forma a maximizar o aproveitamento de sinergias, em benefício de todo o 

setor. 

 

Empreendedorismo 

Sendo claramente uma área em que o InovCluster tem vindo a registar uma menor intensidade em termos 

de atividades e iniciativas, e atendendo à existência de uma estrutura estratégica no desenvolvimento 

empresarial em Castelo Branco, o CEi (com o qual o Cluster apresenta já uma parceria estabelecida), assim 

como outras organizações de referência na Região (como por exemplo, o Instituto Pedro Nunes e o 

Biocant), considera-se pertinente o reforço destas ligações e a oferta conjunta de atividades de apoio ao 

empreendedorismo.  

De salientar que a área do empreendedorismo é aquela onde se verifica uma menor atuação por parte 

da maioria dos Clusters do setor a nível nacional e internacional, incluindo os que foram reconhecidos 

pela sua excelência de gestão (Gold Label do ESCA), o que está claramente enquadrado com aquele que 

deverá ser o papel do InovCluster nesta área.  

Assim, considera-se que o empreendedorismo deverá ser trabalhado pelo InovCluster através da 

sensibilização para a temática (por exemplo, através da organização de sessões de capacitação em torno 

do empreendedorismo) e da identificação de ideias inovadoras que possam ser, posteriormente, 

desenvolvidas, em estreita colaboração com o CEi, sem prejuízo de outras entidades na área que se 

venham a identificar (por exemplo, incubadoras de base rural).  

Tendo por base o exposto, no que se relaciona com o Empreendedorismo, foi definida a seguinte Linha de 

Orientação Estratégica:  

 

 

 

 

 

Nesse sentido, será necessário criar condições para:  

 Criar as sinergias necessárias com o CEi e com incubadoras de base rural, no sentido de 

melhorar o apoio aos seus associados na criação e desenvolvimento de novos negócios; 

 Promover o desenvolvimento de projetos embrionários, nomeadamente entre 

empreendedores e investigadores, em áreas temáticas prioritárias e de especialização 

inteligente;  

O InovCluster deverá fomentar e criar condições que permitam aumentar o apoio à 

geração de negócios, através da sensibilização e da promoção da identificação de ideias 

inovadoras e de projetos embrionários, procurando impulsionar o crescimento 

socioeconómico do setor agroindustrial da Região, sempre em estreita articulação com o 

CEi. 
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 Fomentar a renovação e qualificação da base empresarial do setor agroindustrial em áreas 

de especialização inteligente. 

 

Capacitação 

No que concerne à área da Capacitação, o InovCluster tem vindo a organizar sessões de 

formação/capacitação focadas em temáticas consideradas estratégicas para o setor e para os seus 

associados, quer relacionadas com questões tecnológicas (por exemplo, apresentação de tendências e 

inovação no setor agroindustrial), quer tendo em vista a disseminação de boas práticas, por exemplo, em 

termos de marketing e tomada de decisão no setor.   

Atendendo ao papel do InovCluster como elemento agregador dos variados intervenientes do setor, 

considera-se que este deve reforçar a aproximação entre os centros de saber e as empresas, com o objetivo 

de otimizar as respostas às necessidades formativas e tecnológicas existentes no tecido empresarial do 

setor agroindustrial da Região.  

Revela-se pertinente aplicar os resultados obtidos no âmbito do projeto âncora Agritraining, em que 

foi efetuada a sistematização da oferta formativa existente nas entidades de C&T da Região, 

procurando-se o estabelecimento de sinergias e parcerias, evitando assim a duplicação de esforços. 

Por outro lado, importa salientar que para além de conhecimento científico e tecnológico, é relevante que o 

InovCluster continue a apostar em sessões de formação/capacitação em torno de áreas específicas e 

alinhadas com as necessidades específicas das empresas, e que incluem temáticas como a 

internacionalização (acesso a mercados específicos), gestão de empresas familiares, 

empreendedorismo, marketing digital, design do produto, entre outras.  

Por forma a tornar as iniciativas de capacitação mais práticas e direcionadas, e, consequentemente, 

com maior utilidade para as empresas, considera-se pertinente que, sempre que possível, se preveja a 

apresentação de casos práticos e testemunhos reais de sucesso (por parte de empresários de 

referência da Região) e a organização de visitas para contacto in loco com as boas práticas.  

 

Fonte inspiradora – Boa Prática Internacional 

O Cluster Skåne Food Innovation Network promove a realização de cursos vocacionais e práticos em temáticas da 

área agroalimentar e transversais, em parceria com entidades de formação, do SCT e outros atores relevantes (e.g. 

artesãos locais, empresários de referência). Destaca-se a realização de cursos práticos orientados para jovens com 

interesse na indústria agroalimentar, como por exemplo o “Curso vocacional para o empreendedorismo em 

processamento alimentar de pequena-escala”. 

 

Tendo por base o exposto, no que se relaciona com a Capacitação, foi definida a seguinte Linha de 

Orientação Estratégica:  

 

 

 

O InovCluster deverá promover a aproximação entre as entidades de ensino e formação 

e as empresas, com vista a otimizar as respostas às necessidades formativas/educativas 

e tecnológicas existentes no setor agroindustrial da Região, bem como a disponibilização 

de ações formativas de carácter muito específico em áreas não cobertas pelos restantes 

agentes locais. 
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Parcerias 

 

Nesse sentido, será necessário criar condições para:  

 Facilitar o alinhamento entre as necessidades formativas e tecnológicas das empresas e a 

oferta das entidades de C&T; 

 Promover a formação e a transferência de conhecimento científico e tecnológico entre as 

entidades de C&T e o mundo empresarial; 

 Capacitar as empresas do setor agroindustrial em áreas específicas e alinhadas com as suas 

necessidades, sempre que possível através de ações de curta duração e de natureza 

vincadamente prática, em temáticas como internacionalização (acesso a mercados 

específicos), gestão de empresas familiares, marketing digital, design de produto, entre 

outras.  

 

 

 

 

Atribuindo, desde sempre, um papel muito importante à cooperação, o InovCluster tem vindo a promover o 

estabelecimento de acordos de parceria de diferentes âmbitos, quer com outros Clusters (potenciando 

assim a interclusterização), quer com outras entidades de referência a nível regional e nacional. Também 

é de salientar o papel relevante do InovCluster no estabelecimento de parcerias entre os seus associados.  

No que se refere à interclusterização, merece especial destaque a dinamização da relação com o 

Agrocluster Ribatejo e o PortugalFoods, a organização de iniciativas conjuntas com a Produtech, com o 

TICE.PT e com o Turismo 2015, assim como a integração na parceria PORTUGALClusters, formalizada 

em Março de 2014 e que conta com 16 dos 19 Clusters nacionais reconhecidos.  

Por outro lado, o InovCluster tem procurado levar a cabo atividades conjuntas com outros atores que 

contribuíram para o desenvolvimento e concretização da sua estratégia, essencialmente através da 

dinamização e gestão dos projetos âncora (por exemplo, o CATAA, o CEC e a AIP-CCI). 

No entanto, embora se possam elencar algumas parcerias internacionais estabelecidas, como é exemplo a 

integração na ISEKI-Food Association, é necessário que o InovCluster intensifique as suas atividades de 

cooperação a nível internacional. Neste âmbito, considera-se pertinente que o InovCluster reforce a sua 

presença em redes e plataformas internacionais de ciência, tecnologia, inovação e conhecimento, 

procurando, desta forma, reforçar a interclusterização a nível internacional (destacando-se, desde já, o 

estabelecimento de parcerias com alguns dos Clusters analisados no Capítulo 3), incluindo a nível 

transfronteiriço.  

Fonte inspiradora – Boa Prática Internacional 

O Cluster FEMAC tem estabelecido várias iniciativas de cooperação a nível internacional, que têm contribuído para 

promover projetos de desenvolvimento de tecnologias, produtos e serviços; dinamizar relações entre entidades do 

SCT e empresas; facilitar a entrada dos seus membros em novos mercados; e contribuir para a melhoria do 

posicionamento do setor e da região nos mercados internacionais. Neste âmbito é importante destacar a iniciativa de 

cooperação Catalunha-Marrocos MACADAT, e a participação da FEMAC na rede ESCP Natureef. 
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Considera-se, também, que o InovCluster deverá fortalecer as parcerias já existentes, fomentando 

novas relações de cooperação com entidades (por exemplo de C&T) que possam aportar as 

competências necessárias para a concretização da sua estratégia, sobretudo em termos de 

suporte/prestação de serviços. Destaque-se assim a relevância de formalizar as relações de 

colaboração/cooperação já existentes com o CATAA, não só do ponto de vista estratégico como 

também do ponto de vista operacional. 

Fonte inspiradora – Boa Prática Internacional 

O Cluster Agri Sud-Ouest reconhece um papel fundamental da cooperação para o desenvolvimento de inovação e 

competitividade, valorizando nesse sentido parcerias regionais, nacionais e internacionais. Destaca-se a criação da 

rede “F²C innovation” em colaboração com três Clusters franceses do setor agroindustrial, visando a partilha de 

recursos e esforços, e a definição de políticas e estratégias conjuntas em torno da IDI, principalmente no contexto do 

desenvolvimento internacional 

 

Neste contexto, no que se relaciona com as Parcerias, foi definida a seguinte Linha de Orientação 

Estratégica: 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, será necessário criar condições para:  

 Estabelecer/Reforçar iniciativas de cooperação com clusters (nacionais e internacionais) do 

mesmo setor e de setores complementares; 

 Integrar o InovCluster em redes e plataformas internacionais de ciência, tecnologia, inovação 

e conhecimento; 

 Atuar como um agente facilitador do estabelecimento da cooperação entre os diferentes atores 

no setor agroindustrial da Região e entre estes e atores de referência a nível internacional; 

 Incrementar o grau de integração do InovCluster no SCT, reforçando a cooperação com 

entidades de suporte/prestação de serviços na área da inovação, entidades financiadoras, 

entre outras. 

 Formalizar e clarificar a sua relação de colaboração/cooperação com os atores de referência 

a nível regional (com particular destaque para o CATAA), não só do ponto de vista estratégico, 

mas também do ponto de vista operacional. 

 

 

 

O InovCluster deverá adotar uma estratégia clara de interclusterização, reforçar as suas 

relações de cooperação com entidades ligadas ao setor agroindustrial e a áreas 

complementares, e assumir um papel ativo na promoção de parcerias, de âmbito nacional 

e internacional (incluindo transfronteiriço), por forma a consolidar e intensificar a posição 

do setor e da Região no mercado global. 



 
 

 
  

 

InovCluster – Estratégia e Plano de Ação 2020  

69 

Comunicação 

 

 

 

O InovCluster procurou, desde sempre, apostar na divulgação e comunicação, quer das suas competências, 

atividades e serviços, quer das empresas do setor agroindustrial suas associadas. É de destacar a presença 

ativa nas redes sociais, a divulgação, em meios de comunicação variados, das atividades e eventos 

promovidos pelo InovCluster e associados, assim como o desenvolvimento de materiais promocionais e 

newsletters trimestrais para o setor.  

No entanto, apesar das iniciativas empreendidas, considera-se que ainda não está associada ao 

InovCluster uma adequada visibilidade/reconhecimento, particularmente a nível internacional. Para este 

facto, muito tem vindo a contribuir a reduzida aposta no website do Cluster, que, atualmente, apresenta 

parte da informação desatualizada e algumas secções ainda em construção. Por outro lado, embora o 

website esteja também disponível em espanhol e inglês, estas versões apresentam ainda algumas 

debilidades, designadamente no que se refere à quantidade de informação traduzida.  

Nesse sentido, e por forma a estar alinhado com as boas práticas em matéria de comunicação 

estabelecidas, sobretudo pelo ESCA (que indicam de forma clara que um cluster deve apresentar materiais 

de divulgação em formato bilingue, uma presença na internet reforçada através de um website atualizado 

e com informação detalhada e de perfis nas redes sociais, assim como referências em meios de 

comunicação digitais nacionais e internacionais), as iniciativas de comunicação do Cluster deverão ser 

reforçadas, tendo por base uma estratégia de comunicação com objetivos bem estabelecidos e 

claramente vocacionada para o contexto digital.  

Torna-se, assim, pertinente que o InovCluster desenvolva uma estratégia que, de forma clara e objetiva, 

permita apresentar ao exterior o conjunto de atividades e serviços que pode disponibilizar ao setor 

agroindustrial da Região Centro. Entre outros aspetos a considerar na estratégia, esta deverá incluir 

materiais promocionais em formato bilingue (brochuras, flyers, posters, entre outros), 

desenvolvimento de uma versão 2.0 do seu website, assim como a criação de outras ferramentas de 

comunicação, como por exemplo um vídeo de apresentação do InovCluster. 

Fonte inspiradora – Boa Prática Internacional 

O Agri Sud-Ouest Innovation valoriza a divulgação de informação relativa ao Cluster, associados e setor agroindustrial, 

com o objetivo de dinamizar a comunicação junto do público geral, empresas e Clusters, e outras entidades. Para 

isso, o Cluster dá preferência à disponibilização de conteúdo na Internet, através do seu website institucional bem 

estruturado e atualizado regularmente, e de redes sociais como o Facebook e Twitter. 

 

Esta estratégia poderá, com vantagem, ser composta por subcomponentes que deverão descrever as 

estratégias de comunicação relacionadas com cada uma das áreas de atividade consideradas mais 

relevantes para a atuação do InovCluster, nomeadamente: a IDI, a Internacionalização e a Capacitação. 

A criação de um catálogo de serviços para cada uma destas áreas de atividade é um dos pontos 

principais que deverá ser abordado na estratégia de comunicação do InovCluster. 

Importa destacar que, no que se refere à área da IDI, o InovCluster deverá procurar alinhar a sua 

estratégia de comunicação com o CATAA, tendo em consideração as suas realidades, infraestruturas e 

serviços disponibilizados. De facto, neste âmbito, o InovCluster deverá afirmar-se como um parceiro 
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Financiamento 

 

privilegiado do CATAA nas questões que se prendem com a IDI, sobretudo nas fileiras de especialização 

deste centro tecnológico (fileiras do azeite, dos produtos lácteos, dos hortofrutícolas, dos produtos cárneos 

e do mel).  

Por fim, de referir que as ferramentas e materiais de comunicação devem ser disponibilizadas pelo 

menos em Inglês, possibilitando ao InovCluster uma maior visibilidade internacional, estando alinhado com 

as boas práticas definidas pelo ESCA em matéria de comunicação.   

Neste contexto, no que se relaciona com a Comunicação, foi definida a seguinte Linha de Orientação 

Estratégica: 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, será necessário criar condições para:  

 Estruturar uma estratégia de comunicação adaptável aos meios digitais e que permita divulgar 

e disseminar as competências do InovCluster a nível regional, nacional e internacional;  

 Definir, dentro da estratégia de comunicação global, subcomponentes que descrevam 

estratégias de comunicação para as áreas de atividade de IDI, Internacionalização e 

Capacitação; 

 Modernizar e diversificar o website do InovCluster e desenvolver material de divulgação para 

disponibilizar nos meios digitais.  

 

 

 

As orientações e boas práticas internacionais (e também nacionais) em matéria de financiamento atribuem 

uma importância significativa à redução da dependência do financiamento público, tornando os clusters 

sustentáveis. Nesse sentido, é importante que estes possam identificar mecanismos que contribuam para 

o aumento das contribuições privadas pela diversificação das fontes de receitas.  

Nos primeiros anos de atividade, o InovCluster apresentou um orçamento que inclui montantes significativos 

provenientes de fontes de financiamento público (2009 – 100%; 2010 – 98%; 2011 – 92%; 2012 – 84%) 

principalmente através de projetos financiados por programas nacionais. No entanto, em 2013 e 2014, 

registou-se um aumento considerável do financiamento proveniente de fontes privadas, representando 48% 

e 47%, respetivamente, do orçamento total do InovCluster, o montante da prestação de serviços. Constata-

se assim que o InovCluster tem vindo a fazer um esforço para alinhar o seu modelo de financiamento com 

as boas práticas a nível internacional, sobretudo com as estabelecidas pelo ESCA.  

Ainda assim, considera-se pertinente que o InovCluster reforce, de forma contínua, a sua independência 

dos incentivos públicos, diversificando as suas fontes de financiamento e reduzindo o peso do 

O InovCluster deverá estabelecer uma estratégia de comunicação clara e adaptável ao 

contexto digital, que reforce, de forma objetiva, o conjunto de atividades e serviços que 

pode disponibilizar ao setor agroindustrial, em cada uma das suas áreas de atividade. 
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Município de Castelo Branco nos subsídios à exploração (tornando-os enquadráveis em contratos de 

prestação de serviços).  

De forma mais concreta, é pertinente que o InovCluster defina um modelo de negócio sustentado num 

portefólio de serviços diferenciadores/especializados e ajustados às reais necessidades do setor 

agroindustrial da Região, tendo sempre em consideração os serviços atualmente disponibilizados pelos 

restantes atores do setor. Considera-se, assim, que o InovCluster deverá apostar na intensificação de 

serviços, sobretudo nas áreas de IDI, Internacionalização e Capacitação, destacando-se de seguida alguns 

exemplos de potenciais novos serviços (ver no Anexo III uma lista mais alargada de propostas de serviços): 

 

IDI 

Organização de reuniões científicas entre a procura e a oferta de IDI 

Apoio à participação das empresas nos programas de financiamento de IDI internacionais 

Internacionalização 

Apoio a um grupo de empresas na entrada em novos mercados (incluindo identificação de 

parceiros/agentes comerciais locais, elaboração de materiais promocionais e de marca identitária, apoio 

à rotulagem e o agendamento de reuniões e missões) 

Organização de Food Tours /Roadshows (em parceria com entidades internacionais, e que deverão 

incluir a presença em feiras regionais tradicionais com stands/camionetas/tendas, a organização de 

showcookings com chefs de referência nas regiões-alvo, entre outras ações) 

Capacitação 

Organização de visitas para contacto in loco com boas práticas 

Implementação de programas de estágios em empresas (curriculares e do ensino profissional) 

 

Fonte inspiradora – Boa Prática Internacional 

Consciente da importância da autonomia financeira, o Agri Sud-Ouest tem procurado reduzir a dependência dos 

recursos públicos, contando já com uma elevada contribuição por parte dos associados, cujas quotas representam 

atualmente cerca de 50% dos recursos financeiros. De modo a reforçar esta questão, o Cluster definiu um portefólio 

de prestação de serviços, sob o conceito “POP! Services”, que visa apoiar a sustentabilidade, formação, estratégia e 

internacionalização das PME, contribuindo favoravelmente para o seu capital próprio. 

 

Desta forma, o InovCluster poderá tirar partido das competências e know-how da sua equipa técnica, 

assim como das sinergias estabelecidas/a estabelecer com atores de referência na Região nas áreas 

supramencionadas, como por exemplo o CATAA ou o CEi.  

Por outro lado, justifica-se também que o InovCluster continue a participar em projetos apoiados por 

programas nacionais e internacionais, uma vez que o volume de financiamento normalmente associado 

a este tipo de projetos não é de todo desprezável.  

Tendo por base o exposto, foi definida a seguinte Linha de Orientação Estratégica para a vertente do 

Financiamento:  

 

 



 
 

 
  

 

InovCluster – Estratégia e Plano de Ação 2020  

72 

 

 

 

 

Nesse sentido, será necessário criar condições para:  

 Diversificar as fontes de financiamento do InovCluster, incrementando as receitas 

provenientes da prestação de serviços e a angariação de fundos públicos comunitários; 

 Estruturar um portefólio de serviços diferenciadores/especializados, ajustado às 

necessidades dos seus associados e complementar aos serviços atualmente já disponibilizados 

pelos restantes atores do setor;  

 Reduzir o peso do Município de Castelo Branco nos subsídios à exploração, sendo que os 

apoios financeiros concedidos deverão ser disponibilizados no âmbito de contratos de prestação 

de serviços devidamente justificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O InovCluster deverá estabelecer um modelo de negócio que garanta a sustentabilidade 

financeira da sua atividade a médio/longo prazo, privilegiando uma menor dependência 

dos fundos públicos nacionais. 
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5. Plano de Ação 
 

Este Capítulo apresenta uma sugestão de um conjunto de projetos que poderão ser promovidos e 

empreendidos pelo InovCluster tendo em vista a materialização da estratégia proposta anteriormente. 

Nesse sentido, são identificadas iniciativas estruturantes que têm impacto numa ou mais Vertentes 

Estratégicas analisadas e que dão resposta a algumas das Linhas de Orientação Estratégica e corolários 

definidos. No final deste capítulo, é apresentada ainda uma síntese da relação entre os projetos 

estruturantes propostos e as Vertentes Estratégicas analisadas. 

 

5.1. Identificação dos projetos 

 

A estratégia do InovCluster para o período 2014-2020 deve ser operacionalizada tendo por base um 

conjunto de projetos estruturantes. Nesse sentido, para além de se procurar garantir a continuidade de 

iniciativas e projetos relevantes implementados no período anterior, reconhece-se como essencial encetar 

novas ações que respondam à orientação estratégica que agora se propõe. Desta forma, os exemplos de 

projetos estruturantes em seguida apresentados (Tabela 8) encontram-se devidamente alinhados com a 

Missão, Visão e Linhas de Orientação definidas previamente.  

 

Tabela 8. Projetos estruturantes propostos 

Projetos estruturantes 

P1. InovGroup – Criação de um modelo de segmentação dos associados do InovCluster através da constituição de 

grupos de trabalho, tendo em vista a definição de estratégias e iniciativas tailor-made.  

