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O sector alimentario ten un papel central na

economía galega, tanto en termos produtivos

como sociais; ademais a industria de

alimentación e bebidas constitúe unha das

principais ramas do tecido industrial. O papel

das actividades que integran o complexo

alimentario é así mesmo esencial dende o

punto de vista do equilibrio territorial e do

emprego.

Neste contexto, o Clúster Alimentario de

Galicia (Clusaga) configúrase como un

instrumento fundamental para a mellora da

competitividade das empresas, en tanto que

exerce de aglutinante do conxunto do sector

alimentario galego.

O Clúster Alimentario de Galicia constituíuse

en abril de 2010 baixo o liderado das

empresas transformadoras de alimentos e

bebidas de Galicia máis significativas e

agrupando outras entidades diversas:

centros tecnolóxicos, universidades,

entidades asociativas e máis recentemente

empresas de servizos tecnolóxicos coa

aspiración de integrar a todos os axentes da

cadea de valor dos alimentos en Galicia

Na primeira década o Clusaga sufriu un

crecemento significativo e acadou a súa

consolidación nun contexto de elevada

incerteza poren o ano 2021 foi un ano de

éxitos compartidos mentres se completou a

planificación dos vindeiros anos que

requirirán dunha maior competitividade e de

resiliencia para responder aos desafíos que

aborda o sector.
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O Clusaga no 2021 

O Novo Plan Estratéxico

Juan José de la Cerda, presidente reelecto de 

Clusaga en 2021



O Clúster Alimentario de Galicia integra as máis

significativas empresas transformadoras de

alimentos e bebidas xunto con entidades

asociativas, centros tecnolóxicos e

universidades; coa aspiración de, coma

indicamos, integrar a todos os axentes da

cadea de valor dos alimentos en Galicia. Neste

ámbito, partindo dos 21 socios fundadores, o

Clusaga experimentou un incremento ata

acadar os 135 actuais (31 de decembro de

2021).

Empresas

1. 3D Essence Food S.L.

2. Aceites Abril S.L.

3. Adegas Terra De Asorei S.L.

4. Agro De Bazán S.A.

5. Alasature S.L.

6. Ambical Proyectos S.L.

7. Ambitega Plagas Sl

8. Asm Soft S.L.

9. Barcelonesa de Drogas y Productos Químicos 

S.A.

10. Berete S.L.

11. Bodega Líquido Gallaecia S.L.

12. Bodegas Martin Codax S.A.U.

13. Bograo S.L.

14. Bspoke Regulatory Consulting S.L.

15. Cafés Candelas S.L.

16. Calvo Conservas S.L.U. (Luis Calvo Sanz S.A.)

17. Casa Grande De Xanceda S.L.

18. Central Lechera Gallega S.A.

19. Cerveseria Matoll S.L.

20. Clavo Food Factory S.A.

21. Cofrico S.L.

22. Colorsensing S.L.

23. Compañía Española De Algas Marinas S.A.

24. Conejos Gallegos S.C.G.

25. Congalsa S.L.

26. Conservas Antonio Alonso S.A.

27. Coop. Agraria Condado Paradanta S.C.G.

28. Coop. Vitivinícola Arousana S.C.G.

29. Cooperativa Campo Capela S.C.G.

30. Cooperativas Orensanas S.C.G. 

31. Coremain S.L.U.

32. Corporacion Alimentaria Peñasanta S.A. (Larsa)

33. Corporación Laber Laboratorio Consultoría S.L.

34. Creativigo Consultores De Innovación S.L.U.

35. Cuevas Y Cía S.A.

36. Customdrinks S.L.U. 

37. Dairylac S.L.

38. Data Monitoring Sl

39. Deinal Soluciones Agroalimentarias S.L.

40. Dismark Products S.L.

41. Docuten Tech Sl

42. Ds Smith Packaging Galicia S.A.

43. Ecoplas Barbanza S.L.

44. Embutidos Montepicato S.L.

45. Enso Innovation S.A.U

46. Feiraco Lácteos S.L. (Grupo CLUN S.C.G.)

47. Freshcut S.L.

48. Frigorificos Arcos S.L.

49. Frinsa del Noroeste S.A

50. Galician Brew S.L.

51. Galigrain S.A.

52. Gallega De Correctores Naya S.L.

53. Gallega De Distribuidores De Alimentación 

S.A.U.

54. Gallega De Patatas S.L.

55. Glaucor Ingeniería S.A.

56. Gomez Y Crespo Sa

57. González Carballal S.L.

58. Granja Campomayor S.L.

59. Grupo Entrepinares S.L.U.

60. Grupo Leche Río S.A.

61. Grupo Pfs Cantábrico Gestión Empresarial S.L.

62. Hijos De Rivera S.A.U.

63. Himikode Tech S.L.

64. Hornos Lamastelle S.A.

65. Hypnon Programming Sl

66. Iberfrixia S.L.

67. Icarus Factor Sl

68. Imasde Agroalimentaria S.L.

69. Industriales Panaderos Agrupados S.A.

70. Industrias Roko S.A.

71. Indutec Ingenieros S.L.U.

72. Innolact S.L.

73. Jamones González S.L.U.

74. Jealsa Rianxeira S.A.U.

75. Keybiological S.L.

76. Kiwi Atlántico S.A.

77. Lácteos Loran S.L.

78. Lago Aves Huevos Y Caza S.A.

79. Lambone En Casa S.L.

80. Larpro Engineering S.L.

As empresas, actualmente socias do Clusaga,

cobren a totalidade das ramas relevantes da

industria alimentaria galega, aínda que cun

peso relativo e, por tanto, un grao de

representatividade variable dunhas a outras.

O Clusaga no 2021

Clúster Alimentario de Galicia no 2021
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en 2021
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Asociacións empresariais | Outras

entidades representativas

126. Agrupación de Produtores de Parques de

Cultivo de Carril

127. Asociación Española de Mayoristas

Importadores, Transformadores y

Exportadores de Productos de la Pesca

128. Asociación Nacional de Fabricantes de

Conservas de Pescados y Mariscos

129. C.R. Denominación de Orixe Protexida

Queixo Arzúa Ulloa

130. C.R. do Mexillón de Galicia

131. C.R.I.X.P. Carne deVacun de Galicia

132. U. C. Asociación Galega de Cooperativas

133. Galicia Calidade

134. Fundación Semana Verde de Galicia

135. Asociación de Criadores de la Raza Celta

Porcina

Ademais das cinco asociacións empresariais,

tres Consellos Reguladores, a Fundación

semana verde de Galicia e os socios

propiamente ditos, o Clusaga, conta cun

número importante de empresas, cooperativas

e produtores primarios de distintas ramas

vinculados ás súas actividades a través desas

entidades representativas. Sendo así, a

representatividade do Clusaga vese

notablemente reforzada se aos socios, en

sentido estrito, socios primarios, engadimos as

empresas e outros axentes que participan

indirectamente a través de asociacións

empresariais e Consellos (socios secundarios).

As tres universidades galegas, socias do

Clúster, teñen a consideración de Campus de

Excelencia Internacional a través dos proxectos

Campus Vida, Campus Terra e Campus do

Mar, proxectos que inclúen na súa definición

liñas de investigación e infraestruturas para a

investigación con elevado potencial para a

industria alimentaria, unha base sólida para

avanzar nas sinerxías universidade-empresa.

Os centros tecnolóxicos relacionados co sector

alimentario asociados ao Clúster apoian ás

industrias do sector a mellorar a súa

capacidade de innovación e adaptación ás

novas tecnoloxías.

122. Aula de Productos Lácteos y Tecnologías

Alimentarias APLTA

123. Centro Tecnolóxico Nacional de

Conservación de Produtos da Pesca

CECOPESCA

124. Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

CTC

125. Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia

ITG

119. Universidade da Coruña - Campus Innova

e Campus Sustentabilidade

120. Universidade de Vigo – Campus do Mar e

Campus Auga

121. Universidade de Santiago de Compostela

– Campus Vida e Campus Terra

Universidades

Centros tecnolóxicos

81. Lugar Da Veiga S.L.

82. Manega Obras Sl

83. Maquinaria E Instalaciones Noxinox Sl

84. Mieles Anta S.L.

85. Nor Ibérica De Bebidas S.L.

86. Norlean Manufacturing & Productividad S.L.

87. Nova Industria Galega S.L.

88. Nueva Pescanova S.L.

89. Ozona Consulting S.L.

90. Panadería Toñito S.L.

91. Pazo De Vilane S.L.

92. Pazo Valdomiño Sa

93. Pereira Productos Del Mar S.A.

94. Portomuíños S.L.

95. Postres Caseros S.L.

96. Ps Vet Dairyquality S.L.

97. Queixoría Barral S.L.U.

98. Queixorías Prestes S.L.

99. Queizuar S.L.

100. Quival S.A.

101. Randstad Empleo Ett

102. Real Conservera Española S.L.

103. Reyes Hermanos S.L.

104. Ria21 Soluciones Tecnológicas S.L.

105. Sistemas De Seguridade A-1 S.L.

106. Sonicat Systems S.L.

107. Spark, Circuits And Robotics S.L.

108. Statera Labs S.L.

109. Syspro Automation S.L.U.

110. Tastelab S.L.

111. Tegestacín S.L.

112. Torre De Núñez De Conturiz S.L.

113. Triple Alpha Innovation S.L.

114. Vegonsa Agrupación Alimentaria S.A.

115. Vinigalicia S.L.

116. Viña Costeira S.Coop. Galega

117. Viña Moraima S.C.G.

118. Vision Plus Automática S.L.

Clúster Alimentario de Galicia no 2021

7



EIXOS ARTELLADORES

Eixo 1. Impulso da I+D+i e incorporación da

empresas á estratexia de innovación

Eixo 2. Mercados e internacionalización;

adaptación aos cambios no consumo e

impulso de novos modelos e canles de

comercialización

Eixo 3. Impulso da sustentabilidade e

incorporación das empresas á economía

circular e á bioeconomía

EIXO TRANSVERSAL

Eixo 4. Transformación dixital e industria

4.0, talento e emprendemento

EIXO INSTRUMENTAL

Eixo 5. Reforzamento e proxección do

Clusaga

O Plan Estratéxico 2021-2025: 

