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PARCERIA AGROGES
torriba, S.a.
Uma relação 
com 12 anoS de vitóriaS

TORRIBA, S.A. é uma Organização de Produtores de 
Hortofrutícolas fundada em 1997, que representa 150 produtores 
com uma área de produção de cerca de 6.000 ha, localizada 
essencialmente na região do Ribatejo. Está presente em diferentes 
mercados e associada a conceituados parceiros na constante 
perseguição da qualidade e máximo rigor. É detentora das marcas 
Eat a Vit®, By drop® e I9campo®. O clima sul-mediterrânico 
temperado, fortemente influenciado pela proximidade com a 
Costa Atlântica, proporciona a esta região condições ótimas para a 
produção de hortícolas de elevada qualidade e com características 
únicas.

A AGROGES orgulha-se de ser reconhecida como um parceiro 
que conta para a Estratégia e para o desenvolvimento da atividade 
da TORRIBA, S.A.. Melhor do que nós, as palavras do Rodrigo 
Vinagre, traduzem essa forte e profícua relação.

AGROGES: Em breves palavras, conte um pouco da história da 
relação da TORRIBA, S.A com a AGROGES.

TORRIBA, S.A.: A história de ambos cruza-se no ano de 2007, 
quando a TORRIBA, S.A. solicita à AGROGES um estudo para 
analisar o cumprimento do seu Programa Operacional, que 
estava em curso. Este estudo permitiu-nos otimizar a execução 
dos fundos do PO, com enorme mais-valia para a TORRIBA, S.A.. 
Recordo que, nesse Programa Operacional, estava enquadrado o 
investimento na central de receção de hortícolas, estrutura chave 
para o desenvolvimento da nossa organização.

Por essa altura, contratámos também a AGROGES para elaborar o 
estudo do impacto do desligamento das ajudas ao rendimento no 
setor do tomate para a indústria. Esse estudo permitiu-nos tomar 
uma posição muito esclarecida e fundamentada sobre as diversas 
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propostas que estavam em cima da mesa, e foi de extrema 
importância para nos adaptarmos às mudanças que vieram a 
ocorrer.

Desde então a nossa relação com a AGROGES foi sempre muito 
estreita, sendo muito frequentes os contactos entre as duas 
organizações, com a AGROGES a propor valiosas soluções sobre 
os diversos temas e situações que se vão colocando ao nosso 
setor. 

AGROGES: Está satisfeito com a qualidade dos serviços que a 
AGROGES tem prestado à TORRIBA, S.A.?

TORRIBA, S.A.: Estamos muito satisfeitos. E para além da 
satisfação sobre cada serviço prestado, sentimos que existe 
sempre uma vontade de melhoria contínua.

AGROGES: De que forma é que o trabalho realizado pela 
AGROGES tem acrescentado valor ao negócio da TORRIBA, S.A.?

TORRIBA, S.A.: A forma como tem conseguido esse acrescentar 
de valor, tem sido na antecipação de várias situações, permitindo 
que a TORRIBA, S.A. se adapte rápida e antecipadamente. Esta 
capacidade de antecipar acontecimentos futuros e avaliar o seu 
impacto numa organização como a TORRIBA, S.A. é de valor 
incalculável para nós.

AGROGES: Recomendaria os serviços da AGROGES a outras 
empresas ou parceiros? Quais as razões principais para o fazer?

TORRIBA, S.A.: Claro que sim. E fá-lo-íamos por razões muito 
claras: excelência no serviço prestado e celeridade nas respostas. 
Por último, mas não menos importante, a questão do custo dos 
serviços prestados. Até hoje, para a TORRIBA, S.A., os custos dos 
serviços que a AGROGES nos tem prestado nunca foram olhados 
como custos, mas sim como investimentos, cujo retorno tem sido 
muito compensador. 

AGROGES: Escolha 3 palavras ou expressões que, em seu 
entender, melhor descrevem a AGROGES?

TORRIBA, S.A.: Parceiros, Fiabilidade, Credibilidade.

Para além 
da satisfação sobre 
cada serviço prestado, 
sentimos que existe 
sempre uma vontade 
de melhoria contínua.