P2. InovGere – Gestão e coordenação técnica, operacional e financeira do InovCluster. 

P3. InovIteams – Criação e dinamização de Clubes de Inovação nas áreas temáticas prioritárias do InovCluster 

(em colaboração com o CATAA). 

P4. InovTrend – Acompanhamento de oportunidades/tendências (ao nível do consumo) e divulgação do estado da 

arte (ao nível de novos produtos e novas tecnologias) no setor agroindustrial a nível internacional. 

P5. InovTecmap – Elaboração de um roadmap tecnológico do setor agroindustrial (em colaboração com o CATAA). 

P6. InovMatch – Implementação de iniciativas de matchmaking que promovam a aproximação entre empresas e 

entre estas e entidades de C&T. 

P7. InovHub – Estabelecimento de sinergias e promoção do intercâmbio entre as empresas e a comunidade de 

investigação científica e de ensino superior. 

P8. InovParticipa – Dinamização da participação de atores relevantes do setor agroindustrial em programas de 

financiamento à IDI, com enfoque nos transnacionais e europeus. 

P9. InovExport – Criação e dinamização de grupos de internacionalização por forma a consolidar as capacidades 

de exportação, sobretudo dos pequenos produtores da Região. 
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Os projetos são descritos através de uma “Ficha Síntese de Projeto” (sendo apresentada no Anexo II uma 

versão mais detalhada de cada projeto) que inclui aspetos como os seus objetivos, a sua descrição sumária, 

as atividades necessárias para a sua implementação, as entidades a envolver, os indicadores de resultados 

e a articulação com outros projetos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P10. InovTour - Organização de iniciativas para promoção internacional dos produtos do setor agroindustrial da 

Região (em parceria com entidades internacionais locais). 

P11. InovAcademy – Implementação de programas de capacitação em torno de temáticas prioritárias para o setor 

agroindustrial da Região Centro. 

P12. InovCoopera – Desenvolvimento e reforço de ações de cooperação do InovCluster com congéneres 

internacionais para o aumento da eficiência coletiva 

P13. InovComunica – Elaboração e implementação de uma estratégia de comunicação digital para o InovCluster 

P14.InovServiços – Estruturação de portefólio de serviços diferenciadores/especializados, ajustados às 

necessidades do setor agroindustrial da Região Centro. 
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P1. InovGroup 

 

 

 

Nome: 

Criação de um modelo de segmentação dos associados do InovCluster através da constituição de 

grupos de trabalho, tendo em vista a definição de estratégias e iniciativas tailor-made 

Objetivos: 

 Segmentar os associados através da criação de grupos de trabalho que possam facilitar o 

desenvolvimento de estratégias e iniciativas tailor-made; 

 Garantir uma maior adequação entre as estratégias adotadas e as necessidades específicas 

dos associados; 

 Promover o estabelecimento de sinergias entre os associados, contribuindo assim para o 

aumento da cooperação entre os atores do setor da Região.  

Descrição: 

O presente projeto pretende contribuir para a segmentação dos associados do InovCluster através do 

estabelecimento de grupos de trabalho, tendo em vista uma resposta adequada às necessidades de todo 

o tecido empresarial do setor agroindustrial da Região. Estes grupos de trabalho poderão identificar 

prioridades, iniciativas a empreender, e estabelecer, inclusivamente, sinergias que se revelem 

vantajosas para os vários membros, devendo sistematizar todos estes aspetos numa estratégia tailor-

made. Considera-se que a constituição destes grupos possa ser realizada de acordo com os seguintes 

critérios: tipologia de produtos, dimensão da empresa, necessidades/objetivos da empresa, área 

temática de interesse, área de atividade do InovCluster, e fileiras de atuação. A cada grupo deverá estar 

associado um membro da equipa técnica do InovCluster, com responsabilidades ao nível da dinamização 

dos grupos e do acompanhamento do trabalho realizado. Deverão ser concertados esforços para o 

desenvolvimento de uma estratégia que reflita as principais prioridades e necessidades dos 

participantes, de modo a sustentar a posterior elaboração e execução de uma metodologia de trabalho 

para a dinamização dos grupos. 

Atividades: 

 Atividade 1. Criação dos grupos de trabalho dos associados 

 Atividade 2. Definição da estratégia de cada grupo de trabalho 

 Atividade 3. Dinamização dos grupos de trabalho 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de reuniões dos grupos de trabalho; 

 Número de estratégias desenvolvidas (em comparação com o número de grupos).  

Articulação com outros projetos: 

P2.InovGere; P3.InovITeams; P4.InovTrend; P5.InovTecmap; P6.InovMatch; P7.InovHub; 

P8.InovParticipa; P9.InovExport; P10.InovTour; P11.InovAcademy; P14.InovServiços 
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P2. InovGere 

 

 

 

Nome: 

Gestão e coordenação técnica, operacional e financeira do InovCluster 

Objetivos: 

 Dotar o InovCluster dos meios humanos, materiais e financeiros necessários para a 

implementação da sua estratégia; 

 Promover o reconhecimento internacional do InovCluster pela sua excelência na gestão, 

através da obtenção do Gold Label atribuído pelo ESCA. 

Descrição: 

O presente projeto tem como objetivo principal gerir e acompanhar o processo de implementação da 

estratégia do InovCluster, incluindo as atividades conducentes à obtenção do Gold Label atribuído pelo 

ESCA. Pretende-se garantir os meios humanos, materiais e financeiros necessários ao InovCluster para 

o desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente através das seguintes iniciativas: revisão do 

modelo de financiamento; capacitação dos recursos humanos do InovCluster; envolvimento da estrutura 

associativa na definição de prioridades de atuação e na revisão da estratégia; formalização de relações 

com entidades de referência a nível regional e com congéneres nacionais; e dinamização do Conselho 

Consultivo. Adicionalmente, estão previstas atividades de monitorização e avaliação da atuação do 

InovCluster, sobretudo através da elaboração e aplicação de inquéritos de satisfação e da recolha de 

informação sobre necessidades e perspetivas dos associados. 

Atividades: 

 Atividade 1. Gestão operacional, técnica e financeira do InovCluster 

 Atividade 2. Monitorização e avaliação do InovCluster 

 Atividade 3. Obtenção do Gold Label 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Grau de satisfação dos associados do InovCluster; 

 Obtenção do Gold Label pelo ESCA; 

 Número de associados, por tipologia; 

 Número de horas de formação por cada elemento da equipa técnica; 

 Número de inquéritos aplicados junto dos associados. 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup, P13.InovComunica; P14.InovServiços 
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P3. InovIteams 

 

  

 

Nome: 

Criação e dinamização de Clubes de Inovação nas áreas temáticas prioritárias do InovCluster (em 

colaboração com o CATAA) 

Objetivos: 

 Criar Clubes de Inovação nas áreas temáticas prioritárias do InovCluster, em colaboração com 

o CATAA; 

 Dinamizar redes de transferência e de valorização de conhecimento entre o InovCluster e o 

CATAA e as empresas do setor. 

Descrição: 

O presente projeto prevê a criação de Clubes de Inovação no setor agroindustrial, com enfoque nas 

áreas temáticas prioritárias do InovCluster, a saber: alimentos seguros e saudáveis; produtos gourmet e 

de elevado valor acrescentado; embalagens inovadoras; sustentabilidade (eficiência dos processos 

produtivos e valorização dos subprodutos). Entre outras iniciativas, o InovCluster poderá promoveras 

seguintes: debates estratégicos em torno das temáticas prioritárias; criação de grupos de trabalho 

responsáveis pela geração de ideias inovadoras; desenvolvimento de projetos de demonstração ou 

investigação aplicada em consórcio, com potencial para originar produtos e tecnologias inovadores; 

ações de benchmarking; ações de identificação de oportunidades e tendências de mercado. O presente 

projeto deverá ser estruturado e realizado em estreita colaboração como CATAA, tendo em vista a 

otimização de recursos e meios. Pretende  alavancar as relações de cooperação entre ambos e o tecido 

empresarial da Região Centro, potenciando o desenvolvimento e implementação de processos de 

elevado valor acrescentado e de novos produtos alinhados com as mais recentes tendências de 

consumo. Por fim, de forma a divulgar os resultados obtidos pelos diferentes Clubes de Inovação durante 

a implementação do projeto, o InovCluster deverá elaborar e divulgar uma newsletter com uma 

periodicidade semestral 

Atividades: 

 Atividade 1. Criação dos Clubes de Inovação  

 Atividade 2. Dinamização dos Clubes de Inovação 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de Clubes de Inovação criados; 

 Número de projetos de demonstração ou investigação aplicada em consórcio diretamente 

resultantes da ação dos Clubes de Inovação.  

Articulação com outros projetos: 

P1. InovGroup, P4.InovTrend, P6.InovMatch, P8.InovParticipa, P13.InovComunica 
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P4. InovTrend 

 

  

 

Nome: 

Acompanhamento de oportunidades/tendências (ao nível do consumo) e divulgação do estado da arte 

(ao nível de novos produtos/serviços e novas tecnologias) no setor agroindustrial a nível internacional 

Objetivos: 

 Implementar atividades de vigilância tecnológica e estratégica por forma a acompanhar as 

tendências de consumo e o estado da arte, no que se refere a novos produtos/serviços e novas 

tecnologias, para o setor agroindustrial, a nível internacional; 

 Identificar e divulgar áreas de desenvolvimento e prioridades estratégicas para o setor 

agroindustrial da Região; 

 Promover o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, alinhados com as tendências 

de consumo a nível internacional.  

Descrição: 

Este projeto visa contribuir para a identificação e operacionalização de ferramentas de vigilância 

tecnológica e estratégica para o setor agroindustrial. Pretende-se que o InovCluster implemente uma 

metodologia estruturada para o acompanhamento de tendências (em termos de consumo) e do estado 

da arte (em termos de novos produtos/serviços e novas tecnologias), divulgando os principais resultados 

junto do setor. Em seguida, destacam-se algumas ferramentas que poderão ser adotadas no âmbito 

deste projeto: relatórios de tendências e oportunidades (Trend Reports); observatório digital de 

tendências e oportunidades; organização de visitas tecnológicas a países com potencial de exploração 

para os associados; e organização de sessões de divulgação. 

Atividades: 

 Atividade 1. Definição de uma metodologia de vigilância tecnológica e estratégica 

 Atividade 2. Implementação de atividades de vigilância tecnológica e estratégica 

 Atividade 3. Divulgação das tendências e oportunidades identificadas junto do setor 

agroindustrial da Região 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número anual de relatórios de tendências e oportunidades; 

 Número de oportunidades identificadas e efetivadas; 

 Número de entidades associadas que participaram nas sessões de divulgação; 

 Número de entidades não associadas que participaram nas sessões de divulgação. 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup; P6.InovMatch; P9.InovExport 
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P5. InovTecmap  

 

Nome: 

Elaboração de um roadmap tecnológico do setor agroindustrial (em colaboração com o CATAA) 

Objetivos: 

 Conhecer as necessidades tecnológicas das empresas do setor agroindustrial (procura) e a 

oferta tecnológica existente, identificando os gaps entre a procura e a oferta; 

 Conhecer as tecnologias prioritárias para o setor agroindustrial; 

 Contribuir para o surgimento de projetos de IDI com vista ao desenvolvimento das tecnologias 

prioritárias e identificar oportunidades de financiamento; 

 Elaborar um roadmap tecnológico para as empresas do setor agroindustrial, que perspetive o 

desenvolvimento e aplicação das tecnologias para diferentes horizontes temporais. 

Descrição: 

O presente projeto tem como principal objetivo a elaboração de um roadmap tecnológico para as 

empresas do setor agroindustrial, em colaboração com o CATAA, que perspetive o desenvolvimento e 

aplicação das tecnologias de produção para diferentes horizontes temporais. Deverá ser definida uma 

metodologia de base para que o InovCluster possa analisar as necessidades tecnológicas das empresas 

do setor agroindustrial e a oferta tecnológica disponível, identificando gaps entre ambos. É necessário 

efetuar um trabalho de definição das tecnologias prioritárias para o setor agroindustrial e a definição de 

projetos de IDI com vista ao desenvolvimento destas tecnologias, sinalizando também oportunidades de 

financiamento. 

Atividades: 

 Atividade 1. Revisão/Refinação da metodologia e recolha de informação de base 

 Atividade 2. Análise da procura e da oferta tecnológica 

 Atividade 3. Definição das prioridades de IDI 

 Atividade 4. Preparação e apresentação do roadmap tecnológico do setor agroindustrial 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de entidades envolvidas no processo de preparação do roadmap tecnológico; 

 Elaboração de um roadmap tecnológico para o setor agroindustrial; 

 Número de iniciativas/projetos implementados como resultado do processo de construção do 

roadmap tecnológico. 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup; P4.InovTrend; P6.InovMatch 
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P6. InovMatch   
 

Nome: 

Implementação de iniciativas de matchmaking que promovam a aproximação entre empresas e entre 

estas e entidades de C&T 

Objetivos: 

 Facilitar o contacto e a articulação da oferta/procura tecnológica entre empresas do setor 

agroindustrial e entre estas e entidades de C&T, procurando-se uma abrangência internacional; 

 Fomentar o estabelecimento de parcerias, sobretudo internacionais, no âmbito da IDI com valor 

acrescentado para o setor, para a Região, para o Cluster e para os associados;  

 Promover a visibilidade internacional do Cluster, da região e do país 

Descrição: 

O presente projeto pretende fomentar o estabelecimento de parcerias de cooperação no âmbito da IDI 

entre empresas e entre estas e entidades de C&T, com valor acrescentado para o InovCluster e para as 

entidades envolvidas, sobretudo a uma escala internacional. O InovCluster deverá ter um papel 

fundamental na promoção destas sinergias, procurando tirar vantagem das relações estabelecidas com 

os seus congéneres internacionais, no sentido de promover parcerias entre as respetivas estruturas 

associativas. Entre outras iniciativas de matchmaking, destacam-se de seguida as que poderão ser 

implementadas no âmbito do presente projeto: plataforma online de matchmaking; missões científicas 

internacionais; eventos de Brokerage Tecnológico; e Open days nas instituições de C&T e nas empresas. 

Para a concretização destas iniciativas, é necessário contactar entidades internacionais, definir os 

programas detalhados e identificar, posteriormente, procedimentos de follow-up com o objetivo de 

identificar oportunidades concretas que resultem das iniciativas de matchmaking levadas a cabo.  

Atividades: 

 Atividade 1. Recolha de informação relevante sobre a oferta e procura de IDI no setor 

agroindustrial da região  

 Atividade 2. Identificação e implementação de iniciativas de matchmaking 

 Atividade 3. Follow-up das iniciativas implementadas e identificação de oportunidades 

concretas 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de empresas e entidades de C&T participantes nas iniciativas de matchmaking; 

 Número de iniciativas realizadas por ano; 

 Número de parcerias estabelecidas por ano; 

 Número de oportunidades que resultaram da realização das iniciativas de matchmaking. 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup; P12.InovCoopera; P13.InovComunica 
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P7. InovHub   

 

Nome: 

Estabelecimento de sinergias e promoção do intercâmbio entre as empresas e comunidade de 

investigação científica e de ensino superior 

Objetivos: 

 Responder às necessidades das empresas através da integração de alunos e investigadores 

no tecido empresarial da região; 

 Desenvolver uma bolsa de intercâmbio de capital humano entre as empresas e a comunidade 

de ensino superior e investigação científica; 

 Promover sinergias e estabelecer vias de comunicação para articular a realidade das 

instituições de ensino com as necessidades e prioridades do tecido empresarial, promovendo a 

geração de conhecimento com valor acrescentado 

Descrição: 

No âmbito do presente projeto, pretende-se criar uma dinâmica de acolhimento de alunos e 

investigadores em empresas da Região, através de estágios curriculares e projetos de investigação em 

parceria. Este contacto deverá permitir às empresas da região a captação de recursos humanos 

qualificados e o reforço da IDI e conceder às instituições de ensino e respetivos alunos/investigadores 

um contacto com a realidade empresarial. O InovCluster poderá definir recomendações relativamente à 

oferta de cursos, identificar pontes entre empresas e instituições de ensino, através da criação e 

dinamização de uma rede de contactos. O InovCluster terá um papel importante na dinamização da rede 

de contactos, devendo trabalhar para a identificação de oportunidades concretas (estágio 

curricular/doutoramento em Empresa/projeto de investigação). Para a consecução desta dinâmica, 

poderá ser criada uma “Bolsa de Estágios” associada à Zona Reservada do website do InovCluster.  

Atividades: 

 Atividade 1. Levantamento de informação sobre necessidades e objetivos junto de entidades 

da região (empresas e instituições de ensino) 

 Atividade 2. Criação de uma rede de contactos de empresas e instituições de ensino 

 Atividade 3. Gestão e manutenção da rede de contactos de empresas e instituições de ensino 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de alunos/estagiários/investigadores acolhidos pela rede de empresas; 

 Número de empresas que acolheram estagiários ou investigadores; 

 Número de artigos científicos/patentes/produtos resultantes do projeto. 

Articulação com outros projetos: 

P1. InovGroup; P6.InovMatch; P13.InovComunica 
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P8. InovParticipa   

 

Nome: 

Dinamização da participação de atores relevantes do setor agroindustrial em programas de 

financiamento à IDI, com enfoque nos transnacionais e europeus 

Objetivos: 

 Identificar oportunidades de financiamento relevantes para as iniciativas/investimentos dos 

atores do setor agroindustrial da Região no âmbito de programas de financiamento de IDI (com 

enfoque nos transfronteiriços e europeus); 

 Desenvolver um plano de fomento da participação do InovCluster e restantes atores do setor 

em programas de financiamento à IDI; 

 Fomentar a realização de projetos de IDI em parceria de âmbito internacional. 

Descrição: 

O presente projeto prevê o desenvolvimento de um plano que contribua para a dinamização da 

participação dos principais atores do setor agroindustrial da Região em programas de financiamento à 

IDI, com enfoque nos transnacionais e europeus. Com base no conhecimento estruturado sobre os 

programas de financiamento e condições de participação, o InovCluster deverá proceder à conceção de 

um plano de fomento à participação dos atores do setor agroindustrial da Região nos programas de 

financiamento à IDI. Sugere-se que o plano seja estruturado em 3 Fases, designadamente: (1) 

Apresentação dos programas de financiamento e oportunidades relevantes junto dos atores do setor 

agroindustrial da Região; (2) Levantamento de informação sobre as entidades, seleção de 

oportunidades, e elaboração e disseminação de perfis das empresas, em linha com as candidaturas 

previstas; (3) Identificação e contacto de empresas/consórcios, e elaboração e submissão da 

candidatura. 

Atividades: 

 Atividade 1. Recolha de informação sobre programas de financiamento à IDI 

 Atividade 2. Conceção do plano de fomento à participação dos atores do setor agroindustrial da 

Região nos programas de financiamento 

 Atividade 3. Implementação do plano de fomento à participação dos atores do setor 

agroindustrial da Região nos programas de financiamento 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de entidades participantes por cada Fase; 

 Número de consórcios criados; 

 Número de candidaturas elaboradas e submetidas por tipo de programas de financiamento. 

Articulação com outros projetos: 

P6.InovMatch; P12.InovCoopera 
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P9. InovExport   

 

Nome: 

Criação e dinamização de grupos de exportação por forma a consolidar as capacidades de exportação, 

sobretudo dos pequenos produtores da Região 

Objetivos: 

 Desenvolver iniciativas de exportação e internacionalização adaptadas à realidade dos seus 

associados; 

 Fortalecer a capacidade de exportação da estrutura associativa do InovCluster, sobretudo dos 

pequenos produtores da Região; 

 Reforçar a visibilidade internacional dos produtos e sabores regionais do setor agroindustrial.  

Descrição: 

Pretende-se desenvolver grupos de exportação compostos por empresas com necessidades e/ ou 

objetivos comuns, que permitam ao InovCluster implementar estratégias de exportação diferenciadas e 

concertadas, garantindo uma maior adequação dos mercados-alvo e das iniciativas a promover. A 

participação nos grupos de exportação deverá representar vantagens claras para as empresas, 

destacando-se: alocação de um membro da equipa técnica do InovCluster; representação nos mercados 

externos selecionados através de um parceiro comercial local; atuação sob uma marca identitária 

(apresentação comercial de produtos regionais nos mercados externos através de uma marca-chapéu, 

o que permite criar escala e reforçar a visibilidade internacional da região); e realização de estudos de 

mercado tailor-made. Sugere-se que o InovCluster desenvolva um Plano de Ação, sendo necessário 

proceder: à sistematização das caraterísticas comerciais do grupo e dos objetivos e interesses em 

matéria de internacionalização; à definição dos mercados externos prioritários; prospeção e seleção de 

parceiros locais; e à definição de uma agenda de iniciativas.  

Atividades: 

 Atividade 1. Conceção dos Grupos de Exportação 

 Atividade 2. Definição de um Plano de Ação adequado aos Grupos definidos 

 Atividade 3. Implementação e revisão do Plano de Ação definido e dinamização dos Grupos 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de grupos dinamizados por ano; 

 Número de contactos internacionais estabelecidos; 

 Volume de exportação dos grupos; 

 Acréscimo do volume de exportação dos associados. 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup; P4.InovTrend; P11.InovAcademy 
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P10. InovTour   

 

Nome: 

Organização de iniciativas para promoção internacional dos produtos do setor agroindustrial da Região 

(em parceria com entidades internacionais locais) 

Objetivos: 

 Implementar um programa de ações de promoção da gastronomia e dos produtos regionais, 

numa lógica de cooperação com outras entidades locais em mercados externos prioritários; 

 Aumentar a visibilidade dos produtos e serviços do setor agroindustrial regional no mercado 

global; 

 Reforçar a competitividade das entidades do setor agroindustrial regional nos mercados 

internacionais. 