Obxectivos e estratexia

O obxectivo central do Clúster Alimentario de

Galicia, tal como recollen os seus Estatutos no

artigo 6, consiste en contribuír ao fortalecemento,

potenciación, crecemento sustentable e mellora

da competitividade e da internacionalización do

sector alimentario de Galicia. Ese obxectivo

central, que expresa a misión do Clusaga,

concrétase no Plan Estratéxico 2021-2025 en

cinco Obxectivos estratéxicos:

• O1. Incorporar ás empresas do clúster á

estratexia da innovación e a dixitalización.

• O2. Reforzar a capacidade de adaptación e o

posicionamento nos mercados das empresas

do clúster.

• O3. Incorporar ás empresas do clúster na

estratexia da economía circular e a

bioeconomía para favorecer a transición cara

un sector máis sustentable.

• O4. Impulsar o desenvolvemento de novos

procesos e produtos sostibles e alimentos

saudables, seguros e favorecer un consumo

máis responsable.

• O5. Consolidar o liderado do clúster no sector

alimentario.

Os catro primeiros obxectivos teñen un carácter

finalista, refírense aos aspectos do sector nos

que pretende incidir de forma prioritaria o

Clusaga. Mentres que o quinto presenta un rol

instrumental, non constitúe un fin en si mesmo,

senón unha condición para alcanzar os restantes

obxectivos.

O Plan Estratéxico do Clusaga 2021-2025

organízase en 5 eixos, estruturados segundo o

seu papel na consecución dos obxectivos

estabelecidos. O resultado é a estrutura do novo

Plan que recolle a figura con tres eixos

artelladores, un eixo transversal e un eixo

instrumental.

Taboa 3.3. Estrutura do Plan Estratéxico 2021-2025
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Para desenvolver as medidas incluídas nos seus

diversos ámbitos, o plan prevé distintos tipos de

actuacións que supoñen distintos graos de

implicación dos socios e distintos niveis de

cooperación entre os actores implicados, como

se representa na pirámide de cooperación de

menor a maior nivel. Vinculado iso, convén

distinguir:

• Accións directas do clúster: proxectos

executados pola asociación, a agrupación

industrial actúa como socio, e servizos prestados

aos seus socios.

• Accións indirectas: actuacións promovidas

dende o clúster, pero cuxa execución

corresponde aos socios a través de accións

conxuntas ou proxectos de colaboración. Estes

sitúanse na cúspide da pirámide de cooperación,

pero xa fóra das actividades que leva a cabo o

clúster como tal.



Jose Luis Calvo en representación de

Grupo Calvo galardonado en 2021 co

Premio Galicia Alimentación ao produto

innovador polo seu novo envase

Vuelca Fácil.

Eixo 1 

Impulso da I+D+i e 

incorporación da empresas á 

estratexia de innovación



Eixo 1. Impulso da I+D+i

Medida 1.1. Desenvolvemento de servizos de

información, prospección e de divulgación de

coñecemento

Medida 1.2. Fomento da cooperación e creación

de sinerxías entre empresas e centros de

investigación e tecnolóxicos

Medida 1.3. Dinamización de proxectos

colaborativos para I+D+i

Medida 1.4. Impulso á participación do clúster

como socio en proxectos singulares de

innovación no sector

Na liña de dinamización de grupos de

traballo, a Comisión de Innovación e I+D, que

estableceu catro grupos de traballo

temáticos, en torno ás liñas temáticas

enunciadas no plan estratéxico:

• Materias primas e valorización de subprodutos

• Alimentos seguros e saudables

• Seguridade e riscos alimentarios

• Aplicación da dixitalización e das TIC

• Packaging sostible e ecodeseño

• Ingredientes innovadores

• Loxística e distribución

Os grupos operativos en 2021 son

• Alimentos e ingredientes innovadores, seguros 

e saudables adaptados ao consumo.

• Novos modelos produción e comercialización. 

Innovación en procesos e tecnoloxías. 

Dixitalización.

• Sustentabilidade, economía circular e 

bioeconomía.

O eixo 1, centrado no Impulso da I+D+i e

incorporación das empresas á estratexia de

innovación, comprende catro medidas de

actuación de acordo ao Plan Estratéxico 2021-

2025. As medidas de actuación inclúen,

ademais do desenvolvemento de servizos de

apoio á innovación e do fomento da

cooperación entre os axentes, ámbitos de

actuación para o impulso de proxectos de

innovación:

Os obxectivos estratéxicos do eixo son

O1. Incorporar as empresas do clúster á estratexia

da innovación e a dixitalización

O4. Impulsar o desenvolvemento de novos

procesos e produtos sostibles e alimentos

saudables e seguros e un consumo máis

responsable

Obxectivos operativos:

1. Incrementar o número de empresas alimentarias

galegas que realizan actividades de innovación

2. Potenciar a articulación, coñecemento mutuo e

colaboración entre os axentes do ecosistema

galego de innovación no ámbito alimentario

3. Incrementar o investimento privado en I+D e

innovación no sector alimentario galego

Galletas da Veiga, empresa participante nos 

proxectos HSI Food  e Pilotos 4.0 no eido das 

tecnoloxías dixitais



Servizo de información sobre

recursos, fontes de financiación e

convocatorias para a innovación

Nesta liña Clusaga continuou coa monitorización

de fontes de financiación, convocatorias e

oportunidades para proxectos de I+D e

innovación, principalmente por parte de

empresas.

Publicáronse as seguintes notas informativas e

extractos de convocatorias de innovación de

interese para a industria alimentaria:

• Convocatoria de axudas á dixitalización para

pemes no marco do proxecto europeo

S3FOOD

• Axudas de Agacal para a realización de

accións de cooperación nos sectores

agroalimentario, agrícola e forestal

• Convocatoria do programa CONECTA Hubs

2021 para proxectos colaborativos

• Convocatoria do Programa DeseñaPeme

2021

• Convocatoria do programa InnovaPeme 2021

• Convocatoria Da Granxa á Mesa do Pacto

Verde europeo

• Consulta pública do Ministerio de Industria

para identificar proxectos tractores que

modernicen a industria española

• Webinar The Eurostars programme: R&D and

innovation opportunities for SMEs in the

Atlantic Area space (4 de outubro)

MEDIDA 1.1. Desenvolvemento de servizos de información, prospección e 

de divulgación de coñecemento

Xornadas de divulgación de

demostración sobre novos

coñecementos e tecnoloxías

Durante 2021 Clusaga organizou cinco

xornadas, todas elas en formato virtual, dirixidas

a divulgar información e coñecemento sobre

tecnoloxías e tendencias de innovación ,

destacando:

• Webinar Enhancing Foods for Health Benefits:

Fortification (8 de novembro),

• Webinar Atributos nutricionais no

desenvolvemento de formulas (13 de

decembro)

Oficina Técnica Next Generation

Galicia Food

A Oficina Técnica Next Generation Galicia

Food é unha xanela dixital para

informar, incentivar e estimular o potencial dos

fondos europeos Next Generation EU e/ou do

Marco Financeiro Plurianual 2021-2027

no sector alimentario galego, xerando un efecto

aglutinador e dinamizador das demandas

empresariais sobre as axudas que conforman

o Plan Europeo de Recuperación.

Esta Oficina constitúese, em base ao convenio

da Xunta de Galicia e o Clusaga, como

unha ferramenta para que o sector

agroalimentario poida optar aos fondos europeos

de recuperación e aproveitar así a oportunidade

que representan para a transformación

económica e social.

Imaxe 1.2. Imaxe da presentación da oficina técnica Next Generation Galicia Food celebrada o 17 de decembro.

Eixo 1. Impulso da I+D+i e capacidade innovadora
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Grupos de traballo de I+D+i

Na liña de dinamización de grupos de traballo, a

Comisión de Innovación e I+D, estableceu

dende setembro de 2021 un plan anual para os

catro grupos de traballo.