Descrição: 

O presente projeto tem como objetivo implementar um conjunto de iniciativas, em parceria com entidades 

locais, de promoção dos produtos do setor agroindustrial da Região Centro, sobretudo no âmbito de 

eventos locais (como por exemplo em feiras de produtos regionais) em mercados externos considerados 

relevantes. Pretende-se assim que sejam implementadas ações diferenciadas e que se distingam das 

iniciativas de promoção internacional de natureza mais convencional, procurando a participação ativa da 

comunidade local na utilização e na prova dos produtos regionais. Entre outras formas que possam vir a 

ser identificadas, destacam-se de seguida algumas iniciativas que podem ser empreendidas pelo no 

deste projeto: showcooking com chefs de referência nas Regiões visitadas; tenda com bancas das 

principais tipologias de produtos tradicionais da Região Centro; e roadshows. 

Atividades: 

 Atividade 1. Identificação e análise de regiões, produtos e serviços nos mercados externos 

relevantes para a promoção dos produtos e serviços do setor agroindustrial da Região 

 Atividade 2. Definição de um programa anual de iniciativas  

 Atividade 3. Implementação e avaliação do plano anual de iniciativas  

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de iniciativas realizadas para promover os produtos autóctones; 

 Número de participantes associados envolvidos no programa anual de iniciativas; 

 Número de participantes não associados envolvidos no programa anual de iniciativas; 

 Número de pessoas (habitantes das regiões visitadas) que participam em cada iniciativa. 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup; P9.InovExport; P12.InovCoopera 
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P11. InovAcademy   

 

Nome: 

Implementação de programas de capacitação em torno de temáticas prioritárias para o setor 

agroindustrial da Região Centro 

Objetivos: 

 Promover um conjunto de iniciativas de capacitação práticas e orientadas para as necessidades 

formativas específicas das empresas; 

 Desenvolver e implementar programas de capacitação em torno de temáticas prioritárias para 

o setor agroindustrial da Região; 

 Alavancar as competências e a competitividade do tecido empresarial do setor agroindustrial 

da Região. 

Descrição: 

O presente projeto pretende contribuir para a definição e implementação de programas de capacitação 

no âmbito de temáticas prioritárias para o setor agroindustrial da Região Centro, privilegiando ações 

formativas de caráter muito específico em áreas não cobertas pelas restantes entidades regionais. Sem 

prejuízo de outras áreas que venham a ser identificadas, destacam-se desde já algumas que poderão 

dar resposta às necessidades específicas das empresas, e que têm em consideração as realidades 

atuais do setor da Região, tais como: internacionalização (acesso a mercados específicos), gestão de 

empresas familiares, empreendedorismo, marketing digital, design do produto, entre outras. É necessário 

desenvolver, de forma detalhada, o conteúdo programático das ações de capacitação a implementar, 

tendo em consideração a relevância de incluir iniciativas muito específicas e concretas, por exemplo: 

sessões de formação, visitas in loco, apresentação de casos de sucesso e testemunhos reais.  

Atividades: 

 Atividade 1. Recolha de informação sobre a oferta formativa e as necessidades do setor 

agroindustrial da Região Centro 

 Atividade 2. Conceção do(s) programa(s) de capacitação 

 Atividade 3. Divulgação e implementação do(s) programa(s) de capacitação 

 Atividade 3. Avaliação do(s) programa(s) de capacitação 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de ações de capacitação realizadas; 

 Número de participantes associados envolvidos nos programas de capacitação; 

 Número de participantes não associados envolvidos nos programas de capacitação.  

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup; P6.InovMatch; P9.InovExport; P13.InovComunica 
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P12. InovCoopera   

 

Nome: 

Desenvolvimento e reforço de ações de cooperação com congéneres internacionais para o aumento da 

eficiência coletiva 

Objetivos: 

 Dinamizar a participação do InovCluster em ações de cooperação (novas e já existentes) junto 

de congéneres internacionais; 

 Fomentar a integração do InovCluster em redes e plataformas internacionais de ciência, 

tecnologia, inovação e conhecimento; 

 Aumentar a eficiência coletiva através de iniciativas de interclusterização estratégicas. 

Descrição: 

O presente projeto pretende desenvolver e reforçar ações de cooperação com Clusters internacionais, 

através da implementação de iniciativas que potenciem o estabelecimento de sinergias entre o 

InovCluster e respetivos congéneres. Por forma a sistematizar e a otimizar as sinergias que se podem 

vir a estabelecer entre o InovCluster e congéneres internacionais, recomenda-se que sejam definidas 

iniciativas concretas de cooperação, destacando-se em seguida alguns exemplos: programas de 

intercâmbio; plataforma de colaboração intercluster; eventos de caráter científico e de divulgação do 

setor; projetos em parceria, e grupos de trabalho. O InovCluster deverá procurar, sempre que possível, 

a concretização de oportunidades e projetos em parceria com os congéneres internacionais. 

Atividades: 

 Atividade 1. Identificação e seleção de potenciais parceiros e de redes e plataformas 

internacionais 

 Atividade 2. Estabelecimento de parcerias 

 Atividade 3. Definição de um plano de interclusterização 

 Atividade 4. Implementação do plano de interclusterização e follow-up do dos resultados dos 

projetos 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de protocolos estabelecidos; 

 Número de iniciativas de interclusterização realizadas; 

 Número de projetos europeus estabelecidos em parceria com congéneres internacionais. 

Articulação com outros projetos: 

P6. InovMatch; P8. InovParticipa; P10. InovTour  
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P13. InovComunica   

 

Nome: 

Elaboração e implementação de uma estratégia de comunicação digital para o InovCluster 

Objetivos: 

 Definir e implementar uma estratégia de comunicação clara e adaptável ao contexto digital para 

o InovCluster; 

 Reforçar a divulgação das competências do InovCluster, com enfoque objetivo no reforço do 

conjunto de atividades e serviços disponibilizados ao setor agroindustrial; 

 Aumentar a visibilidade do InovCluster a nível regional, nacional e internacional. 

Descrição: 

O presente projeto tem como principal objetivo a definição de uma estratégia de comunicação para o 

InovCluster, claramente vocacionada para o contexto digital. Esta estratégia deverá incluir 

subcomponentes de comunicação relacionadas com cada uma das áreas de atividade consideradas 

mais relevantes para a sua atuação (IDI, Internacionalização e Capacitação). Pretende-se, assim, que a 

estratégia contribua para divulgar, quer as competências, atividades e serviços do InovCluster, quer as 

empresas e outros atores de referência do setor agroindustrial da Região. Entre outras, destacam-se as 

seguintes ferramentas que poderão ser adotadas: materiais promocionais de divulgação em formato 

bilingue (português e inglês); vídeo de apresentação do InovCluster em português e em inglês; website, 

procurando o reforço da sua presença online; dinamização/criação de perfis em redes sociais relevantes, 

procurando uma comunicação dinâmica e interativa; e catálogo de serviços com apresentação das 

vantagens na adesão. 

Atividades: 

 Atividade 1. Definição da estratégia de comunicação do InovCluster 

 Atividade 2. Implementação da estratégia de comunicação do InovCluster 

 Atividade 3. Revisão e redefinição da estratégia de comunicação do InovCluster 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de visualizações do website e dos perfis nas redes sociais; 

 Número de acessos à área reservada do website; 

 Número de newsletters publicadas por ano; 

 Número de referências ao InovCluster nos meios de comunicação.  

Articulação com outros projetos: 

P6.InovMatch; P7.InovHub; P14.InovServiços 
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P14. InovServiços 

 

 

 

Nome: 

Estruturação de portefólio de serviços diferenciadores/especializados, ajustados às necessidades do 

setor agroindustrial da Região Centro 

Objetivos: 

 Disponibilizar um conjunto selecionado de serviços diferenciadores, ajustados às necessidades 

dos diferentes grupos de associados com necessidades comuns e do setor agroindustrial da 

Região Centro; 

 Aumentar a visibilidade do InovCluster junto dos seus associados e restantes atores do setor; 

 Diversificar as fontes de financiamento do InovCluster. 

Descrição: 

Pretende-se com o presente projeto que o InovCluster identifique e estruture um portefólio de serviços 

diferenciadores/especializados e ajustados às reais necessidades do setor agroindustrial da Região, 

tendo sempre em consideração os serviços atualmente disponibilizados pelos restantes atores do setor. 

O portefólio a criar deverá incluir, por um lado, os serviços que têm vindo a ser disponibilizados pelo 

InovCluster até à data, e, por outro, um conjunto de serviços inovadores e diferenciadores, sobretudo 

nas áreas de IDI, Internacionalização e Capacitação. Para além disso, o catálogo de serviços e respetivo 

modelo de negócios, deverão permitir ao InovCluster listar e descrever, numa linguagem adequada, a 

sua oferta para os seus associados e restantes atores do setor agroindustrial.  A título de exemplo, 

destacam-se, em seguida, alguns dos novos serviços que poderão ser incluídos: organização de 

reuniões científicas entre a procura e a oferta de IDI, organização de Food tours/Roadshows e a 

organização de visitas para contacto in loco com boas práticas. O Anexo III inclui a lista detalhada de 

novos serviços propostos.  

Atividades: 

 Atividade 1. Análise das necessidades dos vários atores do setor agroindustrial da Região 

 Atividade 2. Elaboração de um portefólio de serviços especializados do InovCluster 

 Atividade 3. Revisão e atualização do portefólio de serviços especializados 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

Indicadores de sucesso: 

 Número de novos serviços disponibilizados pelo InovCluster 

 Número de entidades a quem o InovCluster presta serviços, por tipologia; 

 Percentagem de entidades não associadas a quem o InovCluster presta serviços; 

 Peso da prestação de serviços na estrutura de financiamento do InovCluster. 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup; P13.InovComunica 
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5.2. Síntese 

 

Na Tabela 9 apresenta-se uma matriz onde se identificam os diferentes níveis de correlação entre os 

projetos anteriormente propostos e as Vertentes Estratégicas analisadas. 

 

Tabela 9. Síntese da relação entre os projetos e as Vertentes Estratégicas consideradas. 

Vertentes 
Estratégicas 

Projetos 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

Âmbito de 
atuação 

+++ ++ ++ ++ ++ +  ++    ++ + + 

Modelo de 
Governação 

++ +++       +   ++  ++ 

Atividades ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

Parcerias + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ + + 

Comunicação +  + ++ ++ + +  + +  + +++ ++ 

Financiamento + ++  +  +  ++ +  +  + +++ 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + - impacto reduzido 
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6. Mecanismos de monitorização e avaliação 
 

 
Neste Capítulo são propostos mecanismos de monitorização e avaliação do Plano de Ação apresentado, 

sendo esta uma componente fundamental em qualquer processo de planeamento estratégico, já que 

permite medir o sucesso e a clareza da lógica de intervenção proposta, isto é, a articulação entre os projetos 

estruturantes e os resultados e impactos gerados.  

Tal como já foi identificado em cada uma das fichas de projeto apresentadas no capítulo anterior, são 

apresentados os indicadores de resultado que deverão ser considerados aquando do processo de 

monitorização e avaliação e que visam facilitar, por um lado, a aferição da eficácia da implementação dos 

projetos e, por outro lado, a introdução de medidas corretivas em caso de desvios. Na Tabela 10 apresenta-

se uma síntese dos indicadores de resultado para cada projeto estruturante.   

Tabela 10. Principais indicadores de resultado do Plano de Ação. 

Projetos Indicadores 

P1. InovGroup 

 Número de reuniões dos grupos de trabalho; 

 Número de estratégias desenvolvidas (em comparação com o número de grupos).  

P2. InovGere 

 Grau de satisfação dos associados do InovCluster; 

 Obtenção do Gold Label pelo ESCA; 

 Número de associados, por tipologia; 

 Número de horas de formação por cada elemento da equipa técnica; 

 Número de inquéritos aplicados junto dos associados. 

P3. InovIteams 

 Número de Clubes de Inovação criados; 

 Número de projetos de demonstração ou investigação aplicada em consórcio 

diretamente resultantes da ação dos Clubes de Inovação.  

P4. InovTrend 

 Número anual de relatórios de tendências e oportunidades; 

 Número de oportunidades identificadas e efetivadas; 

 Número de entidades associadas que participaram nas sessões de divulgação; 

 Número de entidades não associadas que participaram nas sessões de divulgação. 

P5. InovTecmap 

 Número de entidades envolvidas no processo de preparação do roadmap 

tecnológico; 

 Elaboração de um roadmap tecnológico para o setor agroindustrial; 

 Número de iniciativas/projetos implementados como resultado do processo de 

construção do roadmap tecnológico. 

P6. InovMatch 

 Número de empresas e entidades de C&T participantes nas iniciativas de 

matchmaking; 

 Número de iniciativas realizadas por ano; 

 Número de parcerias estabelecidas por ano; 

 Número de oportunidades que resultaram da realização das iniciativas de 

matchmaking. 
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Projetos Indicadores 

P7. InovHub 

 Número de alunos/estagiários/investigadores acolhidos pela rede de empresas; 

 Número de empresas que acolheram estagiários ou investigadores; 

 Número de artigos científicos/patentes/produtos resultantes do projeto. 

P8. InovParticipa 

 Número de entidades participantes em cada Fase; 

 Número de consórcios criados; 

 Número de candidaturas elaboradas e submetidas por tipo de programas de 

financiamento (nacionais, transnacionais e europeus). 

P9. InovExport 

 Número de grupos dinamizados por ano; 

 Número de contactos internacionais estabelecidos; 

 Volume de exportação dos grupos; 

 Acréscimo do volume de exportação dos associados. 

P10. InovTour 

 Número de iniciativas realizadas para promover os produtos autóctones; 

 Número de participantes associados envolvidos no programa anual de iniciativas; 

 Número de participantes não associados envolvidos no programa anual de 

iniciativas; 

 Número de pessoas (habitantes das regiões visitadas) que participam em cada 

iniciativa.  

P11. InovAcademy 

 Número de ações de capacitação realizadas; 

 Número de participantes associados envolvidos nos programas de capacitação; 

 Número de participantes não associados envolvidos nos programas de 

capacitação.  

P12. InovCoopera 

 Número de protocolos estabelecidos; 

 Número de iniciativas de interclusterização realizadas; 

 Número de projetos europeus estabelecidos em parceria com congéneres 

internacionais. 

P13. InovComunica 

 Número de visualizações do website e dos perfis nas redes sociais; 

 Número de acessos à área reservada do website; 

 Número de newsletters publicadas por ano; 

 Número de referências ao InovCluster nos meios de comunicação.  

P14. InovServiços 

 Número de novos serviços disponibilizados pelo InovCluster 

 Número de entidades a quem o InovCluster presta serviços, por tipologia; 

 Percentagem de entidades não associadas a quem o InovCluster presta serviços; 

 Peso da prestação de serviços na estrutura de financiamento do InovCluster. 

 

Estes indicadores deverão ser avaliados semestralmente, recomendando-se que o InovCluster possa 

proceder à recolha da informação necessária, motivando um processo de reflexão por parte dos diferentes 

órgãos sociais envolvidos na gestão do Cluster, de modo a que seja possível corrigir trajetórias ou alterar 

procedimentos no sentido de se proceder à implementação do Programa de Ação com sucesso. 

O conjunto de indicadores aqui apresentado deverá poder ser completado com outros que a execução dos 

diferentes projetos venha a justificar. 
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A implementação e a gestão dos procedimentos de monitorização e avaliação serão da responsabilidade 

da Direção do InovCluster, que produzirá relatórios semestrais, relativos ao seguimento dos projetos 

estruturantes propostos, do seu grau de execução e dos resultados alcançados. Além disso, estes relatórios 

deverão apresentar eventuais problemas, dificuldades e desafios na consecução dos resultados, podendo 

ainda indicar, caso necessário, medidas corretivas (em termos de indicadores, ações ou mesmo de 

estratégia). Tal como apresentado na Tabela 10, alguns indicadores poderão ser compilados através de um 

questionário/inquérito anual aos associados e de reuniões periódicas para recolha de opiniões junto dos 

associados. 
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Anexo I – Análise SWOT 

 

Pontos Fortes Áreas de Melhoria 

 Ligação forte e de proximidade às empresas; 

 Estrutura organizacional que se tem mostrado eficaz 

e eficiente nos últimos anos; 

 Atividades alicerçadas no desenvolvimento de 

vários projetos âncora, sobretudo no que diz respeito 

à IDI, internacionalização e capacitação; 

 Existência de parcerias com o CATAA e com o CEi; 

 Presença ativa nas redes sociais e divulgação nos 

meios de comunicação regionais das atividades 

desenvolvidas; 

 Sustentabilidade financeira, assente numa boa 

capacidade de captação de recursos financeiros e 

no aumento considerável do financiamento 

proveniente de fontes privadas. 

 Âmbito de atuação focado numa grande diversidade 

de áreas, não estando direcionado para um conjunto 

de áreas temáticas consideradas como prioritárias; 

 Possível reforço da articulação estratégica com 

outros Clusters da Região e do setor (Agrocluster 

Ribatejo e PortugalFoods); 

 Elevada abrangência das atividades em termos de 

público-alvo, não refletindo as necessidades 

específicas das diferentes empresas; 

 Pouca visibilidade/reconhecimento a nível 

internacional. 

Oportunidades Ameaças 

 Programas de apoio à clusterização bem 

enquadrados no período 2014-2020, verificando-se 

a existência de vários instrumentos de apoio 

europeus, transnacionais e nacionais (COSME, 

Horizonte 2020, SUDOE, Portugal 2020); 

 Criação da 2ª edição do European Cluster 

Observatory, no âmbito do qual se prevê o 

desenvolvimento de ferramentas e iniciativas 

relevantes para os clusters; 

 Estratégias de Desenvolvimento Rural como um 

ponto central nas prioridades políticas, existindo 

importantes apoios ao desenvolvimento rural e à 

competitividade empresarial. 

 Estrutura de associados maioritariamente composta 

por pequenas e micro empresas (mais de 70%), com 

reduzida capacidade de mobilização e envolvimento 

em iniciativas e projetos; 

 Situação económica frágil, com alguns sinais de 

retoma económica mas também com sinais 

negativos, como o baixo consumo privado; 

 Vulnerabilidade das micro empresas associadas à 

situação económica e social nacional. 
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P1. InovGroup 

 

Anexo II – Fichas de Projeto detalhadas 

 

 

 

Nome: 

Criação de um modelo de segmentação dos associados do InovCluster através da constituição de 

grupos de trabalho, tendo em vista a definição de estratégias e iniciativas tailor-made 

 

Objetivos: 

 Segmentar os associados através da criação de grupos de trabalho que possam facilitar o 

desenvolvimento de estratégias e iniciativas tailor-made; 

 Garantir uma maior adequação entre as estratégias adotadas e as necessidades específicas dos 

associados; 

 Promover o estabelecimento de sinergias entre os associados, contribuindo assim para o aumento 

da cooperação entre os atores do setor da Região.  

 

Descrição: 

A estrutura associativa do InovCluster, assim como o próprio setor agroindustrial da Região, é caracterizada 

por uma elevada heterogeneidade, em termos de fileiras (por exemplo, azeite, mel, lacticínios, 

hortofrutícolas, entre outros) e também no que se refere à tipologia de atores relevantes, com enfoque no 

tecido empresarial que apresenta características muito distintas (desde grandes e médias empresas até 

pequenos produtores). Neste contexto, as atividades e iniciativas empreendidas pelo InovCluster poderão 

estar, por vezes, pouco alinhadas com as necessidades reais de alguns dos seus associados. 

É neste enquadramento que surge o presente projeto, que pretende contribuir para a segmentação dos 

associados do InovCluster, através do estabelecimento de grupos de trabalho, tendo em vista uma resposta 

adequada às necessidades de todo o tecido empresarial do setor agroindustrial da Região Centro. Estes 

grupos de trabalho poderão assim identificar prioridades, iniciativas a empreender e estabelecer, 

inclusivamente, sinergias que se revelem vantajosas para os membros do grupo, devendo sistematizar 

todos estes aspetos numa estratégia tailor-made.  

Numa primeira fase, é necessário proceder a uma análise detalhada das características da estrutura 

associativa do InovCluster, procurando-se obter informação junto dos mesmos quanto aos seus 

objetivos/necessidades, sobretudo em termos de IDI e Internacionalização, tipologia de produtos, limitações 

existentes, entre outros aspetos. Esta informação irá permitir a identificação de critérios que possibilitem 

segmentar os associados e tirar o maior proveito dos grupos de trabalho. 

Sem prejuízo de outros critérios que possam vir a ser identificados, considera-se que a constituição destes 

grupos possa ser realizada de acordo com os seguintes:  
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 Tipologia de produtos; 

 Dimensão da empresa; 

 Necessidades/objetivos da empresa; 

 Área temática de interesse (entre as 4 áreas já identificadas, designadamente: alimentos seguros 

e saudáveis; produtos gourmet e de elevado valor acrescentado; embalagens inovadoras; e 

sustentabilidade); 

 Área de atividade do InovCluster (IDI, Internacionalização, Empreendedorismo e Capacitação); 

 Fileiras de atuação (azeite, carne, cereais, hortofrutícolas, leite e lacticínios, mel, peixe, vinho e 

vinha). 

 

Após constituição formal dos grupos de trabalho, o InovCluster deverá efetuar uma reunião de arranque 

onde se poderá realizar um levantamento dos interesses e necessidades de cada um, por forma a 

estabelecer desde cedo algumas orientações estratégicas. A cada grupo de trabalho, deverá estar 

associado um membro da equipa técnica do InovCluster, com responsabilidades ao nível da dinamização 

dos grupos e do acompanhamento do trabalho realizado.  

Em seguida, cada grupo de trabalho deverá concertar esforços para o desenvolvimento de uma estratégia 

que reflita as principais prioridades e necessidades dos participantes, e que inclua recomendações de 

atividades e iniciativas específicas que consideram que o InovCluster deveria levar a cabo. O âmbito da 

estratégia a desenvolver deverá ser definido de acordo com a natureza da segmentação dos associados 

(por exemplo, caso exista um grupo de trabalho cuja composição se tenha baseado no interesse pelos 

alimentos seguros e saudáveis, espera-se que a estratégia a desenvolver tenha como enfoque essa mesma 

área temática).  

Por forma a sistematizar e organizar o conjunto de interações a estabelecer entre os membros dos grupos 

de trabalho, propõe-se que para cada grupo seja elaborada uma metodologia de trabalho, que deverá ter 

um horizonte temporal de 2 anos e considerar, entre outros, os seguintes aspetos:  

 Sistematização do conjunto de interesses e pontos fortes das empresas do grupo, assim como a 

identificação das respetivas sinergias e complementaridades a estabelecer;  

 Definição de iniciativas a desenvolver pelo InovCluster; 

 Definição de um calendário de reuniões/iniciativas de dinamização do grupo de trabalho; 

 Definição de mecanismos de recolha de feedback e de sistematização de resultados.  

A implementação da metodologia conduzirá à elaboração de estratégias tailor-made, ao estabelecimento 

de sinergias entre os associados e à adequação das atividades e iniciativas empreendidas pelo InovCluster 

às reais necessidades do setor agroindustrial da Região.  

De referir que este projeto apresenta uma relação vincada com os restantes projetos propostos no presente 

Capítulo.  

Atividades: 

 Atividade 1. Criação dos grupos de trabalho dos associados 
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 Levantamento das características da estrutura associativa; 

 Definição dos critérios para o modelo de segmentação; 

 Estruturação formal dos grupos com base nos critérios definidos. 

 

 Atividade 2. Definição da estratégia de cada grupo de trabalho 

 Reunião de arranque para levantamento dos interesses e necessidades dos diferentes 

grupos definidos; 

 Elaboração de estratégias específicas para cada grupo de trabalho; 

 Definição de uma metodologia de trabalho. 

 

 Atividade 3. Dinamização dos grupos de trabalho 

 Organização de reuniões periódicas para discussão;  

 Elaboração de pareceres por parte dos grupos de trabalho relativamente a iniciativas a 

empreender e à estratégia do InovCluster; 

 Recolha de feedback junto dos participantes em cada grupo de trabalho para adequação 

da segmentação.  

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

 

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Número de reuniões dos grupos de trabalho; 

 Número de estratégias desenvolvidas (em comparação com o número de grupos).  

 

Articulação com outros projetos: 
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P2.InovGere; P3.InovITeams; P4.InovTrend; P5.InovTecmap; P6.InovMatch; P7.InovHub; P8.InovParticipa; 

P9.InovExport; P10.InovTour; P11.InovAcademy; P14.InovServiços 

 

Exemplo inspirador  | WagrALIM – Task Forces  

O Cluster WagrALIM aposta no envolvimento dos principais atores 

relevantes na sua governação. A estrutura governativa do Cluster 

compreende Grupos de Trabalho, organizados por temáticas, que reúnem 

representantes da indústria, do SCT e do contexto pedagógico e formativo, 

o que permite a identificação e resolução dos problemas do setor e dos associados e a adaptação da estratégia e das 

atividades promovidas pelo Cluster à realidade dos membros.  

http://www.wagralim.be/organisation-task-forces.php 
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P2. InovGere 

 

 

 

 

Nome: 

Gestão e coordenação técnica, operacional e financeira do InovCluster 

 

Objetivos: 

 Dotar o InovCluster dos meios humanos, materiais e financeiros necessários para a 

implementação da sua estratégia; 

 Promover o reconhecimento internacional do InovCluster pela sua excelência na gestão, através 

da obtenção do Gold Label atribuído pelo ESCA. 

 

Descrição: 

Para a implementação, com sucesso, da sua estratégia, é fundamental que o InovCluster crie as condições 

necessárias à concretização das iniciativas e projetos estruturantes que se apresentam no presente 

documento.  

É neste contexto que surge o presente projeto que, tem como objetivo principal gerir e acompanhar o 

processo de implementação da estratégia do InovCluster, incluindo as atividades conducentes à obtenção 

do Gold Label atribuído pelo ESCA. Assim, pretende-se com este projeto garantir os meios humanos 

(assegurando uma equipa técnica adequada), materiais e financeiros necessários ao InovCluster para o 

desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente através das seguintes iniciativas, sem prejuízo de 

outras que possam vir a ser identificadas:  

 Revisão do modelo de financiamento (alinhando-o com as referências internacionais), 

procurando-se maximizar as receitas provenientes das quotas/prestações de serviço. Neste 

âmbito, recomenda-se que o InovCluster avalie a pertinência reduzir o peso do Município de 

Castelo Branco nos subsídios à exploração, devendo os apoios financeiros ser concedidos no 

âmbito de contratos de prestação de serviços devidamente justificados; 

 Capacitação dos recursos humanos do InovCluster, procurando dotá-los com as competências 

necessárias para o desenvolvimento das atividades planeadas, garantindo uma permanente 

adequação da equipa técnica aos desafios que possam surgir. Nesse sentido, no âmbito do 

presente projeto, o InovCluster deverá implementar um plano de formação que preveja a 

identificação de necessidades e o fomento da participação em ações de formação específicas; 

 Envolvimento da estrutura associativa na definição de prioridades de atuação e na revisão 

da estratégia, nomeadamente através da articulação com o P1.InovGroup que prevê a criação de 

grupos de trabalho de associados.  

 Formalização de relações com entidades de referência a nível regional (como por exemplo, o 

CATAA e o CEi) e com congéneres nacionais (nomeadamente o PortugalFoods e o Agrocluster 
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Ribatejo), tendo em vista a otimização de recursos e o estabelecimento de complementaridades 

entre as estratégias e iniciativas a empreender; 

 Dinamização do Conselho Consultivo, promovendo a sua participação ativa no processo de 

tomada de decisão, contribuindo assim para o alinhamento da estratégia do InovCluster com as 

necessidades dos associados e do setor agroindustrial da Região.  

 

Adicionalmente, neste projeto estão previstas atividades de monitorização e avaliação da atuação do 

InovCluster, sobretudo através da elaboração e aplicação de inquéritos de satisfação e da recolha de 

informação sobre necessidades e perspetivas dos associados. Esta monitorização deve ser realizada tendo 

por base o conjunto de indicadores elencados no Capítulo 6, e deve ser efetuada com uma periodicidade 

mínima bienal.  

Por fim, pretende-se também que o InovCluster desenvolva as atividades necessárias ao processo de 

obtenção do Gold Label, que passam pela implementação de melhorias e pela recolha e sistematização da 

informação necessária para o processo de auditoria presencial.   

 

Atividades: 

 Atividade 1. Gestão operacional, técnica e financeira do InovCluster 

 Identificação e gestão de meios materiais e financeiros necessários para a 

implementação da estratégia do InovCluster; 

 Capacitação dos recursos humanos (incluindo a identificação de necessidades e de 

ações de formação que contribuam para a aquisição de competências relevantes para a 

atuação do Cluster); 

 Formalização de parcerias com entidades de referência regional e com congéneres 

nacionais; 

 Dinamização do Conselho Consultivo. 

 

 Atividade 2. Monitorização e avaliação do InovCluster 

 Elaboração de inquéritos de satisfação do desempenho do Cluster junto dos associados 

(no mínimo, de dois em dois anos); 

 Recolha de informação relevante, junto dos associados, para revisão da estratégia do 

InovCluster; 

 Atualização da estratégia e da atuação do InovCluster.  

 

 Atividade 3. Obtenção do Gold Label 

 Implementação de medidas de melhoria; 

 Recolha de toda a documentação necessária para a obtenção do Gold Label; 

 Solicitação da avaliação pelo ESCA; 

 Avaliação contínua dos indicadores do ESCA.  
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Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Grau de satisfação dos associados do InovCluster; 

 Obtenção do Gold Label pelo ESCA; 

 Número de associados, por tipologia; 

 Número de horas de formação por cada elemento da equipa técnica; 

 Número de inquéritos aplicados junto dos associados. 

 
 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup, P13.InovComunica; P14.InovServiços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo inspirador | FEMAC – MaqCentre 

A estrutura organizacional do Cluster FEMAC está definida de 

forma a otimizar e rentabilizar estruturas e esforços 

organizacionais, através da parceria estabelecida com o centro 

tecnológico MaqCentre. A parceria permite ao Cluster disponibilizar recursos e serviços através do centro tecnológico 

no que concerne às áreas de administração, gestão de projetos de IDI, engenharia e relações internacionais.  

Importa ainda salientar que a FEMAC foi o primeiro cluster espanhol a ser reconhecido com o Gold Label pelo ESCA. 

http://publicprivatedialogue.org/workshop%202011/Cataluna%20Lleida%20FEMAC.pdf 
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P3. InovIteams 

 

 

 

Nome: 

Criação e dinamização de Clubes de Inovação nas áreas temáticas prioritárias do InovCluster (em 

colaboração com o CATAA) 

 

Objetivos: 

 Criar Clubes de Inovação nas áreas temáticas prioritárias do InovCluster, em colaboração com o 

CATAA; 

 Dinamizar redes de transferência e de valorização de conhecimento entre o InovCluster e o CATAA 

e as empresas do setor. 
 

 

Descrição: 

A inovação é um exercício fundamental para o desenvolvimento da diferenciação dos atores do setor 

agroindustrial, e para o aumento da competitividade no mercado nacional e internacional. Nesse sentido, o 

InovCluster deverá atuar como um agente dinamizador de atividades de IDI no setor agroindustrial regional, 

privilegiando a partilha do conhecimento, a inovação e a criatividade, através da aproximação entre as 

empresas e as entidades de C&T.  

Surge assim o presente projeto que prevê a criação de Clubes de Inovação no setor agroindustrial, com 

enfoque nas áreas temáticas prioritárias do InovCluster, a saber: 

 Área temática 1. Alimentos seguros e saudáveis; 

 Área temática 2. Produtos gourmet e de elevado valor acrescentado; 

 Área temática 3. Embalagens inovadoras; 

 Área temática 4. Sustentabilidade (eficiência dos processos produtivos e valorização dos 

subprodutos). 

Tendo em vista a otimização de recursos e meios, é pertinente que o InovCluster estabeleça sinergias com 

o CATAA no âmbito deste projeto, uma vez que este se apresenta como a infraestrutura de referência na 

prestação de apoio tecnológico especializado às empresas do setor agroindustrial (com enfoque nas fileiras 

do azeite, dos produtos lácteos, dos hortofrutícolas, dos produtos cárneos e do mel). Assim, o InovCluster 

deverá trabalhar em estreita ligação com o CATAA, tendo em vista alavancar as relações de cooperação 

entre ambos e o tecido empresarial da Região Centro, potenciando o desenvolvimento e implementação de 

processos de elevado valor acrescentado e de novos produtos alinhados com as mais recentes tendências 

de consumo. 

No âmbito da conceção dos Clubes de Inovação, o InovCluster deverá começar por definir uma equipa 

responsável pela criação e dinamização dos mesmos, realizando, posteriormente, uma apresentação do 
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projeto junto dos associados, e de outros atores relevantes regionais do setor agroindustrial, por forma a 

divulgar a iniciativa e os seus objetivos, bem como identificar necessidades ao nível da IDI. 

Com base na informação recolhida, a equipa responsável deverá proceder à identificação das prioridades 

de investigação e inovação em cada uma das áreas temáticas prioritárias do InovCluster (procurando uma 

articulação com o P1.InovGroup, com o P6.InovMatch e com o P8.InovParticipa).  

Em seguida, deverão ser definidas as atividades de dinamização que se pretendem implementar, assim 

como a sua respetiva calendarização. O InovCluster poderá considerar promover, entre outras iniciativas,  

debates estratégicos em torno das temáticas prioritárias, assim como a criação de grupos de trabalho 

responsáveis pela geração de ideias inovadoras (nas áreas temáticas prioritárias ou ainda por fileira).  

Adicionalmente, considera-se relevante promover o desenvolvimento de projetos de demonstração ou 

investigação aplicada em consórcio, com potencial para originar produtos e tecnologias inovadores (em 

articulação com o P8.InovParticipa). Para além disso, poderão ser desenvolvidas ações de benchmarking, 

bem como ações de identificação de oportunidades e tendências de mercado (em articulação com 

P4.InovTrend). 

Por fim, de forma a divulgar os resultados obtidos pelos diferentes Clubes de Inovação durante a 

implementação do projeto, o InovCluster deverá elaborar e divulgar uma newsletter, com uma periodicidade 

semestral (em articulação com o P13.InovComunica). 

 

Atividades: 

 Atividade 1. Criação dos Clubes de Inovação 

 Definição de uma equipa responsável pela dinamização dos Clubes; 

 Apresentação do projeto aos principais stakeholders locais e regionais;  

 Identificação das prioridades de investigação e inovação em cada uma das áreas 

temáticas prioritárias do InovCluster. 

 

 Atividade 2. Dinamização dos Clubes de Inovação 

 Promoção de debates estratégicos;  

 Promoção da constituição de grupos de trabalho; 

 Promoção do desenvolvimento de projetos de demonstração ou investigação aplicada em 

consórcio; 

 Desenvolvimento de ações de benchmarking; 

 Desenvolvimento de ações de identificação de oportunidades e tendências de mercado; 

 Desenvolvimento de newsletter com os resultados semestrais. 

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       
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Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Número de Clubes de Inovação criados; 

 Número de projetos de demonstração ou investigação aplicada em consórcio diretamente 

resultantes da ação dos Clubes de Inovação.  

 

Articulação com outros projetos: 

P1. InovGroup, P4.InovTrend, P6.InovMatch, P8.InovParticipa, P13.InovComunica 

 

Exemplo inspirador  | Agri Sud-Ouest Innovation: “Innovation Clubs” 

O Agri Sud-Ouest Innovation dinamiza atualmente 5 “Clubes de Inovação”, sob as temáticas: 

Agricultura de Montanha, Agrorrefinaria e oportunidades, Transformação agroalimentar, 

Biotecnologia Verde, e Estrela da Terra. Estes Clubes reúnem empresas e investigadores 

em dinâmicas de partilha de informação científica, politica e económica e outras questões 

regulamentares relevantes, com o objetivo de apoiar a inovação empresarial e antecipar 

crises setoriais. 

http://www.agrisudouest.com/en/clusters/innovation-clubs.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrisudouest.com/en/clusters/innovation-clubs.html
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P4. InovTrend 

 

 
 

Nome: 

Acompanhamento de oportunidades/tendências (ao nível do consumo) e divulgação do estado da 

arte (ao nível de novos produtos/serviços e novas tecnologias) no setor agroindustrial a nível 

internacional 

 

Objetivos: 

 Implementar atividades de vigilância tecnológica e estratégica por forma a acompanhar as 

tendências de consumo e o estado da arte, no que se refere a novos produtos/serviços e novas 

tecnologias, para o setor agroindustrial, a nível internacional; 

 Identificar e divulgar áreas de desenvolvimento e prioridades estratégicas para o setor 

agroindustrial da Região; 

 Promover o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, alinhados com as tendências de 

consumo a nível internacional.  

 

Descrição: 

Nos dias de hoje, mesmo tratando-se de um setor caracterizado por uma reduzida/média intensidade 

tecnológica, é fundamental acompanhar, de forma regular, a evolução do mercado em termos tendências 

de consumo, de novos produtos/serviços, de tecnologias inovadoras, entre outros aspetos. É este tipo de 

informação que permite ao setor empresarial dotar-se dos dados necessários para o desenvolvimento de 

produtos inovadores e de elevado valor acrescentado e, consequentemente, tornar-se mais competitivo e 

crescer de forma sustentável.  

Dando seguimento às iniciativas de acompanhamento das tendências nacionais e internacionais de 

produção e de consumo do setor agroindustrial, levadas a cabo pelo InovCluster, surge o presente projeto 

que visa contribuir para a identificação e operacionalização de ferramentas de vigilância tecnológica e 

estratégica para o setor agroindustrial. De forma mais concreta, sugere-se que o InovCluster implemente 

uma metodologia estruturada para o acompanhamento de tendências (em termos de consumo) e do estado 

da arte (em termos de novos produtos/serviços e novas tecnologias), divulgando os principais resultados 

junto do setor (sobretudo da Região Centro) tendo em vista o desenvolvimento sustentado das empresas, 

de acordo com as oportunidades perspetivadas no mercado nacional e internacional.  

Neste contexto, o InovCluster deverá, numa fase inicial, definir a metodologia de vigilância tecnológica e 

estratégica, que inclui a identificação de tópicos de interesse, de fontes de informação a consultar e das 

ferramentas que serão utilizadas para acompanhar e divulgar as tendências e estado da arte, assim como 

um planeamento detalhado para a concretização das atividades. Assim, é necessário proceder ao 

levantamento dos tópicos de interesse para os atores do setor da Região em termos de tendências e 

oportunidades, procurando-se que estes estejam alinhados com as áreas temáticas prioritárias elencadas 

no Capítulo 4, designadamente: alimentos seguros e saudáveis; produtos gourmet e de elevado valor 
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acrescentado; embalagens inovadoras; e sustentabilidade. De referir que o InovCluster poderá tirar partido 

dos grupos formados no P1.InovGroup, adaptando assim as áreas de interesse em termos de vigilância 

tecnológica e estratégica às reais necessidades e objetivos dos associados. A par da definição de tópicos 

de interesse, importa também identificar as principais fontes de informação internacionais que poderão ser 

consultadas no decorrer das atividades de vigilância. As fontes deverão apresentar informação de cariz 

científico e tecnológico, assim como de âmbito comercial e legislativo, permitindo assim uma recolha de 

informação relevante sobre normas e regulamentos que orientam o setor a nível internacional. Em seguida, 

é necessário definir as ferramentas de divulgação que serão utilizadas e um planeamento detalhado das 

iniciativas de vigilância a empreender.  

Após definição da metodologia, torna-se fundamental que o InovCluster implemente as iniciativas 

preconizadas, no sentido de recolher informação atualizada sobre as tendências e estado da arte, de acordo 

com os tópicos e fontes relevantes identificadas, procurando, sempre que possível, que esta análise incida 

sob mercados considerados prioritários para o setor agroindustrial da Região (em articulação com o 

P1.InovGroup e P9.InovExport). Posteriormente, o InovCluster deverá recorrer às ferramentas de vigilância 

tecnológica e estratégica para, por um lado, sistematizar a análise efetuada, e, por outro, divulgar a 

informação produzida junto do setor. Sem prejuízo de outras ferramentas que possam vir a ser identificadas, 

destacam-se de seguida algumas que podem ser adotadas pelo InovCluster no âmbito do presente projeto:  

 Elaboração de relatórios de tendências e oportunidades (Trend Reports), numa base trimestral, 

que devem incluir informação sobre as tendências de consumo, novos produtos/serviços que 

tenham surgido no mercado, novas tecnologias que poderão ser úteis para os atores da Região, 

normas e regulamentos ativos no setor agroindustrial de alguns mercados, entre outros; 

 Criação de um observatório digital de tendências e oportunidades, que poderá estar alojado 

no website do InovCluster e acessível após autenticação (ou seja, dedicado aos seus associados), 

e que deverá disponibilizar os relatórios de tendências e oportunidades elaborados, o acesso direto 

a algumas fontes de informação, a possibilidade de definir alertas, entre outras funcionalidades; 

 Organização de visitas tecnológicas a países com potencial de exploração para os associados, 

em articulação com o P6.InovMatch, para levantamento, in loco, de tendências de consumo e de 

novas matérias-primas e tecnologias. 

 

Após identificação das principais tendências e oportunidades para o setor agroindustrial da Região, o 

InovCluster deverá proceder à sua disseminação junto dos principais atores, através da organização de 

sessões de divulgação e do envio de relatórios trimestrais consolidados. Quanto às sessões de divulgação, 

recomenda-se que estas envolvam de forma ativa todos os participantes, designadamente através da 

criação de grupos de debate em torno das tendências e oportunidades apresentadas, tendo em vista a 

identificação de potenciais parcerias para o desenvolvimento de novos produtos/serviços. No que se 

referem os relatórios de tendências e oportunidades, sugere-se que estes sejam parcialmente (por exemplo, 

o sumário executivo) disponibilizados, de forma gratuita, a um conjunto alargado de entidades (incluindo 

não associados), sendo o acesso à totalidade do documento mais restrito.  

Atividades: 

 Atividade 1. Definição de uma metodologia de vigilância tecnológica e estratégica 
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 Levantamento de tópicos de interesse a acompanhar a nível internacional (em articulação 

com as áreas temáticas prioritárias elencadas no Capítulo 4); 

 Identificação de fontes de informação relevantes a ter em consideração; 

 Elaboração e atualização da metodologia de vigilância tecnológica e estratégica. 