A implementación deste plan de traballo incluíu

as seguintes actividades en 2021. Dentro GT2 –

Novos modelos de produción e comercialización.

Innovación en procesos e tecnoloxías.

Dixitalización:

Taller Dinamización de ideas de proxectos

colaborativos en dixitalización e Industria 4.0

(4 de marzo, online): neste taller presentáronse

oportunidades de financiación para proxectos de

I+D e innovación no eido da Industria 4.0.

Tamén se abordaron aplicacións e

oportunidades en big data e data mining,

optimización de procesos mediante machine

learning, sistemas ciberfísicos (smart sensors &

xemelgos dixitais) e sistemas intelixentes de

control de produción e calidade. Para cada un

destes ámbitos realizouse unha dinámica de

grupos para a xeración de ideas de proxectos.

Demo Day A dixitalización e industria 4.0 na

transformación da industria alimentaria:

Oportunidades, novas tecnoloxías, casos de

éxito e living labs de referencia (22 de

outubro, Vigo): esta xornada incluíu a

presentación de casos de éxito e tecnoloxías en

tres bloques:

MEDIDA 1.2. Fomento da cooperación e creación de sinerxías entre 

empresas e centros de investigación e tecnolóxicos. 

• Solucións innovadoras aos retos na Industria

Alimentaria na Business Factory Food

• Proxectos piloto 4.0, demostradores de novas

tecnoloxías aplicadas aos procesos

• Proxectos cooperativos de investigación

industrial e desenvolvemento tecnolóxico

Asemade, incluíuse no programa visitas a Planta

piloto do Centro de Tecnoloxías Avanzadas de

Investigación para a Industria Mariña e

Alimentaria (CYTMA) e o Centro de

Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e

Procesos Industriais da Universidade de Vigo

(CINTECX).

Imaxe 1.4. Imaxe da xornada celebrada o 22 de outubro en Anfaco.

Imaxe 1.3 Imaxe da visita a planta do CYTMA

Eixo 1. Impulso da I+D+i e capacidade innovadora
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Servizo de apoio á definición e 

implementación de plans de 

innovación

Durante o 2021 Clusaga deseñou o servizo

Innpulsa de planificación e soporte a proxectos de

innovación. Este servizo pretende contribuír a

incrementar o nivel de innovación das pemes

alimentarias socias do Clusaga, acrecentando así

a súa competitividade.

O servizo inclúe diferentes accións de apoio para

pemes alimentarias, e consta de tres fases:

• Fase 1. Diagnóstico de innovación ou

diagnóstico do estado da dixitalización

• Fase 2. Plan de actuación, que inclúe a

preparación de recomendacións enfocadas na

mellora do desempeño e capacidades en

innovación

• Fase 3. Asesoramento para levar a cabo

accións concretas do plan de actuación en

innovación, podendo incluír a planificación

dun proxecto, ou a procura de financiamento.

O servizo foi lanzado na xornada de presentación

de servizos do 8 de novembro.

MEDIDA 1.3. Dinamización de proxectos colaborativos de I+D e innovación

Promoción da xeración de proxectos 

colaborativos de I+D e innovación e 

fomento da participación empresarial

Clusaga continuou durante o 2021 a promoción de

proxectos de I+D e innovación en colaboración

con empresas. Estes esforzos centráronse

principalmente na dinamización e preparación de

proxectos a presentar ás convocatorias de

Agrupacións Empresariais Innovadoras (AEIs) do

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Concretamente en 2021, presentáronse os

seguintes proxectos, que implican a participación

de 14 organizacións socias de Clusaga:

• ML4Milk - Desarrollo y validación de técnicas de 

procesado masivo de datos para la optimización 

del rendimiento de procesos productivos y de la 

calidad del producto final en el sector lácteo y 

su cadena de valor 

• FOODTECHINK - Investigación sobre la 

aplicabilidad industrial de nuevos indicadores 

colorimétricos para monitorizar calidad y cadena 

de frío en alimentos frescos envasados

• PHOTONICS4BAKERY – Investigación sobre la 

aplicabilidad industrial de tecnologías fotónicas 

en la determinación de parámetros de Calidad y 

optimización de procesos en el sector de 

Productos de panadería 

• Wine 5.0 - Recopilación y tratamiento de datos 

mediante el uso de IoT, sensórica avanzada, 

redes neuronales, visión artificial y big data

A continuación preséntanse os proxectos de AEIs

que estiveron en curso en 2021.

Eixo 1. Impulso da I+D+i e capacidade innovadora
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HSI-FOOD. Investigación sobre a 

aplicabilidade da tecnoloxía fotónica

hiperespectral á determinación de 

parámetros de calidade alimentaria

HSI-FOOD tivo por obxectivo xeral testar o uso de

tecnoloxía fotónica hiperespectral (HSI) para a

determinación de parámetros de calidade en

materias primas e produto final en diferentes

matrices alimentarias. Para iso, utilizouse un

prototipo de cámara hiperespectral para realizar

medicións dos parámetros de maior interese para

unha serie de matrices alimentarias determinadas,

co obxectivo de buscar correlacións a través dun

modelo matemático que habilite a predición destes

parámetros obxectivo.

A reunión de apertura realizouse nas instalacións

de ANFACO o 7 de outubro de 2020, e estivo en

curso ata o 31 de marzo de 2021. O proxecto

resultou no desenvolvemento de modelos

matemáticos preditivos de caracterización

cuantitativa nutricional ou cuantitativa de materias

primas, produto intermedio ou final.

Especificamente, serviu para demostrar a validez

da tecnoloxía HSI para detectar defectos en

mazás (Freshcut) e tamén para demostrar a

efectividade desta mesma tecnoloxía na detección

de diferentes parámetros de calidade en galletas.

Concretamente, viuse unha boa efectividade para

a discriminación entre galletas en aceite de oliva e

galletas con manteiga, ademais de para a

detección da natureza do aceite de oliva.

No proxecto Clusaga organizou dous webinars:

- Webinar informativo sobre Aplicaciones de la

fotónica en los procesos alimentarios, 18 de

febrero de 2021

- Evento de peche do proxecto, onde se

presentaron os resultados, 30 de marzo de 2021

Obxectivos de HSI-FOOD

▪ Avaliar o encaixe da tecnoloxía hiperespectral

dentro do proceso produtivo das empresas,

buscando melloras no control de calidade das

materias primas e produtos.

▪ Implementar técnicas de machine learning e

sistemas de procesado computacional intensivo

que permitan desenvolver modelos matemáticos

preditivos de caracterización cuantitativa

nutricional ou cuantitativa de materias primas,

produto intermedio ou final sobre o proceso

produtivo.

▪ Analizar mecanismos que permitan habilitar a súa

implementación efectiva nos procesos industriais e

así romper as barreiras tecnolóxicas e reducir os

custes actuais.

O proxecto está coordinado por Clusaga, sendo

socios o centro tecnolóxico ANFACO-

CECOPESCA, e as empresas Freshcut e Lugar

da Veiga.

HSI-FOOD recibe financiamento da convocatoria

2020 do programa de apoio ás Agrupacións

Empresariais Innovadoras (AEI) do Ministerio de

Industria, Comercio e Turismo.

Imaxe 1.5. HSI-FOOD nas instalacións de ANFACO-CECOPESCA.

Eixo 1. Impulso da I+D+i e capacidade innovadora
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Obxectivos de SmartLabels

▪ Deseñar, desenvolver e probar etiquetas

intelixentes que integren antenas NFC nun

ambiente operativo, incluído o

desenvolvemento dunha aplicación móbil

▪ Deseñar, desenvolver e probar etiquetas con

tinta invisible e código bidimensional único nun

ambiente operativo

▪ Validación das tecnoloxías de impresión,

avaliando os beneficios e a viabilidade de

integrar cada unha das tecnoloxías nos

procesos de produción das adegas

▪ Difundir o potencial da electrónica impresa e un

código bidimensional único para rastrexar a

trazabilidade.

SmartLabels. Utilización de novas 

tecnoloxías de impresión para a 

fabricación de etiquetas intelixentes

O proxecto SmartLabels é unha iniciativa

interclúster e transautonómica, promovida por

organizacións das comunidades autónomas de

Cataluña e Galicia, que ten como obxectivo

desenvolver e testar novas tecnoloxías de

impresión, nun ambiente representativo,

especificamente electrónica impresa e códigos

bidimensionais con tintas invisibles, para a

fabricación de etiquetas intelixentes alimentadas

con tecnoloxía sen contacto.

O consorcio do proxecto está formado por dous

clústeres, o Packaging Cluster de Cataluña

(coordinador do proxecto), o Clusaga, o centro

tecnolóxico Eurecat, e as empresas IPE

Industria Gráfica, Cooperativa Vitivinícola

Arousana SCG (Paco & Lola) e Bodegas

Matarromera.

O proxecto permitiu o desenvolvemento e

validación en entorno operativo (nas instalacións

das bodegas) de etiquetas intelixentes que

integran antenas NFC, así como o

desenvolvemento e validación de etiquetas con

tinta invisible e código bidimensional unívoco.

No proxecto, Clusaga elaborou un estudo de

innovación tecnolóxica e outro de mercado sobre

etiquetas intelixentes. Tamén colaborou co

Packaging Cluster na organización do evento de

peche para a presentación de resultados, que

tivo lugar o 29 de marzo de 2021 en formato

online.

Eixo 1. Impulso da I+D+i e capacidade innovadora

SmartLabels recibe financiamento da

convocatoria 2020 do programa de apoio ás

Agrupacións Empresariais Innovadoras (AEI) do

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Imaxe 1.6. Vídeo promocional do proxecto Smartlabels.

Imaxe 1.7. Imaxe da aplicación realizada no marco do proxecto smartlabels.
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https://www.youtube.com/watch?v=Wvt0QlRN7HE
https://www.youtube.com/watch?v=Wvt0QlRN7HE


FOODTECHINK. Investigación sobre a 

aplicabilidade industrial de novos 

indicadores colorimétricos para 

monitorizar calidade e cadea de frío en 

alimentos frescos envasados.

O proxecto FoodTechINK tivo como obxectivo

xeral analizar a aplicabilidade industrial de

indicadores colorimétricos para monitorizar a

frescura e calidade do alimento fresco envasado.

Estes indicadores colorimétricos están baseados

en tintas intelixentes que se integran en etiquetas

(smart-labels) non invasivas e que permiten

aportar datos reais da calidade do produto fresco

envasado ao largo de toda a cadea de valor.

Obxectivos de FoodTeckINK

▪ Establecer o impacto económico e principais

problemas asociados ao procesado e

realización dos controis de calidade actuais

para alimento fresco envasado ao longo da

cadea de valor.

▪ Identificar e caracterizar a través e probas de

vida útil os parámetros máis relevantes que

poidan determinar a frescura de carne e

peixe, e que servirán para o prototipado de

etiquetas intelixentes para a determinación da

frescura do alimento.

▪ Caracterizar a cadea de frío e os factores de

maior impacto na conservación do alimento

fresco envasado e que servirán para o

deseño de tintas intelixentes con capacidade

de informar sobre a propia cadea de frío.

▪ Establecer a viabilidade económica e

escalabilidade da tecnoloxía de packaging

intelixente basado en etiquetas colorimétricas

a través dunha proba de concepto realizada

nun lineal piloto.

FoodTechINK recibe financiamento da primeira

convocatoria 2021 do programa de apoio ás

Agrupacións Empresariais Innovadoras (AEI) do

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.
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Con este proxecto pretendeuse avanzar en

sistemas de packaging intelixente para produto

fresco envasado que permita, de forma non

invasiva, monitorizar a calidade do produto e

minimizar a taxa de desperdicio de este tipo de

alimento no sector alimentario.

O proxecto foi coordinado por Clusaga e conta

coa participación do Centro Tecnolóxico da Carne

(CTC), e as empresas ColorSensing S.L., Cofrico

S.L. e Vegalsa-Eroski S.L.

O proxecto estivo en curso entre maio de 2021 e

marzo de 2022. Ata o fin de 2021 avanzouse co

estudo e identificación dos factores máis

relevantes na calidade e durabilidade de

alimentos frescos envasados, co prototipado de

etiquetas colorimétricas baseadas en tintas

intelixentes e a análise do seu comportamento, así

como co modelado da cadea de frío en

expositores.

Imaxe 1.9. Vídeo promocional do proxecto FoodTechINK.

Imaxe 1.8. Imaxe do funcionamento do sistema de etiquetas 

intelixentes do proxecto FoodTechINK .

Eixo 1. Impulso da I+D+i e capacidade innovadora

https://youtu.be/ZFK-aSoPudw


Imaxe 1.10. Kick off virtual do proxecto ML4Milk, 20 de xullo de 

2021.

O proxecto dou lugar ao desenvolvemento e

validación dunha plataforma de monitorización e

análise masivo de datos para o sector lácteo que

permita optimizar as variables de proceso a partir

da sensorización IoT das condicións de

procesado, tanto en granxa como no entorno de

fábrica.

ML4Milk foi coordinado por Clusaga, sendo socias

as empresas Casa Grande de Xanceda S.L.,

Glaücor Ingeniería S.A., Queizuar S.L. e

TripleAlpha Innovation S.L.

O proxecto estivo en curso entre maio de 2021 e

marzo de 2022. Durante o 2021 o consorcio

avanzou coas seguintes tarefas:

- Análise dos factores que inflúen sobre o

rendemento produtivo, calidade do leite e

produto final e selección das variables a

considerar no proxecto

- Implementación da sensorización, deseño a

arquitectura de datos, integración dos

compoñentes e validación do sistema

- Modelado dos proceso e deseño de dashboards

ML4Milk recibe financiamento da primeira

convocatoria 2021 do programa de apoio ás

Agrupacións Empresariais Innovadoras (AEI) do

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

ML4MILK. Desenvolvemento e 

validación de técnicas de procesado 

masivo de datos para a optimización do 

rendemento de procesos produtivos e 

da calidade na cadea de valor láctea

ML4Milk tivo por obxectivo xeral incrementar o

rendemento produtivo, a calidade do leite e a

calidade dos produtos lácteos finais mediante a

mellora das condicións de operación en granxa e

de procesado en fábrica a través de técnicas de

machine learning.

Obxectivos de ML4Milk

▪ Estudar o potencial impacto de diferentes

variables críticas de granxa e de proceso

sobre os KPIs de negocio e seleccionar

aqueles factores chave para incrementar a

produtividade do leite e dos seus produtos

derivados, así como a calidade final dos

mesmos.

▪ Definir as BATs (Best Avaliable

Technologies) que permitan monitorizar as

variables seleccionadas e automatizar a

recollida de datos necesarios para a súa

xestión en tempo real a un baixo coste.

▪ Desenvolver novas formas de xestión,

análise e visualización dos datos e principais

KPIs que se xeran nas granxas y en los

procesos produtivos que permitan a los

produtores y transformadores optimizar a

toma de decisións.

17

Eixo 1. Impulso da I+D+i e capacidade innovadora



MEDIDA 1.4. Impulso á participación do clúster como socio en proxectos

singulares de innovación no sector

Participación en redes e 

plataformas europeas

Neste ámbito búscase diversificar as liñas de

traballo do Clusaga, buscar novas

oportunidades de financiación e potenciar os

servizos aos seus asociados, á vez que se

reforza a proxección internacional do Clúster.

Clusaga segue a participar e impulsar redes de

colaboración entre clústeres a nivel

internacional en varias plataformas temáticas

de especialización intelixente de ámbito

europeo:

• Interregional S3 Partnership for Smart

Specialisation Ingredients for a Circular

Economy (I4CE)

• S3 Partnership Smart Sensors for

Agrifood (SS4AF)

• S3 Partnership Food Packaging, proposta

en 2021 e pendente de aprobación

As Plataformas S3 involucran a axentes de

diferentes rexións europeas para a

implementación de follas de ruta común

alineada coa súa Estrategia de Especialización

Inteligente (S3) que conleven a xeración de

proxectos cooperativos

A participación nestas plataformas deu lugar a

participación de Clusaga en catro propostas

europeas en 2021, liderando unha das

mesmas.

Plataforma tecnolóxica Food for 

Life Spain

En febreiro de 2021 o clúster asinou un acordo

de colaboración coa Federación Española de

Industrias de Alimentación e Bebidas FIAB

para reforzar o tecido industrial de alimentación

e bebidas, tanto a nivel nacional como

autonómico a través da mellora da

competitividade das empresas.

No marco deste acordo o Clusaga intégrase na

Plataforma Tecnolóxica Food for Life-Spain,

liderada por FIAB, un espazo que pretende

dinamizar a I+D+i na industria alimentaria e de

bebidas por medio da divulgación de

coñecemento e das oportunidades existentes

creando un ecosistema colaborativo que

permita a industria colocarse a vangarda da

innovación creando proxectos innovadores de

acordo cas necesidades da industria. Nesta

plataforma tecnolóxica o Clúster colabora

formando parte dos grupos de traballo e

difundindo a información aos membros da

Comisión de Innovación.

Hub de Innovación Dixital de Galicia

DIHGIGAL

En 2020 constitúese, coa participación de

Clusaga a Asociación para a Dixitalización

da Industria de Galicia, denominada

DIHGIGAL, foi nomeada pola Xunta de Galicia

como o Dixital Innovation Hub Industrial

Estratéxico para Galicia.

En 2021 o Clusaga participou nas comisións do

Hub, nomeadamente na comisión de demanda

e nos grupos de traballo na identificación de

proxectos.

A continuación preséntanse os proxectos

singulares en curso en 2021.
Imaxe 1.11. Plataformas nas que participa Clusaga.