 

 Atividade 2. Implementação de atividades de vigilância tecnológica e estratégica 

 Recolha de informação atualizada e de cariz internacional sobre tendências (ao nível do 

consumo) e do estado da arte (ao nível de novos produtos e novas tecnologias); 

 Adoção de ferramentas de vigilância tecnológica e estratégica (como por exemplo, 

relatórios de tendências, observatório digital de tendências e novos produtos, entre 

outros).  

 

 Atividade 3. Divulgação das tendências e oportunidades identificadas junto do setor 

agroindustrial da Região 

 Organização de sessões de divulgação de tendências e oportunidades; 

 Disseminação de relatórios trimestrais sobre tendências e oportunidades. 

 

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Número anual de relatórios de tendências e oportunidades; 

 Número de oportunidades identificadas e efetivadas; 

 Número de entidades associadas que participaram nas sessões de divulgação; 

 Número de entidades não associadas que participaram nas sessões de divulgação. 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup; P6.InovMatch; P9.InovExport. 



 
 

 
  

 

InovCluster – Estratégia e Plano de Ação 2020  

114 

P5. InovTecmap 

 

 

Exemplo inspirador | Skåne Food Innovation Network – OpenUp 

O SFIN, em parceria com o Cluster Packbridge (Suécia), desenvolveu uma plataforma informática dedicada à 

inovação aberta (com enfoque na ligação entre os alimentos e embalagens) e que conta 

atualmente com mais de 400 utilizadores de 30 países diferentes. Esta ferramenta apresenta 

um componente de vigilância tecnológica que contribui para a identificação de tendências 

tecnológicas (ao nível de alimentos e embalagens) e de consumo, disponibilizando relatórios 

periódicos dedicados a tópicos variados como por exemplo public sector meals e future retail.  

http://www.letsopenup.se/trends-and-foresight/ 
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Nome: 

Elaboração de um roadmap tecnológico do setor agroindustrial (em colaboração com o CATAA) 

 

Objetivos: 

 Conhecer as necessidades tecnológicas das empresas do setor agroindustrial (procura) e a oferta 

tecnológica existente, identificando os gaps entre a procura e a oferta; 

 Conhecer as tecnologias prioritárias para o setor agroindustrial; 

 Contribuir para o surgimento de projetos de IDI com vista ao desenvolvimento das tecnologias 

prioritárias e identificar oportunidades de financiamento; 

 Elaborar um roadmap tecnológico para as empresas do setor agroindustrial, que perspetive o 

desenvolvimento e aplicação das tecnologias para diferentes horizontes temporais. 

 

Descrição: 

No atual contexto, as empresas, de forma a promoverem o aumento da sua competitividade, sentem 

necessidade de recorrer cada vez mais a estudos estratégicos sobre a evolução e futuro das tecnologias 

emergentes nos seus setores de atividade. Estes estudos, designados por roadmaps tecnológicos, 

permitem que o tecido empresarial entenda melhor as tendências de mercado e de evolução tecnológica e 

que possa definir, em conformidade, estratégias de desenvolvimento. 

Para as empresas do setor agroindustrial, em particular da Região Centro, a elaboração de um roadmap 

tecnológico assume, assim, particular relevância, na medida em que poderá contribuir para a supressão de 

necessidades a nível tecnológico, tendo nomeadamente em vista o desenvolvimento de novos (ou 

significativamente melhorados) produtos e processos. 

Assim, este projeto tem como principal objetivo a elaboração de um roadmap tecnológico para as empresas 

do setor agroindustrial, em colaboração com o CATAA, que perspetive o desenvolvimento e aplicação das 

tecnologias de produção para diferentes horizontes temporais. 

Para tal, numa fase inicial é necessário, por um lado, recolher informação relevante sobre modelos de 

roadmap tecnológico existentes e que possam servir de base para o que se pretende desenvolver, 

seguindo-se a definição da visão, dos objetivos e das fronteiras do roadmap. Posteriormente, é importante 

que seja definida a metodologia a adotar no sentido de garantir que o roadmap contribuirá para apoiar as 

empresas na previsão das tendências do mercado e de desenvolvimento tecnológico, bem como na 

definição de uma estratégia que permita responder às oportunidades e necessidades associadas a essas 

tendências (em articulação com o P4.InovTrend). 

Esta metodologia servirá de base para que o InovCluster possa analisar as necessidades tecnológicas das 

empresas do setor agroindustrial (procura) e a oferta tecnológica disponível, identificando gaps entre ambos 

(procura e oferta). De referir que esta recolha de informação poderá ser realizada em articulação com o 

P6.InovMatch e tirar partido da segmentação dos associados realizada no âmbito do P1.InovGroup. O 

InovCluster deverá recorrer a instrumentos diversos que permitam a triangulação dos dados, como por 

exemplo: entrevistas a representantes de associações empresariais, entidades de C&T e empresas 
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selecionadas; inquéritos a empresas das fileiras agroindustriais e a fornecedores de tecnologia; e 

workshops setoriais.  

Adicionalmente, é necessário efetuar um trabalho de definição das tecnologias prioritárias para o setor 

agroindustrial e a definição de projetos de IDI com vista ao desenvolvimento destas tecnologias, sinalizando 

também oportunidades de financiamento.  

A informação recolhida e produzida será sistematizada num documento que corresponderá ao roadmap 

tecnológico para o setor agroindustrial e que deverá incluir uma metodologia para atualização do mesmo, 

assegurando-se assim a sua usabilidade no médio-longo prazo. Este documento poderá ainda incluir uma 

lista com algumas das entidades de C&T mais relevantes, a nível nacional e internacional, com 

competências e recursos necessários para dar resposta às necessidades tecnológicas das empresas do 

setor (tirando partido do trabalho realizado no P6.InovMatch). Por fim, recomenda-se que seja organizada 

uma sessão pública de apresentação do roadmap tecnológico junto do setor agroindustrial, em particular 

da Região.  

 

 

Atividades: 

 Atividade 1. Revisão/Refinação da metodologia e recolha de informação de base 

 Revisão da informação disponível sobre modelos de roadmap tecnológico; 

 Definição detalhada da visão, dos objetivos e das fronteiras do roadmap tecnológico; 

 Definição detalhada da metodologia a adotar. 

 

 Atividade 2. Análise da procura e da oferta tecnológica 

 Análise das necessidades tecnológicas das empresas do setor agroindustrial; 

 Análise da oferta tecnológica existente; 

 Identificação de gaps entre a procura e a oferta tecnológica. 

 

 Atividade 3. Definição das prioridades de IDI 

 Identificação de tecnologias prioritárias; 

 Definição de projetos de IDI com vista ao desenvolvimento das tecnologias prioritárias e 

identificação de oportunidades de financiamento. 

 

 Atividade 4. Preparação e apresentação do roadmap tecnológico do setor agroindustrial 

 Elaboração do roadmap tecnológico; 

 Definição de uma metodologia de atualização do roadmap tecnológico; 

 Organização de uma sessão pública de apresentação do roadmap tecnológico. 

 

 

Cronograma: 
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Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

Atividade 4       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Número de entidades envolvidas no processo de preparação do roadmap tecnológico; 

 Elaboração de um roadmap tecnológico para o setor agroindustrial; 

 Número de iniciativas/projetos implementados como resultado do processo de construção do 

roadmap tecnológico. 

 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup; P4.InovTrend; P6 InovMatch 

 

 

Exemplo inspirador | Indústria têxtil e do Vestuário – Roadmap Para A Inovação 2012-2020 

O CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil promoveu o desenvolvimento de um Roadmap 

para a Inovação do Têxtil e Vestuário de Portugal, relativo ao período 2012-2020. Desenvolvido com 

o apoio de especialistas do SCT, de associações empresariais e de empresas têxteis e fornecedoras 

de tecnologias de produção, este Roadmap inclui uma análise do setor e uma cenarização baseada 

em tendências tecnológicas, procurando estabelecer uma visão prospetiva e contribuir para o fomento da inovação. 

http://www.citeve.pt/artigo/sessao_roadmap 

 

 

 

 

http://www.citeve.pt/artigo/sessao_roadmap
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P6. InovMatch 

 

 

 

Nome: 

Implementação de iniciativas de matchmaking que promovam a aproximação entre empresas e entre 

estas e entidades de C&T 

 

Objetivos: 

 Facilitar o contacto e a articulação da oferta/procura tecnológica entre empresas do setor 

agroindustrial e entre estas e entidades de C&T, procurando-se uma abrangência internacional; 

 Fomentar o estabelecimento de parcerias, sobretudo internacionais, no âmbito da IDI com valor 

acrescentado para o setor, para a Região, para o Cluster e para os associados;  

 Promover a visibilidade internacional do Cluster, da região e do país.  

 

 

Descrição: 

A aproximação entre a oferta e procura de IDI é fundamental para o fomento da cooperação entre empresas 

e entre estas e entidades de C&T, nomeadamente tendo em vista a inovação ao nível de produtos, 

processos, serviços, entre outros, e o aumento da competitividade do tecido empresarial. Esta aproximação 

pode ser conseguida através da realização de iniciativas de matchmaking, que deverão ser dinamizadas 

pelo InovCluster, de preferência em colaboração com congéneres ou outras entidades internacionais, 

maximizando, assim, oportunidades de cooperação concretas entre atores do setor agroindustrial. Importa 

salientar que a organização destas ações de matchmaking em colaboração com entidades internacionais 

possibilita o acesso a tecnologias e matérias-primas que não se encontram disponíveis a nível nacional, 

potenciando ainda excelentes contactos para acesso aos mercados internacionais.  

Neste contexto, o presente projeto pretende fomentar o estabelecimento de parcerias de cooperação no 

âmbito da IDI entre empresas e entre estas e entidades de C&T, com valor acrescentado para o InovCluster 

e para as entidades envolvidas, sobretudo a uma escala internacional. O InovCluster deverá ter um papel 

fundamental na promoção destas sinergias, procurando tirar vantagem das relações estabelecidas com os 

seus congéneres internacionais, no sentido de promover parcerias entre as respetivas estruturas 

associativas.  

Para isso, é importante, numa fase inicial, proceder ao levantamento de informação relevante associada às 

necessidades e capacidades tecnológicas de IDI (por exemplo, tecnologias, processos, produtos, etc.) do 

setor agroindustrial e das entidades da Região. Posteriormente, o InovCluster deverá procurar sinalizar, 

junto de entidades parceiras (com enfoque em congéneres internacionais identificados no 

P12.InovCoopera), potenciais empresas e entidades de C&T, cuja oferta e procura de IDI estejam alinhadas 

com as necessidades/objetivos de IDI das entidades da Região. A informação recolhida deverá sustentar a 

estruturação de um plano de iniciativas de matchmaking a realizar, o qual deverá ser composto por uma 

calendarização indicativa, incluindo, para cada iniciativa, os objetivos específicos e indicadores de sucesso.  
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Entre outras iniciativas de matchmaking, destacam-se de seguida as que poderão ser implementadas no 

âmbito do presente projeto: 

 Plataforma online de matchmaking – desenvolvimento de uma plataforma online que 

disponibilize uma bolsa de procura/ oferta tecnológica no âmbito da IDI, acessível a empresas e 

entidades de C&T. A plataforma deverá permitir a criação de perfis com enfoque na descrição de 

necessidades e competências tecnológicas, e facilitar a aproximação entre as entidades tendo em 

vista o desenvolvimento de projetos de IDI em parceria; 

 Missões científicas internacionais – organização de um itinerário internacional de visitas a 

empresas do setor agroindustrial e/ ou a entidades de C&T identificadas (com competências 

relevantes para o setor), bem como a outras entidades consideradas importantes. De referir que 

este itinerário deverá ser estabelecido em estreita colaboração com congéneres estrangeiros, 

potenciando assim a cooperação entre os seus associados. Sem prejuízo de outras ações que 

possam vir a ser implementadas, estas missões científicas deverão incluir visitas às instalações 

das entidades de C&T e das empresas selecionadas, realização de reuniões entre estas duas 

tipologias de entidades, sessões de apresentação para promover as competências dos associados 

do InovCluster e os produtos e sabores regionais do setor agroindustrial, entre outros; 

 Eventos de Brokerage Tecnológico – agendamento e realização de reuniões entre empresas e 

detentores de tecnologias inovadoras, sendo os destinatários empresários, técnicos, 

investigadores, especialistas em transferência de tecnologia e outros profissionais, com interesse 

em estabelecer parcerias estratégicas e facilitar a partilha de conhecimento e transferência de 

tecnologia; 

 Open days nas instituições de C&T e nas empresas – organização de uma mostra de diferentes 

competências e resultados de projetos de I&D (no caso específico de instituições de C&T), 

aproximando os domínios da inovação científica e os empresários da agroindústria.  

 

Para a concretização destas iniciativas, é necessário contactar entidades internacionais, procurando-se que 

estas pertençam a mercados relevantes para a estrutura associativa do InovCluster, definir os programas 

detalhados e identificar, posteriormente, procedimentos de follow-up com o objetivo de identificar 

oportunidades concretas que resultem das iniciativas de matchmaking levadas a cabo.  

O InovCluster e os congéneres internacionais deverão disponibilizar aos seus associados uma brochura 

informativa sobre cada iniciativa de matchmaking a implementar, que contenha uma breve apresentação 

dos objetivos e do programa das ações incluídas, assim como das necessidades e competências 

tecnológicas dos atores da rede de cada um (e que foram entretanto identificados como entidades a 

visitar/reunir no âmbito das iniciativas). Desta forma, através da emissão de manifestações de interesse, os 

associados poderão selecionar, de entre as várias iniciativas previstas, as que mais se enquadram nos 

seus objetivos, e ainda as entidades que pretendem visitar/reunir.   

Por forma a potenciar e valorizar as relações estabelecidas no âmbito das iniciativas de matchmaking, 

sobretudo no que se refere à concretização de projetos colaborativos, o InovCluster poderá apoiar os seus 

associados na identificação de fontes de financiamento adequadas.  
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Importa salientar que o InovCluster deverá articular este projeto com o P1.InovGroup, tirando partido da 

segmentação dos associados, e com o P13.InovComunica, procurando assegurar o alinhamento da 

plataforma online de matchmaking com a estratégia de comunicação, sobretudo no que se refere à sua 

componente digital.  

 

 

Atividades: 

 Atividade 1. Recolha de informação relevante sobre a oferta e procura de IDI no setor 

agroindustrial da região  

 Levantamento de necessidades de IDI junto dos associados do InovCluster; 

 Identificação de empresas e entidades de C&T associadas de parceiros internacionais do 

InovCluster com competências relevantes para o setor agroindustrial da Região; 

 Sistematização da informação recolhida, incluindo a identificação de necessidades 

tecnológicas específicas. 

 Atividade 2. Identificação e implementação de iniciativas de matchmaking 

 Realização de contactos com entidades de interesse (clusters, empresas e entidades de 

C&T);  

 Recolha de manifestações de interesse junto das empresas e das entidades de C&T; 

 Definição de um plano de iniciativas e estruturação de programas detalhados (para um 

período de um ano); 

 Realização de iniciativas definidas (por exemplo, missões científicas, eventos de 

Brokerage, Open days, etc.). 

 

 Atividade 3. Follow-up das iniciativas implementadas e identificação de oportunidades 

concretas 

 Realização de contactos com as entidades envolvidas; 

 Identificação de oportunidades concretas resultantes das iniciativas realizadas. 

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   
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P7. InovHub 

 

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Número de empresas e entidades de C&T participantes nas iniciativas de matchmaking; 

 Número de iniciativas realizadas por ano; 

 Número de parcerias estabelecidas por ano; 

 Número de oportunidades que resultaram da realização das iniciativas de matchmaking. 

 

Articulação com outros projetos: 

P1. InovGroup; P12. InovCoopera; P13. InovComunica 

 

Exemplo inspirador | Pole SCS – International Partnership Missions 

O Polo SCS (França) organiza um programa de missões para o 

estabelecimento de parcerias internacionais designado- “International 

Partnership Missions”, que inclui: programação flexível e específica, plano 

de reuniões individuais e coletivas com potenciais parceiros, promoção 

dos membros do Cluster e respetivas competências de IDI, e 

apresentação do sector nacional no país de destino. As missões oferecem aos participantes o contacto com tecnologia 

de vanguarda a nível internacional, a identificação de parceiros para o desenvolvimento de projetos de IDI, 

transferência/ aquisição de tecnologias, entrada em mercados de interesse, entre outras vantagens. 

http://en.pole-scs.org/node/3672 
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Nome: 

Estabelecimento de sinergias e promoção do intercâmbio entre as empresas e a comunidade de 

investigação científica e de ensino superior 

 

Objetivos: 

 Responder às necessidades das empresas através da integração de alunos e investigadores no 

tecido empresarial da região; 

 Desenvolver uma bolsa de intercâmbio de capital humano entre as empresas e a comunidade de 

ensino superior e investigação científica; 

 Promover sinergias e estabelecer vias de comunicação para articular a realidade das instituições 

de ensino com as necessidades e prioridades do tecido empresarial, promovendo a geração de 

conhecimento com valor acrescentado. 

 

 

Descrição: 

A aproximação das realidades das empresas e das instituições de ensino (instituições de ensino superior e 

de investigação científica) e a articulação das respetivas prioridades de IDI e capacitação de recursos é 

importante para a concretização do desenvolvimento estratégico das referidas entidades, do setor 

agroindustrial, tanto a nível regional como nacional.  

No âmbito do presente projeto, pretende-se criar uma dinâmica de acolhimento de alunos e investigadores 

em empresas da Região, através de estágios curriculares e projetos de investigação em parceria. Este 

contacto deverá permitir às empresas da região a captação de recursos humanos qualificados e o reforço 

da IDI, e conceder às instituições de ensino e respetivos alunos/investigadores um contacto com a realidade 

empresarial.  

Num primeiro momento, será importante realizar um levantamento de informação junto das instituições de 

ensino da Região, de modo a adquirir conhecimento sobre:  

 Oferta formativa das entidades em questão – catálogo de cursos, plano curricular dos cursos 

lecionados (unidades curriculares e respetivos conteúdos programáticos, existência de estágio 

previsto e respetivas condições, duração e objetivos); 

 Áreas de interesse ao nível da IDI – principais áreas de investigação das instituições de ensino, 

prioridades de investimento em IDI, enquadramento do eventual interesse de colaboração com 

empresas. 

Neste levantamento, deverá ser dado enfoque aos ciclos de estudo de mestrado e doutoramento, prevendo 

também o envolvimento de bolseiros/investigadores científicos, alunos de licenciatura, ou formandos de 

cursos de capacitação técnica. 

Posteriormente deverá ser efetuado um levantamento de informação junto das empresas do setor da 

Região Centro, no que concerne aos seguintes aspetos: 
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 Interesses na receção de estagiários (departamentos que tenham interesse e estejam aptos 

para receber alunos/investigadores e respetivas áreas de interesse);  

 Enquadramento dos currículos académicos nas realidades empresariais da Região (recolha 

de feedback que espelhe a visão das empresas relativamente à articulação entre a oferta formativa 

e as necessidades industriais, incluindo pareceres sobre as necessidades formativas dos RH do 

setor).  

A informação recolhida deverá permitir ao InovCluster, por um lado, definir recomendações relativamente à 

oferta de cursos, de modo a garantir o alinhamento com as prioridades estratégicas do setor e da Região 

e, por outro, identificar pontes entre empresas e instituições de ensino, através da criação e dinamização 

de uma rede de contactos.  

Para o estabelecimento da rede de contactos, o InovCluster deverá definir as oportunidades de colaboração 

junto das empresas, realizando contactos para recolha de manifestações de interesse. Com base neste 

primeiro conjunto de oportunidades identificado, o InovCluster poderá definir uma rede de contactos com 

empresas interessadas em acolher alunos/investigadores e instituições de ensino que pretendam usufruir 

do contacto empresarial e desenvolver projetos de IDI nesse contexto.  

O InovCluster terá um papel importante na dinamização da rede de contactos, devendo trabalhar para a 

identificação de oportunidades concretas (estágio curricular/doutoramento em Empresa/projeto de 

investigação) entre as entidades, isto é, na atualização da lista de entidades que compõem a rede e das 

oportunidades apresentadas pelas empresas. O InovCluster poderá então recolher manifestações de 

interesse por parte de alunos/investigadores/instituições de ensino e estabelecer o contacto com as 

empresas adequadas.  

Para a concretização desta dinâmica, o InovCluster poderá considerar criar uma “Bolsa de Estágios”, 

associada à Zona Reservada do seu Website (em articulação com P13.InovComunica), na qual poderão 

ser criadas e submetidas oportunidades e manifestações de interesse que o Cluster possa posteriormente 

cruzar para fazer corresponder as competências dos candidatos (alunos/investigadores) ao perfil que as 

empresas procuram.  

Para além disso, é pertinente que InovCluster estimule o contacto entre as entidades da rede através da 

organização de outras iniciativas de networking, como um evento de Dia Aberto (por exemplo associado a 

eventos do P6.InovMatch). Neste contexto, poderá criar-se um ambiente propício ao debate focado na 

dinâmica empresas-formação-investigação, à geração de ideias para projetos conjuntos no âmbito de IDI, 

ao estabelecimento de parcerias formais, entre outros. O InovCluster poderá ainda prestar 

acompanhamento de follow-up dos resultados destes eventos. 

 

 

 

 

Atividades: 

 Atividade 1. Levantamento de informação sobre necessidades e objetivos junto de 

entidades da região (empresas e instituições de ensino) 

 Levantamento de informação junto das instituições de ensino; 

 Levantamento de informação junto de empresas da Região;  
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 Sistematização da informação recolhida. 