Eixo 1. Impulso da I+D+i e capacidade innovadora
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https://foodforlife-spain.es/
https://www.ss4af.com/
https://youtu.be/ZhhQ5hwEsj0


AHFES A Quadruple Helix Atlantic

Area Healthy Food Ecosystem for

Growth of SMEs

O propósito do proxecto AHFES (Ecosistema

Atlántico de Alimentación Saudable) é

contribuír á mellora competitiva e ao crecemento

da cadea de valor dos alimentos e estilo de vida

saudables, fortalecendo un ecosistema de

innovación transnacional que facilite o acceso

das Pemes a coñecemento, socios e mercados,

ademais de axudar a aliñar a oferta de produtos

y servicios coas necesidades e expectativas do

consumidor. Así, AHFES ten como misión

conseguir un ecosistema de alimentos

saudables na zona atlántica baseado na

cuádrupla hélice.

O ecosistema de cooperación de AHFES ten os

seguintes obxectivos:

• Fortalecer a cooperación nas áreas de

alimentación, saúde e TIC, a través de

mecanismos que faciliten o networking e o

intercambio de coñecemento.

• Fomentar a competitividade das pemes,

proporcionándolles para iso servizos de apoio

avanzados e personalizados que faciliten a

innovación.

• Aumentar a conciencia dos consumidores

sobre a importancia da innovación, obtendo a

súa confianza e promovendo estilos de vida

máis saudables.

19

Durante 2021, Clusaga mantivo a coordinación e

xestión xeral do proxecto, ademais de contribuír ás

actividades específicas do plan de traballo do

proxecto, as cales incluíron:

Implementación dun catálogo de servizos de apoio

á innovación ofrecidos polo consorcio

• O consorcio deseñou un catálogo de 10

servizos de apoio á innovación, baseado nas

fortalezas dos diferentes socios do proxecto.

• Entre outros aspectos, Clusaga encargouse do

servizo de estudos de tendencias e innovación

(titulados Reports on European market,

consumer trends, and innovation) en diferentes

subsectores; en 2021 realizáronse os seguintes

informes: lácteo, bebidas non alcohólicas,

nutrición deportiva, panadería, carne, peixe e

alimentos preparados.

• Para cada un deste informes, Clusaga realizou

un webinar en castelán e outro en inglés, para

unha maior difusión dos informes.

Deseño de módulos de formación para apoiar ás

pemes nos seus procesos de innovación

Clusaga contribuíu ao deseño dos módulos

formativos dos seguintes programas, os cales

están dispoñibles en inglés e castelán na web do

proxecto (www.ahfesproject.com):

• Comprensión do consumidor e do mercado

• Xestión do ciclo de vida do produto

• Desenvolvemento de mercado

• Xestión da ruta de desenvolvemento do produto

O proxecto AHFES comezou en marzo de 2019

e estará en curso ata outubro de 2022. Está

financiado polo programa Interreg Atlantic Area,

e ten un orzamento total de 1.213.047 euros.

AHFES está liderado polo Clusaga e conta coa

participación doutras oito organizacións do

espazo atlántico europeo.

Imaxe 1.12. Workshop de innovación do proxecto AHFES. 29 de xuño 2021.

Eixo 1. Impulso da I+D+i e capacidade innovadora
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https://www.ahfesproject.com/


NUTRIAGE Solucións Avanzadas

para un Envellecemento

Saudable a Través da Nutrición

Este proxecto ten como obxectivo a xeración de

solucións avanzadas en investigación e

innovación, orientada á demanda de novos

produtos adaptados, para mellorar a calidade de

vida das persoas maiores na Eurorrexión Galiza-

Norte de Portugal. O proxecto está financiado

polo programa Interreg España Portugal cun

orzamento total de 3.507.317€, estando en curso

ata o ano 2021.

O desenvolvemento do proxecto estase levando

a cabo por un consorcio formado pola

Asociación Clúster Alimentario de Galicia –

Clusaga, a Consellería de Política Social, Xunta

de Galicia (Coordinador), a Universidade de

Santiago de Compostela, a Universidade

Católica Portuguesa – Centro Rexional do Porto,

a Associação Integralar (PortugalFoods), a

Asociación Nacional de Fabricantes de

Conservas de Pescados e Mariscos – Centro

Técnico Nacional de Conservación de Produtos

da Pesca, o Instituto Politécnico de Viana do

Castelo Fundación para a Investigación, a

Fundación Ramón Domínguez e a Santa Casa

da Misericordia do Porto.

O Clusaga lidera a caracterización e optimización

de produtos adaptados á poboación sénior. Nesta

actividade completouse o desenvolvemento de

novos ou mellorados produtos alimentarios,

incorporando as demandas, preferencias e

necesidades específicas da poboación sénior. Os

produtos foron desenvoltos a nivel piloto polos

centros tecnolóxicos (ANFACO-CECOPESCA e a

Aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxías

Alimentarias - USC) conxuntamente coas

empresas participantes do proxecto (CLUN, Porto-

muíños e Queizúar).

Durante o primeiro trimestre de 2021, hasta el fin

del proyecto, Clusaga realizou un estudo de

consumidor baseado en cuestionarios. O

cuestionario incidiu na análise da aceptación do

concepto dos produtos desenvoltos no proxecto,

así como preguntas máis xenéricas sobre a

percepción da saúde en relación coa dieta e

aceptación de cambios para mellorar a saúde.

Realizouse combinando medios online e

telefónicos para a realización das entrevistas. Os

enquisados son persoas maiores de 65 anos, 60%

españoles e 40% portugueses, de xeito que

cubran o área de actuación do proxecto.

Imaxe 1.13. Guía dos criterios principais e estudo de mercado 

dos produtos adaptados á poboación sénior. Imaxe 1.14. Vídeo informativo do proxecto Nutriage.

Eixo 1. Impulso da I+D+i e capacidade innovadora
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https://nutriage.eu/es/
https://youtu.be/bUPlcssFu1c


Eixo 2

Mercados e internacionalización  

adaptación aos cambios no 

consumo e impulso de novos 

modelos e canles de 

comercialización

Melisa Pagliaro, Directora de Marketing y

RSC de Gadisa, recibiu en nome da

compañía o premio á estratexia de mercado

pola campaña de apoio ao produtor local



O eixo 2 é un dos centrais do Plan

Estratéxico, e comprende as medidas de

actuación relacionadas con mercados e

internacionalización, impulso de novos

canles e modelos de comercialización e

adaptación ás tendencias do consumo. O

obxectivo deste é mellorar a capacidade de

adaptación e o posicionamento das

empresas alimentarias galegas nos

mercados, prestando especial atención á

internacionalización. Estes obxectivos son

servidos por varias medidas das que

destacan tres nas que se centrou a

actividade en 2021.

Medida 2.1. Servizos de información, análise

e prospección de mercados e tendencias de

consumo

Medida 2.2 Impulso da internacionalización

das empresas

Medida 2.4. Desenvolvemento do E-

Commerce e do marketing dixital

EIXO 2. Mercados e 

Internacionalización

Obxectivos operativos do eixo son:

1. Incrementar o número de empresas

alimentarias que exportan habitualmente

2. Incrementar o número de empresas

alimentarias presentes en plataformas de

comercio electrónico

3. Promover a cooperación das empresas

alimentarias no ámbito da comercialización e

con empresas doutras cadeas de valor

relacionadas

4. Proxectar a imaxe de marca Galicia no

ámbito alimentario

Innolact, empresa participante nos proxectos

F2F e Alibaba e na feiras Galicia Food & Drink

online e Sirha



Plataforma de información sectorial e

sistema de vixilancia sobre mercados.

O Clúster Alimentario de Galicia continuou a

desenvolver o sistema de información sobre

mercados dentro do servizo Insights que permite

realizar informes baixo demanda incluíndo

diversos ámbitos tales como cotas de mercado,

principais competidores ou evolución do

mercado.

Deste xeito, usando bases de datos globais,

unha análise profunda sobre mercados e

competidores, novos lanzamentos, ingredientes,

envases e packaging e outros aspectos que

axuden a un mellor coñecemento da contorna,

aplicable ao ámbito da innovación, á mellora de

produtos ou procesos e á comercialización.

Neste programa o Clusaga dispón de acceso a

bases de datos líderes en intelixencia de

mercado como Innova e Market Access.

Imaxe 2.2. Estudo de tendencias en alimentación infantil

Eixo 2. Mercados e internacionalización

MEDIDA 2.1. Servizos de información, análise e prospección de mercados 

e tendencias de consumo

Marketing Food Forum

O Marketing Food Forum céntrase na

organización de programas de formación,

talleres, webinars e conferencias para fomentar

o intercambio de coñecementos e o traballo en

rede no eido dos mercados, o marketing e o

consumo. En 2021 desenvolvéronse as seguinte

xornadas:

Webinar Alimentación infantil: oportunidades e

tendencias nun mercado de futuro (4 de febreiro)

O 12 de febreiro de 2021 en colaboración co

Instituto Galego de Promoción económica e con

BDO España o webinar Brexit, Impacto

aduaneiro, efectos fiscais e medidas de apoio ás

empresas.

O 3 de xuño de 2021 celebrouse unha sesión

online sobre novas oportunidades no mercado

chinés de alimentos e bebidas. nas diferentes

plataformas de comercio online en China.