 

 Atividade 2. Criação de uma rede de contactos de empresas e instituições de ensino 

 Realização de contactos e recolha de manifestações de interesse junto das empresas; 

 Estabelecimento da rede de contactos de empresas e instituições de ensino. 

 

 Atividade 3. Gestão e manutenção da rede de contactos de empresas e instituições de 

ensino 

 Identificação de oportunidades concretas (ao nível de estágios e participação em projetos 

de I&D de doutoramento/mestrado) entre as entidades; 

 Organização de um evento de networking (por exemplo Dia aberto) periódico; 

 Realização de contactos pontuais para a concretização de oportunidades de colaboração 

entre as entidades. 

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Número de alunos/estagiários/investigadores acolhidos pela rede de empresas; 

 Número de empresas que acolheram estagiários ou investigadores; 

 Número de artigos científicos/patentes/produtos resultantes do projeto. 

 

Articulação com outros projetos: 

P1. InovGroup; P6.InovMatch; P13.InovComunica 
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P8. InovParticipa 

 

Exemplo inspirador | Skåne Food Innovation Network – Rede de RH 

O SFIN pretende estabelecer as condições adequadas para 

corresponder às necessidades da indústria e atrair recursos humanos 

qualificados. Para isso, o Cluster definiu o Recrutamento como uma 

Atividade Nuclear, tendo uma presença ativa em universidades e associações académicas. O SFIN estabeleceu uma 

rede de RH, através da qual operacionaliza e coordena um programa de formação e capacitação de recursos 

humanos. Para além disso, a rede funciona também como um local de troca de experiências sobre aspetos 

relacionados com a carreira no setor e locais de trabalho. A rede apoia todas as atividades realizadas na área do 

Recrutamento. 

http://www.livsmedelsakademin.se/en/skane-food-innovation-network/our-activity-areas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: 
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Dinamização da participação de atores relevantes do setor agroindustrial em programas de 

financiamento à IDI, com enfoque nos transnacionais e europeus 

 

Objetivos: 

 Identificar oportunidades de financiamento relevantes para as iniciativas/investimentos dos atores 

do setor agroindustrial da Região no âmbito de programas de financiamento de IDI (com enfoque 

nos transfronteiriços e europeus); 

 Desenvolver um plano de fomento da participação do InovCluster e restantes atores do setor em 

programas de financiamento à IDI; 

 Fomentar a realização de projetos de IDI em parceria de âmbito internacional. 

 

 

Descrição: 

Atendendo ao novo período 2014 – 2020 em que serão operacionalizados diversos fundos e programas 

europeus de apoio financeiro comunitário (por exemplo, o Horizonte 2020 e o COSME), é importante que 

entidades, como empresas e instituições de C&T, assim como o próprio InovCluster, desenvolvam 

mecanismos para adquirir o conhecimento necessário, no sentido de tirar partido das oportunidades que se 

afigurem importantes no âmbito destes programas.  

Neste sentido, o presente projeto prevê o desenvolvimento de um plano que contribua para a dinamização 

da participação dos principais atores do setor agroindustrial da Região em programas de financiamento à 

IDI, com enfoque nos transnacionais e europeus. Pretende-se assim sensibilizar os vários atores regionais 

para a importância da participação em programas de financiamento à IDI, sobretudo de cariz internacional, 

como fator determinante para alavancar a sua competitividade e posicionamento no mercado global.  

Desta forma, o InovCluster deverá começar por efetuar um levantamento de informação relevante no âmbito 

dos programas de financiamento à IDI disponíveis, identificando os calls/tópicos específicos considerados 

relevantes para os atores do setor agroindustrial. A informação recolhida e analisada poderá ser 

sistematizada num documento, por exemplo em formato powerpoint, que será posteriormente utilizado em 

sessões de sensibilização e divulgação sobre o tema.  

Com base no conhecimento estruturado sobre os programas de financiamento e condições de participação, 

o InovCluster deverá proceder à conceção de um plano de fomento à participação dos atores do setor 

agroindustrial da Região nos programas de financiamento à IDI. Sugere-se que o plano seja estruturado 

em 3 Fases, designadamente as seguintes: 

 Fase 1 – organização de sessões de sensibilização/capacitação em torno de aspetos relevantes 

sobre os programas de financiamento relevantes (Horizonte 2020, Portugal 2020, COSME, entre 

outros). Esta fase terá, então, como objetivo efetuar um contacto inicial com os atores do setor 

agroindustrial da Região, disponibilizando informação concreta que permita a cada um identificar os 

programas de financiamento mais relevantes; 

 Fase 2 – levantamento de informação relevante sobre as entidades interessadas, por forma a avaliar 

a pertinência da apresentação de candidaturas. Poderá ser útil reunir dados sobre: história e 

estrutura organizacional, principais competências e recursos (tangíveis e intangíveis), áreas 
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principais de atuação da empresa, parcerias no âmbito de IDI, experiência prévia em programas de 

financiamento, prioridades de investimento (com enfoque em IDI), entre outros. Com base na 

informação recolhida, será necessário proceder à identificação e seleção de oportunidades (tópicos, 

calls, etc.) de interesse para cada entidade, alinhadas com as suas características e prioridades. 

Posteriormente deverão ser elaborados perfis das entidades, tendo por base a informação recolhida, 

assim como dados adicionais que possam revelar-se necessários no enquadramento das 

oportunidades identificadas. Os perfis poderão ser então partilhados em plataformas internacionais 

dedicadas à procura de parceiros (por exemplo, o CORDIS), grupos do LinkedIn, rede de contactos 

da empresa e do InovCluster, entre outros; 

 Fase 3 – apoio à integração das entidades em consórcios internacionais (auxiliando a seleção e o 

estabelecimento de contactos com consórcios já estruturados, ou o estabelecimento de um novo 

consórcio), e elaboração e submissão da candidatura. Para a identificação de parceiros, o 

InovCluster deverá recorrer às redes intercluster e plataformas internacionais de ciência, tecnologia, 

inovação e conhecimento (em que já esteja inserido, ou nas que eventualmente venha a integrar) e 

aos contactos realizados no âmbito de outros projetos previstos, com enfoque nos P6. InovMatch e 

P12.InovCoopera. 

 

Perspetiva-se que o plano a desenvolver inclua uma metodologia detalhada e uma calendarização para a 

realização das várias iniciativas/atividades previstas, devendo também elencar os critérios definidos para a 

seleção dos participantes nas diferentes fases previstas no plano. 

Importa, por fim, salientar que atendendo à elegibilidade do InovCluster enquanto entidade para integrar 

consórcios no âmbito dos vários dos programas de financiamento de IDI, deverá também tirar partido do 

presente projeto para dinamizar a sua própria participação, associando-se, sempre que possível, a 

consórcios com outros atores regionais do setor.  

 

 

Atividades: 

 Atividade 1. Recolha de informação sobre programas de financiamento à IDI 

 Aquisição de conhecimento relativamente aos programas de financiamento à IDI 

adequados; 

 Levantamento de calls/tópicos específicos relevantes para os atores do setor 

agroindustrial. 

 

 Atividade 2. Conceção do plano de fomento à participação dos atores do setor 

agroindustrial da Região nos programas de financiamento 

 Definição detalhada da metodologia do plano e respetiva calendarização; 

 Definição de critérios para a seleção dos participantes nas diferentes fases do plano. 

 Atividade 3. Implementação do plano de fomento à participação dos atores do setor 

agroindustrial da Região nos programas de financiamento 

 Apresentação dos programas de financiamento relevantes e respetivas oportunidades 

junto dos atores do setor agroindustrial da Região (Fase 1); 
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P9. InovExport 

 

 Levantamento de informação sobre as entidades, seleção de oportunidades relevantes, 

e elaboração e disseminação de perfis das empresas, em linha com as candidaturas 

previstas (Fase 2); 

 Identificação e contacto de empresas/consórcios, e elaboração e submissão da 

candidatura (Fase 3).  

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   
 

 

Indicadores de resultado: 

 Número de entidades participantes em cada Fase; 

 Número de consórcios criados; 

 Número de candidaturas elaboradas e submetidas por tipo de programas de financiamento 

(nacionais, transnacionais e europeus). 

 

Articulação com outros projetos: 

P6.InovMatch; P12.InovCoopera 
 

Exemplo inspirador | Pole SCS – “SME Europe Innovation” 

Para o apoio à participação das PME em programas de financiamento, o Pole SCS dinamiza o 

programa “SME Europe Innovation”, estruturado em três fases, que compreendem: (1) sessões 

de informação sobre as oportunidades no âmbito de programas de financiamento europeus; (2) 

sessões individuais de diagnóstico das empresas, identificação de oportunidades e 

apresentação de um conjunto de recomendações; e (3) apoio à elaboração e submissão da 

candidatura.  

http://en.pole-scs.org/projets/projets-europ%C3%A9ens/pme-europe-innovation 

 

 

Nome: 
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Criação e dinamização de grupos de exportação por forma a consolidar as capacidades de 

exportação, sobretudo dos pequenos produtores da Região 

 

Objetivos: 

 Desenvolver iniciativas de exportação e internacionalização adaptadas à realidade dos seus 

associados; 

 Fortalecer a capacidade de exportação da estrutura associativa do InovCluster, sobretudo dos 

pequenos produtores da Região; 

 Reforçar a visibilidade internacional dos produtos e sabores regionais do setor agroindustrial.  

 

Descrição: 

A estrutura associativa do InovCluster apresenta uma elevada heterogeneidade, com diferentes 

necessidades no que se refere à internacionalização e exportação. Muitas empresas, principalmente as que 

se enquadram na categoria de microempresas, não possuem estruturas dedicadas à temática da 

internacionalização, nem escala e capacidade produtiva para, a título individual, dar resposta às possíveis 

solicitações de mercados internacionais.  

Neste contexto, no âmbito da vertente de internacionalização, o InovCluster deverá procurar adaptar as 

estratégias e iniciativas às necessidades particulares das empresas e fomentar a criação de escala e massa 

crítica necessárias para o posicionamento dos produtos regionais no mercado global, particularmente 

através da cooperação para a exportação.  

O presente projeto tem como principal objetivo desenvolver grupos de exportação compostos por empresas 

com necessidades e/ ou objetivos comuns (por exemplo, conjunto de produtores de mel), que permitam ao 

InovCluster implementar estratégias de exportação diferenciadas e concertadas, garantindo uma maior 

adequação dos mercados-alvo e das iniciativas a promover. 

Para a conceção dos grupos de exportação, é necessário, numa primeira fase, proceder ao reconhecimento 

da estrutura comercial da massa associativa empresarial do InovCluster, através do levantamento das suas 

características comerciais, do seu portfólio de produtos, da capacidade de produção e de exportação, e dos 

mercados-alvo. 

No agrupamento dos associados é importante ter em consideração critérios que permitam reunir empresas 

com necessidades e objetivos semelhantes, sobretudo no que diz respeito ao nível/grau da 

internacionalização e exportação, assim como aos recursos existentes para o efeito. Para além disso, o 

InovCluster deverá criar os grupos tendo em vista a partilha de recursos para a participação em iniciativas 

diferenciadas e direcionadas, que facilitem a presença internacional e a entrada em mercados estrangeiros. 

Poderão ser considerados, entre outros, os seguintes critérios: 

 Tipologia de produtos e de complementaridades existentes (procurando encontrar produtos 

que possam ser considerados bens complementares e que facilitem o acesso conjunto a mercados 

específicos, como por exemplo os vinhos e os queijos ou as compotas); 

 Dimensão da empresa (micro, pequena, média ou grande empresa); 
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 Capacidade/experiência anterior de internacionalização/exportação; 

 Capacidade de produção; 

 Mercados-alvo.  

 

Cada grupo deverá conter entre 5 a 8 empresas, sendo desejável que todas participem ativamente nas 

decisões e nas iniciativas organizadas, sobretudo através de reuniões (presenciais ou não) com uma 

frequência mínima semestral. A participação nos grupos de exportação deverá representar vantagens 

claras para as empresas, destacando-se de seguida as mais relevantes:   

 Alocação de um membro da equipa técnica do InovCluster, com papel ativo e facilitador junto de 

cada empresa, responsável pelo acompanhamento do grupo na implementação das iniciativas; 

 Representação nos mercados externos selecionados através de um parceiro comercial local 

(acesso a um agente responsável por representar os interesses do grupo, atrair oportunidades de 

negócio, estabelecer vias comerciais e realizar contactos in loco). 

 Atuação sob uma marca identitária (apresentação comercial de produtos regionais nos mercados 

externos através de uma marca-chapéu, o que permite criar escala e reforçar a visibilidade 

internacional da região). 

 Realização de estudos de mercado tailor-made (levantamento de informação específica em 

relação à estratégia de cada grupo). 

Importa referir que a equipa técnica do InovCluster deverá assumir um papel ativo no que se refere à 

orientação e dinamização dos grupos, sendo da sua responsabilidade a organização de encontros entre os 

participantes, os contactos com os agentes internacionais (i.e. parceiros comerciais locais), a prospeção e 

reconhecimento de mercados, e a formação e capacitação para a presença em eventos internacionais e 

entrada em novos mercados. Desta forma, após a constituição dos grupos importa proceder à elaboração 

de um Plano de Ação específico para cada grupo, que deverá ser projetado para o período de um ano e 

deverá considerar, entre outros aspetos, os seguintes:  

 Sistematização do conjunto de interesses e pontos fortes das empresas do grupo, assim como a 

identificação das respetivas sinergias e complementaridades a estabelecer;  

 Definição dos mercados externos prioritários, incluindo um breve resumo de características 

comerciais e regulamentares; 

 Prospeção e seleção de parceiros locais, tendo por base as prioridades de cada grupo (por 

exemplo, venda em lojas gourmet); 

 Definição de uma agenda de iniciativas (por exemplo, reuniões periódicas dos grupos, ações de 

formação direcionadas às empresas e mercados-alvo, reuniões com importadores, feiras de 

negócio e missões comerciais, procedimentos de follow-up e outros eventos); 

 Definição de procedimentos de follow-up; 
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 Definição de mecanismos de avaliação e monitorização do Plano de Ação (definição de 

ferramentas de recolha de feedback direto dos participantes nas iniciativas realizadas, como por 

exemplo, entrevistas, questionários, etc.). 

 

O Plano de Ação deverá ser avaliado, revisto e atualizado a cada ano, assim como a constituição dos 

grupos e respetivos mercados prioritários, em conformidade com a realidade das empresas e as tendências 

de consumo (em articulação com o projeto P4.InovTrend).  

A definição e atuação dos grupos de exportação deverão estar em linha com a segmentação da estrutura 

associativa, realizada no âmbito do P2 InovGroup, e a sua dinamização deverá envolver a realização de 

ações de formação específicas para a preparação das empresas para a entrada nos mercados externos 

(em articulação como projeto P11.InovAcademy). 

 

Atividades: 

 Atividade 1. Conceção dos Grupos de Exportação 

 Levantamento das características comerciais, do portfólio de produtos, da capacidade 

de produção e de exportação das empresas e dos mercados-alvo da estrutura 

associativa; 

 Definição e seleção de critérios a considerar no agrupamento dos membros; 

 Constituição formal dos Grupos de Exportação. 

 

 Atividade 2. Definição de um Plano de Ação adequado aos Grupos definidos 

 Sistematização das caraterísticas comerciais do grupo e dos objetivos e interesses em 

matéria de internacionalização;  

 Definição dos mercados externos prioritários; 

 Prospeção e seleção de parceiros locais; 

 Definição de uma agenda de iniciativas. 

 

 Atividade 3. Implementação e revisão do Plano de Ação definido e dinamização dos Grupos 

 Estabelecimento de contactos com os parceiros selecionados; 

 Implementação das iniciativas previstas e execução de respetivos procedimentos de 

follow up; 

 Avaliação, revisão e atualização do Plano de Ação. 

 

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       
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P10. InovTour 

 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 2       

Atividade 3       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Número de grupos dinamizados por ano; 

 Número de contactos internacionais estabelecidos; 

 Volume de exportação dos grupos; 

 Acréscimo do volume de exportação dos associados. 

 

Articulação com outros projetos: 

P1. InovGroup; P4. InovTrend; P11. InovAcademy 

 

Exemplo inspirador | FEMAC – Grupos de exportación 

O Cluster FEMAC apostou na criação e dinamização de Grupos de 

Internacionalização que consistem em grupos de trabalho para a 

exportação que permitem identificar as oportunidades 

internacionais adequadas para um conjunto de associados que partilhem necessidades e objetivos. A cada grupo 

pertencem cerca de 4 ou 5 empresas, que beneficiam em conjunto de um representante e gerente comercial local, de 

viagens, da participação em feiras internacionais do setor, assim como de material comum de promoção comercial. 

http://www.femac.org/?page_id=8550 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

InovCluster – Estratégia e Plano de Ação 2020  

133 

 

Nome: 

Organização de iniciativas para promoção internacional dos produtos do setor agroindustrial da 

Região (em parceria com entidades internacionais locais) 

  

Objetivos: 

 Implementar um programa de ações de promoção da gastronomia e dos produtos regionais, numa 

lógica de cooperação com outras entidades locais em mercados externos prioritários; 

 Aumentar a visibilidade dos produtos e serviços do setor agroindustrial regional no mercado global; 

 Reforçar a competitividade das entidades do setor agroindustrial regional nos mercados 

internacionais. 

 

Descrição: 

Reconhecendo a importância da internacionalização como um veículo fundamental para garantir a 

competitividade das empresas do setor agroindustrial, o InovCluster tem vindo, ao longo da sua atividade, 

a promover iniciativas focadas no fomento da visibilidade do setor regional no mercado global. As iniciativas 

empreendidas têm estado maioritariamente focadas na participação conjunta em missões internacionais, 

em feiras e eventos de grande escala com um público-alvo muito diversificado, não envolvendo de forma 

ativa a comunidade de cada região estrangeira.  

O presente projeto tem como objetivo implementar um conjunto de iniciativas, em parceria com entidades 

locais, de promoção dos produtos do setor agroindustrial da Região Centro, sobretudo no âmbito de eventos 

locais (como por exemplo em feiras de produtos regionais) em mercados externos considerados relevantes. 

Pretende-se assim que sejam implementadas ações diferenciadas e que se distingam das iniciativas de 

promoção internacional de natureza mais convencional, procurando a participação ativa da comunidade 

local na utilização e na prova dos produtos regionais.  

O InovCluster deverá, numa primeira fase, identificar regiões de interesse em articulação com os 

congéneres internacionais parceiros (P12.InovCoopera), assim como eventos nos quais poderá efetuar 

uma promoção dos produtos e serviços regionais. Entre outras formas que possam vir a ser identificadas, 

destacam-se de seguida algumas iniciativas que podem ser empreendidas pelo InovCluster no âmbito do 

presente projeto:  

 Showcooking com chefs de referência nas Regiões visitadas, com utilização de produtos do 

setor agroindustrial da Região Centro para confecionar pratos gourmet/tradicionais. Estas ações 

poderão ser implementadas no âmbito de eventos de âmbito local ou de abrangência 

internacional; 

 Tenda com bancas das principais tipologias de produtos tradicionais da Região Centro. 

Recomenda-se que possam vir a ser promovidas ações que envolvam a participação ativa da 
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comunidade local, nomeadamente através da organização de concursos de cozinha, prémios de 

criatividade, workshops práticos, entre outros; 

 Roadshows, em colaboração com outras iniciativas complementares (como por exemplo com a 

APTECE), no âmbito dos quais o InovCluster poderá percorrer algumas regiões em países 

específicos, ao volante de um “automóvel cozinha”, com o objetivo de dar a conhecer os produtos 

e receitas tradicionais. 

De salientar que o InovCluster deverá procurar envolver, nas diferentes iniciativas, críticos gastronómicos 

e líderes de opinião locais, por forma a atestar a qualidade dos produtos regionais promovidos.  

Para além do tipo de iniciativas é necessário identificar as empresas interessadas em participar no projeto, 

assim como os produtos que pretendem promover nos mercados externos. Desta forma o InovCluster 

poderá criar complementaridades entre os produtos, e diferenciar a forma de comunicação e divulgação, 

adaptando-as às especificidades de cada mercado.  

Em seguida, o InovCluster deverá elaborar um plano detalhado das iniciativas a implementar, selecionando 

para cada uma o conjunto de produtos (e respetiva empresa) a promover. Posteriormente deverão ser 

levadas a cabo as iniciativas preconizadas no plano, procurando-se, sempre que possível o envolvimento 

ativo da comunidade local, tendo em vista a promoção da visibilidade internacional dos produtos e serviços 

do setor agroindustrial da Região. 

Por fim, é fundamental que se avalie o impacto das iniciativas empreendidas através da recolha de feedback 

junto das empresas participantes (obtendo informação qualitativa sobre o impacto do projeto nos seus 

negócios internacionais) e dos habitantes das regiões visitadas que estiveram envolvidos nas iniciativas 

promovidas pelo InovCluster (procurando-se obter informação sobre a sua opinião quanto aos produtos da 

Região).  

O InovCluster deverá procurar articular as iniciativas previstas no presente projeto com os grupos de 

exportação criados no P9.InovExport, tirando ainda partido da segmentação realizada no P1.InovGroup por 

forma a facilitar a identificação de mercados prioritários e de produtos regionais a promover.  