O 8 de xuño o Clusaga organizou en

colaboración coa cámara Franco-Española de

Comercio e indústria,, o webinar Oportunidades

para as empresas galegas no mercado

alimentario francés

O 24 de novembro de 2021 organizase o

webinar Green revolution sobre as tendencias en

ingredientes vexetais.

Asemade realízanse actividades de difusión e

presentación dos informes. Destaca por exemplo

o webinar de tendencias en alimentación infantil

que tivo lugar o 4 de febreiro de 2021, o webinar

de presentación de tendencias e innovación en

alimentos procesados e preparados saudables

celebrado o 25 de marzo, o de perspectiva do

consumidor e comprensión do mercado no

sector de alimentos saudables e bebidas do 14

de abril, o webinar de tendencias do consumidor,

mercado e innovacións no sector lácteo do 9 de

xullo e o webinar de tendencias do sector de

bebidas refrescantes do 29 de setembro do

2021. webinar AHFES Nutrición Deportiva 2021
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VI Foro Galicia Alimentación

Celebrado na Cidade da Cultura o 30 de xuño o

evento, foi retransmitido en directo vía

streaming, contou con expertos e profesionais

da industria alimentaria para analizar os grandes

retos globais aos que se enfronta o sector de

alimentos e bebidas, tales como a

sustentabilidade, a seguridade alimentaria ou a

transformación dixital.

Esta sexta edición do Foro Galicia

Alimentación comezou cunha mesa redonda,

moderada por Ana Rodríguez, co-fundadora e

responsable de innovación e deseño

rexenerativo de Alén, para analizar a

sustentabilidade na cadea de valor dos

alimentos. Nela participaron Gabriela González,

directora de RSC e comunicación de Vegalsa

Eroski, Antonio García-Allut, presidente da

Fundación Lonxanet, Juan Cordonié, director

xeral de Galacteum, e David Comesaña, director

de compras de Congalsa.

Posteriormente, Pepe Vieira, chef Estrela

Michelín do restaurante Pepe Vieira Camiño dá

Serpe, ofreceu a conferencia a cohernecia no

entorno na que profundizou sobre a importancia

do producto local e a importancia da

sustentabilidade no campo da gastronomía Por

último, Carmen Lence, CEO de Lence – Grupo

Leche Río, pechou o foro abordando a historia

de superación do sector lácteo galego e en

concreto falando da historia do antigo Grupo

leche Río SA (hoxe Lence) como única láctea

galega entre as dez primeiras de España.
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Imaxe 2.4. Foro Galicia Alimentación, Cidade da Cultura de 

Galicia, 30 de xuño 2021 

166
Asistentes

Eixo 2. Mercados e internacionalización

Imaxe 2.3. Retransmisión do Foro Galicia 

Alimentación, en streaming, 30 de xuño 2021 
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Sector alimentario, estratéxico para o

futuro de Galicia, España e o mundo.

A xornada Sector alimentario, estratéxico para o

futuro de Galicia, España e o mundo, organizada

polo Círculo de Empresarios de Galicia,

o Clúster alimentario de Galicia (Clusaga),

o Instituto Galego de Promoción Económica

(Igape) e a Asociación para o Progreso da

Dirección ( APD), tivo lugar o 13 de outubro foi

inaugurada por representantes das catro

entidades. Juan José de la Cerda, presidente de

Clusaga, destacou a importancia da innovación

e a sustentabilidade como eixos estratéxicos

para o sector.

https://youtu.be/dm4W3tPYGhk


O proxecto F2F – HM está financiado polo

Programa Europeo para a Competitividade das

Pequenas e Medianas Empresas (COSME) no

marco do European Strategic Cluster

Partnerships – Going International (ESCP-4i).

EU SME Centre China

O 13 de setembro de 2021, o EU SME Centre e

o Clusaga renovaron o acordo de colaboración

asinado con anterioridade, en novembro de

2016. A colaboración previa entre el EU SME

Centre e Clusaga incluíu talleres de formación,

apoio en misións comerciais e feiras

internacionais, como por exemplo SIAL. Así

coma, asesoramento para a apertura da oficina

do Clusaga en Shanghai.

A renovación deste Acordo proba o compromiso

de ambas partes para fortalecer a futura

cooperación a través do deseño e a

implementación das actividades comerciais

relacionadas con China, de interese para

Clusaga e a súa rede de Pemes. O Clusaga

celebra restablecer esta cooperación e crear

sinerxias co EU SME Centre para brindar un

mellor apoio aos seus membros, cunha amplia

gama de servizos de apoio a Pemes,

preparándoas para establecer relacións

comerciais con China.

F2F: International development of

innovative European healthy food,

and sustainable bio-based

ingredients and bio-solutions

O proxecto From Farm to Fork – Health Matters

(F2F - HM) é unha aceleradora de

internacionalización para pemes

agroalimentarias innovadoras impulsada por

unha alianza de cinco clústeres europeos:

BioEconomy Cluster (SK), Clusaga (ES),

InovCluster (PT), Valorial (FR) e Wagralim (BE),

iniciado en setembro de 2021 ata 2024.

O obxectivo de F2F - HM é promover o

desenvolvemento conxunto de servizos de

internacionalización colaborativa cun claro

enfoque xeográfico, para ofrecer apoio práctico á

viaxe de negocios internacional a un conxunto

de pemes seleccionadas especializadas en

alimentos saudables, biosolucións e ingredientes

funcionais.

F2F - HM proporcionará un paquete completo de

servizos, co obxectivo de impulsar a

colaboración internacional e o desenvolvemento

comercial dun grupo de pemes alimentarias

europeas dentro de cinco mercados obxectivo:

Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes

Unidos, Vietnam e Xapón.

O soporte as empresas centrase en:

• Apoio en intelixencia de negocios e mercados

• Programas de formación e capacitación

• Misións comerciais e eventos B2B en destino

• Cheques de internacionalización

MEDIDA 2.2. Impulso á internacionalización das empresas.

Imaxe 2.5. web do proxecto F2F Health Matters, 2021.

2

5

Eixo 2. Mercados e internacionalización
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https://f2f-project.eu/


Programa misións comerciais Meet

the Buyer

Cos obxectivos de promover a

internacionalización, o Clusaga, co apoio da

Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de

Promoción Económica (Igape), organizou a I

edición online da Feira Internacional de

Alimentos e Bebidas de Galicia Galicia Food &

Drink Fair. O evento comezou o 22 de xuño coa

inauguración de Augusto Álvarez-Borrás Massó

(Director do Área de Internacionalización en

Igape) e terminou o 25 de xuño.

Apostando por un formato 100% dixital e a

través dunha plataforma 3D, a feira congregou a

importantes operadores do mercado

internacional do sector alimentario co obxectivo

de impulsar a promoción exterior dos produtos

galegos.

En total, houbo 30 stands virtuais e individuais

das principais compañías do sector galego, cada

un deles coas funcionalidades básicas para

favorecer as interaccións cos compradores

participantes. Ademais, cada empresa

expositora contou cunha axenda individualizada

de reunións virtuais B2B

Nesta edición, inscribíronse 29 importadores

internacionais de 13 países, procedentes de

Alemaña, Austria, China, Estados Unidos,

Francia, Hungría, Italia, Marrocos, México, Perú,

Polonia, República Checa e Suíza.

Programáronse máis dun centenar de reunións

que permitiron estabelecer novas relacións

comerciais.

Doutra banda, e para incrementar a visibilidade

das empresas, ao longo dos catro días da feira

programáronse na zona de Auditorio que ofrecía

a plataforma varias sesións de presentación en

vídeo dos principais produtos e das novidades

de cada expositor no programa Galician

Experience.
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As empresas do sector que participaron nesta I

Feira Internacional de Alimentos e Bebidas de

Galicia foron: Aceites Abril, Adega Condes de

Albarei, Adegas Galegas, Agro de Bazán,

Armadora Pereira, Berete, Bodegas Martín

Códax, Cafés Candelas, Campo Capela,

Congalsa, Conservas Portomar, Frigoríficos

Arcos – A Pulpeira, Galacteum, Galician Brew,

Hornos de Lamastelle, Innolact – Quescrem,

Lence – Grupo Leche Río, Luis Escuris Batalla,

Mieles Anta, Novafrigsa – Coren, Paco & Lola,

Pereira Productos del Mar, Porto-Muiños,

Queixoría Barral, Quival – El Nogal, Terra de

Asorei, Torre de Núñez, Vinigalicia e Viña

Costeira.

Imaxe 2.6 e Imaxe 2.7. I Feira internacional de Alimentos e 

bebidas de Galicia, 22 ao 25 de xuño de 2021

Eixo 2. Mercados e internacionalización



En colaboración coa Federación Española de

Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) e a

Cámara de Comercio de A Coruña, o Clúster

Alimentario de Galicia (Clusaga), organizou a

participación das empresas socias interesadas

no pavillón agrupado español na Feira SIRHA

Lyon, que se celebrou en Eurexpo Lyon, do 23

ao 27 de setembro de 2021.

En concreto, nesta última edición acudiron, a

este salón profesional, representantes das

empresas galegas socias: Innolact, Jealsa,

Lugar DaVeiga, Portomuiños e Torre de Núñez.

Esta é a 20ª edición deste gran evento

profesional que se celebra cada dous anos en

Lyon (Francia), referente do sector HORECA no

mercado francés. Desde os seus inicios, este

salón converteuse en cita ineludible a nivel

mundial do sector da restauración, o Food

Service e de todos os sectores afíns.

Sirha Lyon reuniu en 2021 a 2.116 expositores

e marcas e a un total de 149.100 profesionais

que percorreron os corredores do salón. A Feira

tamén supuxo a presentación de 350

innovacións ao público, así como máis de 60

concursos e eventos.

Imaxe 2.9. Expositores galegos en SIRHA Lýon, setembro 2021

2

7

Misións e participación en feiras e 

eventos de promoción de interés de 

ámbito internacional

Imaxe 2.8. Encontros internacionais de compradores Salimat

O Clúster Alimentario de Galicia dirixiu a

organización dos Encontros de Compradores

Internacionais da 25 edición do Salón de

Alimentación do Atlántico, Salimat, que tivo

lugar do 3 ao 5 de setembro de 2021.

Este programa de Encontros Internacionais de

Compradores é un espazo de negocios que

facilita ás empresas presentes no certame a

apertura a novos mercados, ao posibilitarlles

presentar directamente os seus produtos aos

compradores a través de reunións axendadas.

Clusaga estivo a cargo da selección de aqueles

importadores dos países con maior interese para

a oferta presente na feira. Así, buscando

maximizar a efectividade destas mesas de

negocio, nesta edición houbo 15 importadores e

distribuidores alimentarios de varios países

países: Francia, México, Suiza, Portugal, Reino

Unido, e Holanda. Ademais, tamén participaron

catro compradores nacionais, de cadeas de

distribución alimentaria.

Eixo 2. Mercados e internacionalización
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Ecommerce

O Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) puxo

en marcha, dentro do grupo de traballo

específico de ecommerce, co apoio do Instituto

Galego de Promoción Económica (Igape), o

portal agregador business to business (B2B)

Galicia Food & Drink en Alibaba.

O portal foi presentado o 16 de marzo nunha

xornada online que serviu de lanzamento do

portal Galicia Food & Drink, que agrupa a unha

vintena de empresas de alimentos e bebidas de

Galicia en Alibaba, a plataforma de comercio

electrónico B2B máis grande do mundo que

conecta a empresas exportadoras con empresas

importadoras. Concretamente, este espazo de

venda online conectará aos vendedores galegos

con compradores internacionais de máis de 190

países.

O agregador Galicia Food & Drink en Alibaba

permite a varias empresas socias de Clusaga

compartir un mesmo sitio dentro do portal para

vender os seus produtos máis interesantes a

nivel internacional.

Polo momento, atópase nel as seguintes

empresas do sector alimentario galego socias de

Clusaga Pereira Productos del Mar, Frigoríficos

Arcos (A Pulpeira), Cafés Candelas, Quival (El

Nogal), Cooperativa Vitivinícola Arousana (Paco

& Lola), Innolact (Quescrem), Vinigalicia, Torre

de Núñez de Conturiz, Novafrigsa (Grupo

Coren), Viña Costeira, Bodegas Martín Códax,

Cooperativas Lácteas Unidas, Panadería Toñito,

Dairylac (GALACTEUM), Grupo Leche Río,

Mieles Anta, Porto-Muiños, Congalsa e

Conservas Antonio Alonso (Palacio de Oriente)

MEDIDA 2.4. Desenvolvemento do e-commerce e do marketing dixital

28

Imaxe 2.10. Portal Galicia Food&Drink en Alibaba.com

Eixo 2. Mercados e internacionalización



Eixo 3 

Impulso da sustentabilidade e 

incorporación das empresas á 

economía circular e á 

bioeconomía

Estefanía Iglesias, presidenta da

comisión de sustentabilidade e

economia circular en 2021
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O eixo 3 de Impulso da sustentabilidade e

incorporación das empresas á economía

circular e á bioeconomía é un dos centrais do

Plan Estratéxico, e ten coma obxectivo

incorporar ás empresas do clúster á estratexia

da economía circular e a bioeconomía para

favorecer a transición cara a un sector máis

sostible, coa aplicación de tres medidas:

Medida 3.1 Desenvolvemento de servizos de

apoio para a transición ecolóxica

Medida 3.2 Apoio para a posta en marcha de

proxectos colaborativos destinados á mellora da

sustentabilidade ambiental e a adaptación a una

Economía Circular

Medida 3.3 Creación de espazos para o

intercambio de experiencias e coñecemento

Asemade defínense coma obxectivos:

As liñas temáticas priorizadas:

• Redución e xestión sostible dos residuos

• Redución de desperdicios alimentarios

• Produción sostible (abastecemento sostible, 

pegada ecolóxica, optimización dos recursos)

• Enerxía: redución do consumo e impulso de 

fontes alternativas

• Valorización de subprodutos

• Minimización do impacto dos envases

EIXO 3. Impulso da 

sustentabilidade

Obxectivos estratéxicos

O3. Incorporar ás empresas da agrupación

industrial á estratexia da economía circular e a

bioeconomía para favorecer a transición cara a

un sector máis sostible

O4. Impulsar o desenvolvemento de novos

procesos e produtos sostibles e alimentos

saudables e seguros e favorecer un consumo

máis responsable

Obxectivos operativos

1. Contribuír á resiliencia e sustentabilidade do

sector alimentario galego

2. Incrementar o número de empresas que

melloran o seu impacto ambiental

30

Casa Grande de Xanceda, empresa

participante nos proxecto piloto Toward Green

Transition



MEDIDA 3.1. Desenvolvemento de servizos de apoio para a transición ecolóxica

TGTF.Impulso da sustentabilidade e

incorporación á economía circular e a

bioeconomía.

O Towards Green Transition é um programa

que pretendía apoiar ao Clusaga no

desenvolvemento do servizo de apoio ás

empresas de cara a transición ecolóxica

mediante recomendacións e dunha folla de ruta

para mellorar o proceso de transición ecolóxica.

Este servizo estase desenvolvendo a partir do

apoio recibido na iniciativa Cara a unha

transición verde da European Cluster

Collaboration Platform (ECCP) financiada pola

Comisión Europea, que ten como obxectivo

promover habilidades e coñecementos cara a

unha economía verde.

No proxecto participaron un total de 14

asociados dos cales, tras valorarse o resultado

do seu estado e oportunidades en canto a

transición ecolóxica, 5 foron seleccionados como

empresas piloto. Estas empresas piloto

sometéronse a unha valoración e análise máis

extensiva, en base ás cales a business advisor

designada para o proxecto elaborou un conxunto

de recomendacións a seguir para adoptar

estratexias destinadas á transición ecolóxica.

Eixo 3. Impulso da sustentabilidade

Neste marco desenvolvese o servizo de

Sustentabilidade e Economía Circular, Circulariza

que se implantou a finais de 2021, que pretende

contribuir ao necesario cambio dos modelos de

negocio das empresas alimentarias e de bebidas,

permitindo que se adapten á normativa ambiental

e garantindo o seu cretemento sustentable. O

servizo deseñado inclue duas fases:

A Fase I Diagnóstico, identificación de

oportunidades e recomendacións, consiste na

realización dun informe de diagnóstico

con conclusións que identifican áreas de mellora e

realizan recomendacións para mellorar a

sustentabilidade priorizando as áreas de actuación

futuras.

A Fase II, Plan de Acción e Coaching para a

implementación, consiste na elaboración de plans

de acción nas distintas áreas de actuación para a

súa posterior implementación da man de expertos,

que asesoran e guían cada unha das accións

durante o desenvolvemento do proxecto e

posteriormente. Esa fase se estrutura en cinco

modalidades de servizo distintas:

•Deseño dun Plan de Acción de Sustentabilidade.

•Deseño dun Plan de Acción Circular.

•Ecodeseño para a Circularidade.

•Piloto de Circularización do Modelo de Negocio.

•Servizo de Circularidade a medida.

Imaxe 3.2. Workshop ‘Towards Green Transition Facility’ do 23 de 

setembro 2021
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Esta medida inclúe tamén actividades de

información e difusión de boas prácticas e

seguimento dos cambios na normativa e

estratexias e documentos de planificación a nivel

europeo, español e galego..

Nesta liña organizouse o ciclo de webinars. O

Pacto verde Europeo, a economía circular e a

súa repercusión sobre o sector alimentario: unha

aproximación xurídica

O 22 de xaneiro, 5 e 19 de febreiro de 2021

desenvolveuse este ciclo, cuxo obxectivo era dar

a coñecer o novo marco lexislativo derivado das

diferentes políticas e normativas en materia de

sustentabilidade que condiciona a toda a cadea

de valor alimentaria, facendo imprescindible que

todas as entidades do sector o coñezan para o

seu adecuado cumprimento.