 

Atividades: 

 Atividade 1. Identificação e análise de mercados prioritários para a promoção dos produtos 

e serviços do setor agroindustrial da Região 

 Identificação, em articulação com congéneres internacionais parceiros, de países e 

regiões com potencial para divulgação dos produtos e serviços do setor; 

 Levantamento dos eventos a decorrer nas regiões selecionadas, nos quais o InovCluster 

possa estar presente; 

 Identificação dos principais produtos regionais a promover nos mercados globais. 

 

 

 

 

 Atividade 2. Definição de um programa anual de iniciativas  



 
 

 
  

 

InovCluster – Estratégia e Plano de Ação 2020  

135 

 Definição de uma agenda de iniciativas (incluindo, para cada uma, as empresas e 

produtos a promover, um cronograma detalhado, os parceiros a envolver e os materiais 

de divulgação a desenvolver); 

 Elaboração dos materiais promocionais (como por exemplo, brochuras, panfletos, flyers, 

posters, banners, stands, entre outros). 

 

 Atividade 3. Implementação e avaliação do plano anual de iniciativas  

 Divulgação das iniciativas a empreender; 

 Realização das iniciativas em parceria, sempre que possível, com entidades locais nos 

mercados externos; 

 Avaliação dos resultados e impacto das iniciativas.  

 

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Número de iniciativas realizadas para promover os produtos regionais; 

 Número de participantes associados envolvidos no programa anual de iniciativas; 

 Número de participantes não associados envolvidos no programa anual de iniciativas; 

 Número de pessoas (habitantes das regiões visitadas) que participam em cada iniciativa. 

 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup; P9.InovExport; P12.InovCoopera 

 

Exemplo inspirador | APTECE – Roadshow “Portugal Love at First Bite” 
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P11. InovAcademy 

 

A Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia (APTECE) organizou recentemente um roadshow pela 

Europa com o objetivo de promover a gastronomia portuguesa e os produtos regionais em 

20 cidades de 10 países europeus. Para o efeito, a APTECE contou com uma equipa 

técnica de 3 elementos e com um veículo equipado com uma cozinha, designado de 

“Portugal Love at First Bite”. Nas várias paragens, o chef João Quaresma realizou 

demonstrações gastronómicas com variados produtos, como os enchidos, queijos, vinho, 

azeite, entre outros, destinados a grupos pequenos de líderes de opinião locais.  

http://www.portugal-aptece.com/road-show-de-volta-a-portugal/ 
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Nome: 

Implementação de programas de capacitação em torno de temáticas prioritárias para o setor 

agroindustrial da Região Centro 

 

Objetivos: 

 Promover um conjunto de iniciativas de capacitação práticas e orientadas para as necessidades 

formativas específicas das empresas; 

 Desenvolver e implementar programas de capacitação em torno de temáticas prioritárias para o 

setor agroindustrial da Região; 

 Alavancar as competências e a competitividade do tecido empresarial do setor agroindustrial da 

Região.  

 

Descrição: 

Uma das áreas de referência de intervenção do InovCluster deverá ser o apoio à qualificação das empresas 

do setor agroindustrial da Região, dando resposta às necessidades formativas e tecnológicas existentes. A 

adequação contínua da oferta formativa às realidades do setor, que permita alavancar sistematicamente a 

competitividade dos vários atores, exige a definição de programas de capacitação diferenciados e com uma 

natureza prática que se possa traduzir numa maior utilidade para as empresas. 

O presente projeto pretende assim contribuir para a definição e implementação de programas de 

capacitação no âmbito de temáticas prioritárias para o setor agroindustrial da Região Centro, privilegiando 

ações formativas de caráter muito específico em áreas não cobertas pelas restantes entidades de C&T da 

Região. Sem prejuízo de outras áreas que venham a ser identificadas, destacam-se desde já algumas que 

poderão dar resposta às necessidades específicas das empresas, e que têm em consideração as realidades 

atuais do setor da Região, tais como: internacionalização (acesso a mercados específicos), gestão de 

empresas familiares, empreendedorismo, marketing digital, design do produto, entre outras.  

Por forma a estruturar cada programa de capacitação evitando a duplicação de esforços, é importante 

começar por efetuar um levantamento da oferta formativa existente e acessível ao setor agroindustrial da 

Região. Para isto, devem ser considerados os resultados obtidos no âmbito do projeto âncora Agritraining, 

que contribuiu para a sistematização da oferta formativa existente nas entidades de C&T da Região. De 

salientar que para formações com carácter científico e tecnológico, o InovCluster deverá procurar manter a 

articulação com centros tecnológicos e entidades de C&T regionais e nacionais, com destaque para o 

CATAA e para o CEi.  

Adicionalmente, é importante identificar as necessidades de formação e capacitação específicas das 

empresas da Região, através de inquéritos e entrevistas aos associados. Neste âmbito, o InovCluster 

deverá tirar partido dos grupos de associados definidos no P1.InovGroup, assim como das necessidades 

que vão sendo detetadas ao longo da sua atuação nas diferentes vertentes abordadas na Estratégia 2020, 
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incluindo na implementação dos projetos (destacando-se o P9.InovExport). Posteriormente, é necessário 

desenvolver, de forma detalhada, o conteúdo programático das ações de capacitação a implementar, tendo 

em consideração a relevância de incluir iniciativas muito específicas e concretas, destacando-se de seguida 

alguns exemplos que deverão ser adotados pelo InovCluster: 

 Sessões de formação – Ações de formação curtas associadas a um formato de palestra, no qual 

o formador poderá recorrer a suportes didáticos (por exemplo, vídeos, apresentações PowerPoint, 

Prezi, etc.) e a exercícios práticos que envolvam o estabelecimento de dinâmicas entre os 

participantes; 

 Visitas in loco – Visitas para contacto in loco com boas práticas e exemplos de sucesso, como 

por exemplo a centros tecnológicos, instalações industriais, ou outros locais de interesse para o 

aumento do conhecimento da inovação aplicada ao setor (em articulação com o P6.InovMatch); 

 Apresentação de casos de sucesso e testemunhos reais – Sessões de conversas com 

exemplos inspiradores (sobretudo, com empresários de referência da Região) em temáticas 

específicas de interesse para o setor agroindustrial (por exemplo IDI, exportação, 

internacionalização, empreendedorismo, entre outros). Neste formato, os oradores deverão fazer 

uma apresentação do seu caso prático, e posteriormente permitir uma conversa mais informal com 

a plateia. 

Para além de definir as áreas temáticas e o formato das ações de capacitação, no âmbito do presente 

projeto deverá ser efetuado o contacto com os formadores/ consultores a envolver e com os exemplos 

inspiradores, quando tal se justificar. Para além disso, será necessário definir a calendarização do programa 

e o conjunto de critérios a considerar para a seleção das empresas participantes. As condições de acesso 

deverão ser definidas para cada ação de capacitação em particular, devendo garantir que o conjunto de 

empresas participante cumpra os pré-requisitos necessários à total compreensão e valorização do conteúdo 

lecionado. Poderão ser consideradas, entre outros, os seguintes critérios: dimensão da empresa, área de 

atuação da empresa, conhecimentos prévios dos conteúdos abordados, experiência em formações 

anteriores e objetivos estratégicos da empresa.  

É indispensável garantir a eficácia da divulgação dos programas de capacitação através das vias 

adequadas (correio, correio eletrónico, newsletters, posters, brochuras, etc.), de forma direta ou através de 

outras entidades (associações empresariais, entidades municipais, entre outros). O desenvolvimento dos 

materiais de disseminação para divulgação dos programas de capacitação junto das empresas e outras 

entidades interessadas deverá ser feito concertadamente com a estratégia de comunicação definida no 

projeto P13.InovComunica.  

Importa ainda garantir a definição e implementação de procedimentos para avaliação dos programas de 

capacitação, por exemplo através da realização de entrevistas e inquéritos junto dos formandos, em dois 

momentos de avaliação: um primeiro momento imediatamente após a formação e um segundo momento 

decorridos seis meses, por forma a averiguar o impacto da ação de formação nos objetivos da empresa. 

 

 

Atividades: 
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 Atividade 1. Recolha de informação sobre a oferta formativa e as necessidades do setor 

agroindustrial da Região Centro 

 Identificação da oferta formativa relevante existente a nível regional (tirando partido dos 

resultados obtidos no âmbito do projeto âncora Agritraining), nacional e transfronteiriço 

(por exemplo na eurorregião EUROACE); 

 Levantamento das necessidades formativas do setor agroindustrial da Região através de 

um diagnóstico realizado junto das empresas; 

 Sistematização das áreas temáticas prioritárias a incluir nos programas de capacitação. 

 

 Atividade 2. Conceção do(s) programa(s) de capacitação 

 Desenvolvimento detalhado do conteúdo programático; 

 Definição dos formadores/consultores a envolver e casos de sucesso a apresentar, e 

calendarização do programa; 

 Definição dos critérios para a seleção das empresas participantes. 

 

 Atividade 3. Divulgação e implementação do(s) programa(s) de capacitação 

 Desenvolvimento de materiais de disseminação e divulgação do(s) programa(s) junto das 

empresas e outras entidades interessadas; 

 Seleção das entidades participantes; 

 Realização de iniciativas de capacitação em torno das temáticas definidas. 

 

 Atividade 3. Avaliação do(s) programa(s) de capacitação 

 Realização de inquéritos junto dos formandos (no final da formação e após seis meses); 

 Revisão e atualização do(s) Programa(s). 

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

Atividade 4       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

Indicadores de resultado: 
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P12. InovCoopera 

 

 Número de ações de capacitação realizadas; 

 Número de participantes associados envolvidos nos programas de capacitação; 

 Número de participantes não associados envolvidos nos programas de capacitação.  

 

Articulação com outros projetos: 

P1.InovGroup; P6.InovMatch; P9.InovExport; P.13.InovComunica 

 

Exemplo inspirador | WagrALIM – La Formation 

O Cluster WagrALIM oferece uma série de iniciativas de capacitação de recursos 

humanos, disponíveis ao público geral interessado, com uma forte componente 

prática. As iniciativas são apresentadas em formatos ajustados aos objetivos da 

ação de formação, como seminários, workshops, cursos online e sessões de 

partilhas de boas práticas. São exemplo as ações de formação “KeyProcess”, “TechnALIM”, e “Cluster Training 

Placements Project”. 

http://www.wagralim.be/les_formations_nutrition.php 
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Nome: 

Desenvolvimento e reforço de ações de cooperação com congéneres internacionais para o aumento 

da eficiência coletiva 

 

Objetivos: 

 Dinamizar a participação do InovCluster em ações de cooperação (novas ou já existentes) junto 

de congéneres internacionais; 

 Fomentar a integração do InovCluster em redes e plataformas internacionais de ciência, 

tecnologia, inovação e conhecimento; 

 Aumentar a eficiência coletiva através de iniciativas de interclusterização estratégicas. 

 

Descrição: 

O desenvolvimento e o reforço das relações de cooperação com entidades ligadas ao setor agroindustrial 

e a áreas complementares são importantes para a alavancagem do posicionamento da agroindústria da 

Região no mercado global. O InovCluster deverá ter um papel dinamizador através da intensificação das 

suas atividades de cooperação a nível internacional, com base numa estratégia clara de interclusterização. 

O presente projeto pretende desenvolver e reforçar ações de cooperação com Clusters internacionais 

através da implementação de iniciativas que potenciem o estabelecimento de sinergias entre o InovCluster 

e respetivos congéneres.  

O Inovcluster deverá começar por identificar e selecionar potenciais parceiros internacionais de interesse, 

do mesmo setor ou de setores complementares, nomeadamente através do levantamento de informação 

relevante sobre cada Cluster identificado, e da seleção das entidades de interesse, tendo por base um 

conjunto de critérios específicos e priorizados. Poderão ser considerados, entre outros, os seguintes 

critérios: certificação pelo ESCA (Gold, Silver ou Bronze Label), âmbito setorial, composição da rede 

associativa e dispersão geográfica. Neste caso, o InovCluster deverá valorizar os quatro Clusters 

destacados pelas suas boas práticas no Capítulo 3 (Agri Sud-Ouest Innovation, FEMAC, SFIN, e 

WagrALIM), sendo que com dois destes, designadamente a FEMAC e o WagrALIM, foram já realizadas 

reuniões no sentido de estabelecer protocolos.  

Adicionalmente, sugere-se também a integração em redes e plataformas internacionais de ciência, 

tecnologia, inovação e conhecimento, permitindo que o InovCluster possa reforçar a sua presença 

internacional e acompanhar as tendências do setor, e também facilitar a identificação de outros Clusters e 

a integração em consórcios para candidaturas a programas de financiamento (em articulação com o 

P8.InovParticipa). 

Após a seleção de congéneres internacionais relevantes, é necessário estabelecer contactos com cada um 

no sentido de aferir o interesse dos potenciais parceiros e proceder ao eventual agendamento de reuniões 

(presenciais ou através de contacto telefónico, videoconferência, etc.). No caso de se verificar interesse 

mútuo, justifica-se que sejam formalizadas as parcerias, designadamente através do estabelecimento de 
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protocolos de cooperação. Por forma a sistematizar e a otimizar as sinergias que se podem vir a estabelecer 

entre o InovCluster e congéneres internacionais, recomenda-se que sejam definidas iniciativas concretas 

de cooperação, destacando-se em seguida alguns exemplos:  

 Programas de Intercâmbio – Promoção de programas de intercâmbio de recursos humanos entre 

o InovCluster e congéneres internacionais considerados relevantes, numa lógica de partilha de 

experiências e de conhecimento; 

 Plataforma de Colaboração intercluster – Criação de uma plataforma digital de colaboração 

intercluster, no sentido de promover e facilitar a partilha de recursos e infraestruturas entre os 

vários Clusters do setor agroindustrial e setores complementares; 

 Eventos de caráter científico e de divulgação do setor – Organização de eventos de 

dinamização e disseminação, sobretudo de informação científica, com relevo para o setor, como 

por exemplo, congresso internacional anual do setor agroindustrial e conferências científicas em 

torno de temáticas prioritárias, entre outros. Esta iniciativa poderá ser articulada com os projetos 

P6.InovMatch.   

 Projetos em parceria – Estruturação de projetos de IDI ou direcionados para Clusters, devendo 

ser consideradas as candidaturas a programas de financiamento e apoio à competitividade como 

o Horizonte 2020 (por exemplo, no âmbito do tópico “Cluster facilitated projects for new industrial 

chains”) ou o COSME (no âmbito da 2ª edição das European Strategic Cluster Partnerships - 

“Clusters Go International”). Esta iniciativa deverá ser articulada com o P9.InovParticipa;  

 Grupos de trabalho – Desenvolvimento, integração e dinamização de grupos de trabalho de 

interclusterização, eventualmente virtuais, no âmbito dos quais os participantes cooperam para 

gerar e disseminar conhecimento e explorar oportunidades em áreas de interesse comuns. 

 

Por fim, o InovCluster deverá proceder à implementação das iniciativas de interclusterização, sendo 

recomendável que procure manter as relações de cooperação estabelecidas através da concretização de 

oportunidades e projetos em parceria com os congéneres internacionais. 

 

 

Atividades: 

 Atividade 1. Identificação e seleção de potenciais parceiros e de redes e plataformas 

internacionais 

 Identificação e levantamento de informação de Clusters internacionais e definição de 

áreas prioritárias de colaboração; 

 Identificação, seleção e integração de plataformas e redes de conhecimento e inovação 

em áreas de atuação relevantes para o InovCluster; 

 Seleção dos parceiros de interesse para o estabelecimento ou reforço de relações de 

cooperação. 

 

 Atividade 2. Estabelecimento de parcerias 
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 Desenvolvimento de contactos para aferir os interesses dos potenciais parceiros; 

 Formalização das parcerias com os Clusters internacionais selecionados, através de 

protocolos de cooperação. 

 

 Atividade 3. Definição de iniciativas de interclusterização 

 Definição de uma metodologia para dinamizar as parcerias com os congéneres 

internacionais; 

 Conceção de um portfólio de iniciativas e projetos de cooperação alinhado com as 

relações estabelecidas. 

 

 Atividade 4. Implementação das iniciativas de interclusterização e follow-up do dos 

resultados dos projetos 

 Implementação das iniciativas e projetos do plano de interclusterização; 

 Manutenção das relações de cooperação e gestão das iniciativas e projetos. 

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

Atividade 4       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Número de protocolos estabelecidos; 

 Número de iniciativas de interclusterização realizadas; 

 Número de projetos europeus estabelecidos em parceria com congéneres internacionais. 

Articulação com outros projetos: 

P6.InovMatch; P8.InovParticipa; P10.InovTour  
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P13. InovComunica 

 

Exemplo inspirador | FEMAC – Parcerias com congéneres internacionais 

As iniciativas de cooperação estabelecidas a uma escala internacional pelo Cluster FEMAC têm contribuído para 

promover projetos de desenvolvimento de tecnologias, produtos e serviços; 

dinamizar relações entre entidades do SCT e empresas; facilitar a entrada dos 

seus membros em novos mercados; e contribuir para a melhoria do posicionamento do setor e da região nos mercados 

internacionais. Neste âmbito é importante destacar a iniciativa de cooperação Catalunha-Marrocos MACADAT, e a 

participação do Cluster FEMAC na rede ESCP Natureef. 

http://www.femac.org/?page_id=8447# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: 
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Elaboração e implementação de uma estratégia de comunicação digital para o InovCluster 

 

Objetivos: 

 Definir e implementar uma estratégia de comunicação clara e adaptável ao contexto digital para o 

InovCluster; 

 Reforçar a divulgação das competências do InovCluster, com enfoque objetivo no reforço do 

conjunto de atividades e serviços disponibilizados ao setor agroindustrial; 

 Aumentar a visibilidade do InovCluster a nível regional, nacional e internacional. 

 

Descrição: 

De acordo com as boas práticas em matéria de comunicação, sobretudo as que são estabelecidas pelo 

ESCA, um Cluster deverá apresentar materiais de divulgação em formato bilingue, uma presença na 

internet reforçada através de um website atualizado e com informação detalhada e de perfis nas redes 

sociais, assim como referências em meios de comunicação digitais (nacionais e internacionais). É pois com 

base numa estratégia de comunicação, orientada para os meios digitais, que um Cluster consegue obter 

um reconhecimento e visibilidade, não só no seu país de atuação, mas também a nível internacional.  

É neste contexto que surge o presente projeto com o objetivo de definir uma estratégia de comunicação 

para o InovCluster, claramente vocacionada para o contexto digital. Esta estratégia deverá incluir 

subcomponentes de comunicação relacionadas com cada uma das áreas de atividade consideradas mais 

relevantes para a sua atuação (IDI, Internacionalização e Capacitação). Pretende-se, assim, que a 

estratégia contribua para divulgar, quer as competências, atividades e serviços do InovCluster, quer as 

empresas e outros atores de referência do setor agroindustrial da Região (nomeadamente, seus 

associados).  

Num primeiro momento, e por forma a contribuir para o alinhamento de estratégias, o InovCluster deverá 

analisar as estratégias de comunicação de entidades como o CATAA, sobretudo em áreas como a IDI. 

Poderá ser necessário, por este motivo e também por outros que possam vir a ser identificados, que o 

InovCluster reveja a sua identidade corporativa, adaptando-a à nova estratégia de atuação, e efetue um 

levantamento das ferramentas de comunicação a utilizar. Entre outras, destacam-se as seguintes 

ferramentas que poderão ser adotadas:  

 Materiais promocionais de divulgação em formato bilingue (português e inglês), tais como 

brochuras, flyers, posters, banners, stands, plano de atividades, entre outros; 

 Vídeo de apresentação do InovCluster em português e em inglês; 

 Website (disponível, de forma extensiva em português, inglês, espanhol, e, de forma resumida em 

francês e alemão), procurando o reforço da sua presença online;  

 Dinamização/criação de perfis em redes sociais relevantes (por exemplo, Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Google+, Youtube), procurando uma comunicação dinâmica e interativa; 

 Catálogo de serviços (base e diferenciados) com apresentação das vantagens na adesão; 
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No que se refere ao website, importa tecer algumas considerações e recomendações para que o 

InovCluster possa rever sua estrutura, design e funcionalidades, procurando adequar o sítio da internet ao 

novo posicionamento do Cluster e às boas práticas estabelecidas pelo ESCA (informação detalhada e 

disponível em inglês, diretório de associados, entre outros) e dar resposta a algumas necessidades dos 

restantes projetos (P6.InovMatch, P7.InovHub, P14.InovServiços, entre outros). Na Tabela 11 apresentam-

se propostas concretas para uma nova versão do website do InovCluster. 

 

Tabela 11. Proposta de estrutura para o website do InovCluster. 

Secção Descrição 

InovCluster 

Deverá apresentar a sua visão e missão, bem como a indicação das vertentes estratégicas e das 

áreas temáticas prioritárias (definidas no Capítulo 4) e possibilitar o download de documentos de 

divulgação do InovCluster, como por exemplo brochura, diretório de associados, Plano de 

Atividades, etc. Esta secção poderá ser dividida nos seguintes submenus:  

 Mensagem do Presidente (à semelhança do que já é efetuado atualmente); 

 Organização (onde se deverão listar e descrever os órgãos sociais, incluindo os grupos de 

trabalho que serão definidos no P1.InovGroup); 

 Estratégia (que deverá incluir uma descrição mais detalhada das vertentes estratégicas e 

das áreas temáticas prioritárias); 

 Equipa (indicação dos membros da equipa técnica do InovCluster, incluindo, se considerado 

pertinente, os contactos diretos); 

 Parceiros (deverá conter uma listagem dos principais parceiros do InovCluster, agrupados 

por tipologia de entidade, assim como das redes/plataformas em que esteja inserido); 

 Factos e números (onde se poderão listar alguns dos marcos mais relevantes do Cluster e 

dos seus associados, como por exemplo, o volume de negócios que representam, o número 

de projetos financiados, o número de produtos novos lançados, etc).  

Rede 
associativa 

Deverá incluir uma página inicial onde é apresentada uma visão geral dos associados do 

InovCluster, incluindo a evolução da estrutura associativa ao longo dos últimos anos. Esta secção 

poderá ser dividida nos seguintes submenus: Empresas, Entidades de C&T e Outros.  

Para cada um destes submenus, deverá ser disponibilizada a lista dos associados (designação, 

fileira, morada, contacto, link para website), assim como um motor de pesquisa dos associados, 

considerando, por exemplo, a possibilidade de incluir filtros por fileira, por dimensão (no caso de 

empresas), por área de I&D (no caso de entidades de C&T), entre outros. 

Serviços 
Deverá apresentar os serviços disponibilizados pelo InovCluster, em concordância com o proposto 

no P3.InovServiços, havendo possibilidade de incluir um catálogo interativo de serviços. 

Projetos 
Deverá conter uma descrição dos projetos dinamizados pelo InovCluster, com indicação dos 

parceiros envolvidos, do ano de implementação e dos resultados obtidos. 

Oportunidades 
de 

Financiamento 

Deverá apresentar informação sobre programas de financiamento nacionais, transfronteiriços e 

europeus, designadamente de candidaturas abertas e previstas, possibilitando a cada utilizador 

realizar uma pesquisa através da aplicação de filtros.  

Imprensa & 
Publicações 

Deverá possibilitar o acesso aos seguintes submenus:  
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 Publicações (onde os utilizadores poderão aceder a documentos de divulgação pública 

produzidos pelo InovCluster, que possam ter interesse para os atores do setor 

agroindustrial); 

 Newsletters (deverá incluir todas as newsletters desenvolvidas pelo InovCluster, 

disponibilizando ainda a possibilidade de subscrição); 

 Notícias (deverá conter notícias relevantes e em permanente atualização sobre a atividade 

do InovCluster); 

 Clipping (deverá incluir todas as notícias e referências ao InovCluster nos mais variados 

meios de comunicação nacionais e internacionais); 

 Agenda (onde deverão constar todos os eventos e iniciativas promovidos pelo InovCluster, 

assim como outros eventos com relevo para o setor); 

 Galeria (deverá apresentar as fotografias dos eventos e iniciativas promovidos ou em que 

o InovCluster participe). 

Área reservada 

Deverá ser uma área dedicada aos associados apenas acessível após autenticação, 

disponibilizando acesso às ferramentas informáticas propostas nos restantes projetos, com 

destaque para a plataforma de matchmaking (P6.InovMatch) e bolsa de estágios (P7.InovHub).  

Contactos 

Deverá listar os dados de contacto do InovCluster (morada, e-mail, telefone, etc.), disponibilizando 

ainda um formulário de contacto, com os campos Nome, Contacto (e-mail), Assunto, e Mensagem, 

através do qual os utilizadores (associados ou não) poderão colocar questões, fornecer sugestões 

e comentários, reportar problemas, e comunicar pedidos de informação adicionais, entre outros. 

 

Para além das secções elencadas, recomenda-se que o InovCluster inclua um acesso (sempre disponível 

ao longo da navegação do website) para uma secção (por exemplo, designada de “Porquê aderir”) que 

indique, de forma clara e objetiva, as vantagens de pertencer à rede do InovCluster e disponibilize o 

respetivo formulário de adesão.  

Em seguida, o InovCluster deverá sistematizar toda a informação produzida no sentido de elaborar uma 

estratégia de comunicação global (incluindo das subcomponentes relativas às área de atividade de IDI, 

Internacionalização e Capacitação), com um enfoque no reforço da sua presença online.  

Após definida a estratégia de comunicação, no âmbito do presente projeto também se prevê que o 

InovCluster proceda à sua operacionalização, nomeadamente através da produção e disseminação dos 

materiais promocionais, da atualização do seu website e da dinamização/criação de perfis nas redes 

sociais, assim como da produção do catálogo de serviços (definido no P14.InovServiços). Por fim, é 

fundamental que o InovCluster procure obter feedback sobre a adequação da sua estratégia de 

comunicação, sobretudo junto dos seus associados.  

Importa salientar que toda a informação produzida e apresentada nas várias ferramentas e materiais de 

divulgação deverá ser disponibilizada pelo menos em português e inglês (alinhado com as boas práticas 

definidas pelo ESCA, com vista a uma maior visibilidade internacional). 

Atividades: 

 Atividade 1. Definição da estratégia de comunicação do InovCluster 

 Análise de informação sobre estratégias de comunicação de entidades relevantes para o 

InovCluster, com enfoque no CATAA; 

 Revisão da identidade do InovCluster e definição das ferramentas de comunicação; 
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 Elaboração da estratégia de comunicação do InovCluster (incluindo as subcomponentes 

de IDI, Internacionalização e Capacitação). 

 

 Atividade 2. Implementação da estratégia de comunicação do InovCluster 

 Elaboração, produção e disseminação do material promocional; 

 Redefinição e manutenção do website e do de perfil nas redes sociais; 

 Produção dos materiais promocionais associados ao catálogo de serviços (em articulação 

com o P14.InovServiços). 

 

 Atividade 3. Revisão e redefinição da estratégia de comunicação do InovCluster 

 Recolha de feedback junto dos associados quanto à estratégia de comunicação; 

 Revisão e ajuste da estratégia de comunicação. 

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Número de visualizações do website e dos perfis nas redes sociais; 

 Número de acessos à área reservada do website; 

 Número de newsletters publicadas por ano; 

 Número de referências ao InovCluster nos meios de comunicação.  

 

Articulação com outros projetos: 

P6.InovMatch; P7.InovHub; P14.InovServiços 

 

Exemplo inspirador | Agri Sud-Ouest Innovation – Presença online 
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P14. InovServiços 

 

O Agri Sud-Ouest Innovation valoriza a divulgação de informação relativa ao Cluster, associados e 

setor agroindustrial, com o objetivo de dinamizar a comunicação junto do público geral, empresas 

e Clusters, e outras entidades. Para isso, o Cluster dá preferência à disponibilização de conteúdo 

na Internet, através do seu website institucional bem estruturado e atualizado regularmente, e de 

redes sociais como o Facebook e Twitter.  

http://www.agrisudouest.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: 
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Estruturação de portefólio de serviços diferenciadores/especializados, ajustados às necessidades 

do setor agroindustrial da Região Centro 

 

Objetivos: 

 Disponibilizar um conjunto selecionado de serviços diferenciadores, ajustados às necessidades 

dos diferentes grupos de associados com necessidades comuns e do setor agroindustrial da 

Região Centro; 

 Aumentar a visibilidade do InovCluster junto dos seus associados e restantes atores do setor; 

 Diversificar as fontes de financiamento do InovCluster. 

 

Descrição: 

O contributo de um Cluster para o desenvolvimento e competitividade do seu setor de atuação é, em grande 

parte, conseguido através das atividades e serviços que presta aos seus associados em determinadas 

áreas. Por outro lado, é com a prestação de serviços que um Cluster se poderá tornar menos dependente 

do financiamento público, garantindo, assim, a sua sustentabilidade financeira.  

Nesse sentido, pretende-se com o presente projeto que o InovCluster identifique e estruture um portefólio 

de serviços diferenciadores/especializados e ajustados às reais necessidades do setor agroindustrial da 

Região, tendo sempre em consideração os serviços atualmente disponibilizados pelos restantes atores do 

setor. O portefólio a criar deverá incluir, por um lado, os serviços que têm vindo a ser disponibilizados pelo 

InovCluster até à data, e, por outro, um conjunto de serviços inovadores e diferenciadores, sobretudo nas 

áreas de IDI, Internacionalização e Capacitação.  

Para adequar os serviços às reais necessidades do setor, torna-se fundamental, numa fase inicial, proceder 

ao levantamento das principais expectativas dos associados e dos restantes atores, devendo o InovCluster 

procurar uma articulação com os grupos criados no âmbito do P1.InovGroup. Neste âmbito, deverão ser 

utilizados métodos estruturados e ferramentas (como por exemplo, entrevistas, inquéritos e sessões de 

trabalho) que permitam maximizar as probabilidades de sucesso dos serviços a disponibilizar e identificar 

os correspondentes riscos. Em paralelo, devem ser sistematizados os atuais serviços oferecidos pelo 

InovCluster e restantes atores da Região, por forma a identificar as principais lacunas e falhas entre a oferta 

e a procura.  

Em seguida, e após estarem identificadas as competências e serviços especializados que poderão ser 

prestados pelo Cluster, em resposta às necessidades identificadas, o InovCluster deverá proceder ao 

desenvolvimento de um catálogo de serviços e respetivo modelo de negócios, que lhe permita listar e 

descrever, numa linguagem adequada, a sua oferta para os seus associados e restantes atores do setor 

agroindustrial. Desta forma, considera-se pertinente que o InovCluster defina uma estrutura-modelo para 

detalhar os serviços a disponibilizar, organizando-os pelas várias áreas de intervenção que o Cluster 

apresenta. Na Figura 31 é apresentado um modelo de ficha de serviço que poderá ser adotado pelo 

InovCluster, e cuja conceção e detalhe deverão ser efetuados em articulação com o P13. InovComunica.  
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(NOME DO SERVIÇO) 

Área de Intervenção: 

BREVE DESCRIÇÃO 

 

DESTINATÁRIOS 

 

METODOLOGIA 

 

HONORÁRIOS (para associados e não associados) 

 

 

Figura 31. Proposta de ficha de serviço. 

 

 

O portefólio será composto por dois tipos de serviços, designadamente os seguintes: (i) serviços que são 

já disponibilizados pelo InovCluster, alguns dos quais prestados de forma gratuita; (ii) serviços novos e 

especializados que, no geral, apresentam um custo associado. A título de exemplo, destacam-se, em 

seguida, alguns dos novos serviços que poderão ser incluídos no portefólio, sendo apresentada no Anexo 

III uma lista mais alargada de sugestões para novos serviços a considerar: 

IDI 

Organização de reuniões científicas entre a procura e a oferta de IDI 

Apoio à participação das empresas nos programas de financiamento de IDI internacionais 

Internacionalização 

Apoio a um grupo de empresas na entrada em novos mercados (incluindo identificação de 

parceiros/agentes comerciais locais, elaboração de materiais promocionais e de marca identitária, apoio 

à rotulagem e o agendamento de reuniões e missões) 

Organização de Food Tours /Roadshows (em parceria com entidades internacionais, e que deverão 

incluir a presença em feiras regionais tradicionais com stands/camionetas/tendas, a organização de 

showcookings com chefs de referência nas regiões-alvo, entre outras ações) 

Capacitação 

Organização de visitas para contacto in loco com boas práticas 

Implementação de programas de estágios em empresas (curriculares e do ensino profissional) 

 

Em relação ao modelo de negócios, o InovCluster deverá procurar, no âmbito do presente projeto, definir 

como pretende prestar os serviços identificados, respondendo a questões como: que serviços deverão ser 

prestados gratuitamente (incluídos na cota dos associados), que benefícios serão concedidos aos 

associados, entre outras. Sem prejuízo de outras recomendações que possam vir a ser identificadas, 

destacam-se, em seguida, algumas sugestões a ter em consideração pelo InovCluster na definição do 

modelo de negócios:  



 
 

 
  

 

InovCluster – Estratégia e Plano de Ação 2020  

152 

 Definição de um custo/dia/recurso humano, alinhado com os preços praticados no mercado (que 

rondará os 500 Euros/dia/técnico); 

 Identificação da carga de esforço média associada à prestação de cada serviço; 

 Disponibilização de um desconto para associados entre 30 a 50% do preço estabelecido para cada 

serviço; 

 Negociação com entidades subcontratadas para prestação de alguns serviços de condições mais 

vantajosas para os seus associados.  

 

Importa salientar que o InovCluster deverá tirar partido das competências e know-how da sua equipa 

técnica, assim como das sinergias estabelecidas/a estabelecer com atores de referência na Região, 

sobretudo nas áreas de IDI e Capacitação. Neste âmbito, de destacar a pertinência do InovCluster se 

afirmar como um parceiro privilegiado do CATAA nos serviços que se prendem com a IDI, sobretudo nas 

fileiras de especialização deste centro tecnológico (fileiras do azeite, dos produtos lácteos, dos 

hortofrutícolas, dos produtos cárneos e do mel).  

Por forma a assegurar a adequação do portefólio de serviços especializados às reais necessidades do setor 

agroindustrial da Região, torna-se fundamental que o InovCluster procure recolher feedback junto dos 

associados/clientes, identificando e implementando as melhorias que se julguem relevantes.  

 

Atividades: 

 Atividade 1. Análise das necessidades dos vários atores do setor agroindustrial da Região 

 Levantamento das necessidades dos associados e de outros atores do setor, tendo 

nomeadamente em consideração os diferentes grupos de trabalho existentes (criados no 

P1.InovGroup); 

 Levantamento dos atuais serviços disponibilizados pelo InovCluster (tipos de serviços e 

custos associados) e restantes atores da Região; 

 Identificação das competências e dos serviços especializados que poderão ser prestados 

pelo Cluster, em resposta às necessidades identificadas. 

 

 Atividade 2. Elaboração de um portefólio de serviços especializados do InovCluster 

 Desenvolvimento do portefólio de serviços diferenciadores e especializados (incluindo 

uma estratégia de comunicação e promoção dos mesmos em articulação com o 

P13.InovComunica); 

 Definição do modelo de negócio para a prestação de cada serviço.  

 

 

 Atividade 3. Revisão e atualização do portefólio de serviços especializados 

 Recolha de feedback junto dos associados/clientes relativo aos serviços disponibilizados 

e às novas necessidades;  
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 Introdução de melhorias ao catálogo de serviços prestados; 

 Atualização dos materiais de comunicação (em articulação com o P13.InovComunica). 

 

Cronograma: 

Ano 2015 2016 2017 

Semestre 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Atividade 1       

Atividade 2       

Atividade 3       

 

Entidades a envolver: 

 InovCluster  Empresas  Outros 

 Outros Clusters  Associações Empresariais   

 Agências Públicas  Entidades de C&T   

 

 

Indicadores de resultado: 

 Número de novos serviços disponibilizados pelo InovCluster 

 Número de entidades a quem o InovCluster presta serviços, por tipologia; 

 Percentagem de entidades não associadas a quem o InovCluster presta serviços; 

 Peso da prestação de serviços na estrutura de financiamento do InovCluster. 

 

Articulação com outros projetos: 

P1. InovGroup; P13. InovComunica 

 

Exemplo inspirador | Agri Sud-Ouest Innovation – POP! Services  

Consciente da importância da autonomia financeira, o Agri Sud-Ouest tem procurado reduzir a 

dependência dos recursos públicos, contando já com uma elevada contribuição por parte dos 

associados, cujas quotas representam atualmente cerca de 50% dos recursos financeiros. De 

modo a reforçar esta questão, o Cluster definiu um portefólio de prestação de serviços, sob o 

conceito “POP! Services”, que visa apoiar a sustentabilidade, formação, estratégia e internacionalização das PME. 

http://www.agrisudouest.com/en/clusters/our-services.html 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

InovCluster – Estratégia e Plano de Ação 2020  

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

 



 
 

 
  

 

InovCluster – Estratégia e Plano de Ação 2020  

155 

Anexo III – Exemplos de novos serviços  
 

Serviço Descrição 

IDI 

Produção de relatórios trimestrais com 

oportunidades/tendências e divulgação 

do estado da arte 

Com este serviço, o InovCluster deverá disponibilizar relatórios trimestrais que divulguem as oportunidades/tendências (ao nível do consumo) e 
do estado da arte (ao nível de novos produtos e novas tecnologias) com relevo para o setor agroindustrial da Região. De salientar que o 
InovCluster poderá disponibilizar aos seus associados o sumário executivo dos relatórios de forma gratuita. 

Organização de reuniões/missões 

científicas entre a procura e a oferta de 

IDI 

 Reuniões 
 

O InovCluster deverá identificar entidades detentoras de know-how, competências e equipamentos relevantes para a resolução de problemas 

científicos específicos de uma empresa. Este serviço inclui o estabelecimento de contactos com entidades de C&T e agendamento da reunião, 

que deverá contar com a procura (empresa) e a oferta (entidades de C&T) de IDI. Esta reunião, moderada pelo InovCluster, tem como objetivo 

a resolução do problema da empresa através do estabelecimento de parcerias e identificação de oportunidades concretas de cooperação. 

 

 Missões 
 

Pretende-se que o InovCluster organize um programa de missões científicas, de preferência em colaboração com congéneres internacionais, 

destinado a empresas e outras entidades que pretendam estabelecer parcerias com atores que aportem mais-valias à sua atividade (por exemplo, 

para o desenvolvimento de projetos de IDI no âmbito do Horizonte 2020, desenvolvimento de novos produtos, intercâmbio de recursos humanos, 

entre outros). Estas missões científicas poderão incluir, entre outras ações, as seguintes: visitas às instalações das entidades de C&T e das 

empresas selecionadas, realização de reuniões entre estas duas tipologias de associados, sessões de apresentação para promover as 

competências dos associados do InovCluster e os produtos e serviços do setor agroindustrial da Região. 

Organização de Brokerage 

Tecnológico e programas de speed 

networking no setor agroindustrial 

 Brokerage Tecnológico 
 

Este serviço inclui a identificação de entidades de C&T que pretendam divulgar tecnologias/equipamentos/serviços, o desenvolvimento de um 

catálogo de tecnologias/equipamentos/serviços que será divulgado junto das empresas, assim como o agendamento de encontros/reuniões 

entre estas e as entidades selecionadas no dia do evento.  

 

 Speed Networking 
 

O InovCluster deverá promover programas de speed networking, no âmbito dos quais cada participante (sobretudo entidades de C&T) terá 

oportunidade para fazer uma apresentação de 5 minutos (à semelhança de um pitch). Posteriormente, é organizado um momento de networking 

onde deverão ser promovidas conversas e reuniões rápidas, numa lógica de B2B. 

Criação de "lojas-teste" para novos 

produtos (test shops) 

O InovCluster deverá estabelecer parcerias com lojas/estabelecimentos locais com o objetivo de disponibilizar às empresas do setor 

agroindustrial da Região a possibilidade de testarem os novos produtos junto do consumidor final. Este serviço inclui assim a identificação de 

lojas-teste, a organização dos aspetos logísticos necessários e a elaboração de um relatório sobre o feedback obtido junto do consumidor final.  
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Internacionalização 

Apoio a um grupo de empresas na 

entrada em novos mercados 

Com este serviço pretende-se que o InovCluster preste apoio a um conjunto de empresas com objetivos semelhantes, com enfoque em pequenos 

produtores, incluindo a identificação de mercados prioritários e de parceiros/agentes comerciais locais, a elaboração de materiais promocionais 

e de marca identitária, o apoio à rotulagem e o agendamento de reuniões e missões. 

Organização de Food Tours 

/Roadshows 

Com este serviço, o InovCluster deverá disponibilizar aos atores do setor agroindustrial da Região a possibilidade de participarem em Food 

Tours/Roadshows. Estas iniciativas têm como objetivo promover os produtos regionais do setor agroindustrial nos mercados externos através da 

organização de tours/roadshows em parceria com entidades internacionais, e que deverão incluir a presença em feiras regionais tradicionais com 

stands/camionetas/tendas, a organização de showcookings com chefs de referência nas regiões-alvo, entre outras ações.  

Capacitação 

Organização de visitas para contacto in 

loco com boas práticas 

Este serviço consiste na organização de visitas de "estudo" para contacto in loco com boas práticas e exemplos de sucesso, como por exemplo 

a centros tecnológicos, instalações industriais, ou outros locais de interesse para o aumento do conhecimento da inovação aplicada ao setor. 

Implementação de programas de 

estágios em empresas (curriculares e 

do ensino profissional) 

Neste serviço, pretende-se que o InovCluster desenvolva um programa de estágios curriculares em empresas do setor agroindustrial da Região, 

ficando sob a sua responsabilidade a articulação com as instituições de ensino e de formação, a identificação das necessidades da empresa e a 

definição de um plano de estágio para cada aluno.  

Imagem e Divulgação 

Apoio à integração na economia digital 

(apoio à criação do website da 

empresa, presença nas redes sociais, 

portal de vendas, etc.) 

Com este serviço pretende-se que o InovCluster possa apoiar os atores do setor agroindustrial da Região, sobretudo com enfoque nos pequenos 

produtores e empresas que não possuam atualmente presença na web, a integrarem-se na economia digital, através do apoio à criação de 

website para a empresa (que poderá ficar disponível no servidor do InovCluster), dinamização da sua presença nas redes sociais, apoio na 

criação de um portal de vendas, etc.  

Elaboração e disseminação de diretório 

anual digital dos associados  

O InovCluster deverá elaborar, anualmente, um diretório digital dos associados (por exemplo, em formato PDF), e que inclua os contactos de 

todos os seus associados (sem qualquer custo associado), e a possibilidade das entidades pagarem um custo fixo anual que lhes garanta uma 

zona reservada com um perfil, onde podem incluir informação sobre, por exemplo, novos produtos e/ou serviços. Este diretório será, 

posteriormente, divulgado junto das redes do InovCluster e de entidades de referência a nível internacional, conseguindo-se, desta forma, 

promover o Cluster e as competências dos seus associados.  
 

 

 

 

 