O obxectivo destas sesións online é dar a

coñecer as novidades xurídicas máis

significativas derivadas do Pacto Verde (Green

Deal) da Unión Europea e do Plan de Economía

Circular, pondo o foco no sector dos alimentos e

as bebidas. Tamén, se analizaron as novas

directivas sobre residuos e plásticos, aprobadas

en 2018 e 2019, así como os proxectos

normativos de transposición das mesmas no

ordenamento xurídico español.

O programa estivo centrado en varios webinars

impartidos por expertos con ampla experiencia,

cos que os participantes intercambiaron ideas e

impresións sobre como adaptar as estratexias

empresariais ao novo marco normativo. En

particular F. Javier Sanz Larruga, catedrático de

Dereito Administrativo e experto en Dereito

Ambiental, René Santamaría Arinas, profesor

titular de Dereito Administrativo e experto en

Dereito Ambiental e Dereito dos residuos, J.

José Pernas García, profesor titular de Dereito

Administrativo e experto en Dereito Ambiental,

e Laura Salamero Teixodó, profesora de Dereito

Administrativo da Universidade de Lleida e

experta en Dereito da saúde e Dereito

Alimentario.

O ciclo constou de 3 sesións:

Sesión 1 | 22 de xaneiro. Contorna Europea.

Claves da estratexia europea

Sesión 2 | 5 de febreiro. Economía circular e

residuos

Sesión 3 | 19 de febreiro. Economía circular e

residuos II

Ciclo sobre o impacto do Pacto Verde

Europeo e o Plan de Economía

Circular no sector alimentario
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Eixo 3. Impulso da sustentabilidade

Imaxe 3.3. Sesión I do ciclo de webinars. O Pacto verde

Europeo, a economía circular e a súa repercusión sobre o sector

alimentario: unha aproximación xurídica, 22 de xaneiro de 2021



Eixo 4 

Transformación dixital e 

industria 4.0, talento e 

emprendemento

Iria Varela Campo CEO y Martín Rodríguez,

CTO & co-Founder de ODS Protein

proxecto acelerado en 2021 na Business

Factory Food
33



O eixo 4 é un eixo dinamizador horizontal do 

Plan Estratéxico, co obxectivo de Incorporar 

as empresas do clúster á estratexia da 

innovación e a dixitalización Este eixo inclúe 

varias medidas de actuación :

Medida 4.1 Apoio á transformación dixital e a

Industria 4.0 coas seguintes liñas tematicas:

• Dixitalización,  trazabilidade e  blockchain

• Intelixencia artificial e machine learning

aplicados á industria alimentaria

• Automatización e robotización na industria 

alimentaria

• Tecnoloxías e ferramentas intelixentes para 

a xestión empresarial.

• Aplicación da computación na nube (cloud

computing)

• Data analytics (Big data)

Medida 4.2 Creación de talento e mellora da

formación (innovación, sustentabilidade e

dixitalización)

Medida 4.3 Fomento do emprendemento

innovador-aceleradora Business Factory

Food

Eixo 4. 

Transformación

dixital e industria 4.0 

talento e 

emprendemento

.

O1. Incorporar as empresas do clúster á

estratexia da innovación e a dixitalización

O4. Impulsar o desenvolvemento de novos

procesos e produtos sostibles e alimentos

saudables e seguros e favorecer un consumo

máis responsable

1. Acelerar a transformación dixital do sector

alimentario galego

2. Fomentar e apoiar ao emprendemento

innovador no sector

3. Atraer o talento e mellorar a capacitación

dos traballadores
34

Kiwi Atlántico empresa participante nos 

proxectos Piloto 4.0 



Smart sensor systems for food

safety, quality control and resource

efficiency in the food processing

industry.

Aliñado co proxecto anterior, en 2019 iniciouse

S3FOOD, aprobado na convocatoria 2018 do

programa europeo H2020-INNOSUP. O proxecto

prolongarase ata o fin do ano 2021 cun

orzamento total de 5.038.477€.

O proxecto ten como obxectivo a dixitalización

da industria de procesado de alimentos,

estimulando a implementación de sistemas de

sensores intelixentes nos procesos de produción

de alimentos e facendo posible a xeración, así

como a subseguinte recompilación, xestión e

tratamento de datos. Todo iso para mellorar o

control de calidade e a eficiencia dos recursos,

facilitar a seguridade alimentaria, así como a

trazabilidade ao longo da cadea de valor.

Para iso, S3FOOD plantexa tres eixos de

actuación: a posibilidade de consultar con

expertos para o asesoramento na dixitalización,

servicios de trainning e coaching dirixidos a

garantir unha axeitada transición á dixitalización,

e a posibilidade de realizar experiencias piloto

financiados a través do programa mediante un

conxunto de vouchers.

O ano 2021 centrouse en prestar servizos

directos de coaching para os proxectos

participantes.

Asemade a convocatoria de tres modalidades de

vouchers: avaliación de idea, validación

experimental e implantación tecnolóxica. Das 67

propostas presentadas aos Validation Vocuhers,

8 eran consorcios de empresas galegas.

Um dos proxectos sfinanciados estaba integrado

por : Viña Costeira S.C.G,. Robóticis S.L. e

NIGAL S.L. (Nova Industria Galega). O proxecto

Smart system for real-estafe monitoring of

evaporation in wine aging LIBATIO tem como

obxectivo o deseño e validación dunha cortiza

sensorizada e conectada para ás barricas de

viño que permita monitorizar en tempo real os

parâmetros ambientais e a evolución do viño

contido na barrica.

35

Outro dos proxectos seleccionados foi Cloud-

assessment of dairy production performance.

Trátase dunha iniciativa de colaboración

intersectorial,, na que participan as empresas

Dulcegrado, Aotech e Glaucor.

A finais de 2021 relizouse o evento fisico e

virtual It’s all about data! Oportunidades na

cadea de valor agroalimentaria que tivo lugar en

Belxica (25-26 de novembro) organizado no

marco do proxecto europeo S3Food, do que

Clusaga é socio

Durante o primeiro día do evento, amosaranse

casos de éxito de proxectos relacionados con

esta cuestión, entre os que se atopa

SAFETRACK, dos socios do Clusaga Triple

Alpha, unha plataforma cruzada de monitoreo de

rendemento e seguridade alimentaria.

Ademais, os asistentes ao evento poderán visitar

un dos dous Living Labs que se presentarán

durante a xornada: Food Pilot, de ILVO e

Flanders ‘FOOD, que axuda a empresas a

mellorar produtos ou procesos de produción; e o

Living Lab Agrifood Technology de ILVO, que

axuda a empresas e sectores coa inxeniería de

procesos agroalimentarios.

O segundo día do evento presentaranse as

oportunidades de financiación nos programas

europeos, seguidas de sesións virtuais d

matchmaking entre diferentes organizacións e

partes interesadas.

Imaxe 4.2. Exemplo de uso de sensores intelixentes en liña.

MEDIDA 4.1. Apoio á transformación dixital e Industria 4.0.

Eixo 4. Transformación dixital e industria 4.0, talento e emprendemento

https://s3food.eu/


ÁREAS TECNOLÓXICAS

Big Data

Personalización de produtos

Sensórica e actuadores mecatrónicos

Automatización total ou extendida

Conectividade total ou

extendida

Internet das cousas

Sistemas ciberfísicos

Intercomunicación máquina-máquina

Modelado e simulación de procesos

Robotización

Viña Costeira S.C.G. / Xestión integral de

tódolos procesos de negocio a través da

implantación dunha ferramenta con capacidades

de Business Intelligence /

Kiwi Atlántico S.A./ Optimización do proceso de

maduración do kiwi mediante control RFID

Cofrico S.L.. / Incorporación e implantación de

tecnoloxías 4.0 aplicadas á predición e

monitorización de instalacións de frio.

Ecoplas Barbaza S.L/ Monitorización sostible e

Intelixente de planta de produción e control de

stock baixo o paradigma industria 4.0.

Pazo De Valdomiño S.L./ Implantación de

procesos 4.0 en destilería

Gallega De Correctores Naya S.L./ Illa

robotizada de paletizado.

Lugar da Veiga S.L.L./ DaVeiga obrador

intelixente 2ª parte

Proxectos piloto Industria 4.0 2020

A finais de 2020, o Clúster Alimentario de Galicia

resultou premiado por cuarta convocatoria

consecutiva do IV Premio de Proxectos Piloto

en Industria 4.0, organizado polo IGAPE. Neste

proxecto desenvolto ao longo de 2021

preséntase un consorcio de sete empresas, con

Clusaga como coordinador, intermedio, de seis

subsectores distintos dentro do eido da

alimentación. O orzamento total ascendeu a

622.000 € A continuación, noméanse as

empresas, o título do proxecto e as áreas

tecnolóxicas que se desenvolven no marco do

consorcio na anualidade 2020-2021:

622.282,74 €

7+23
Pemes+ 

Colaboradores 

tecnolóxicos

9
Tecnoloxías

aplicadas

Imaxe 4.3. Video resumo do proxecto agrupado industria 4.0

Eixo 4. Transformación dixital e industria 4.0, talento e emprendemento
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https://youtu.be/jhnEQV-JI0Q


Business Factory Food

BFFood é a aceleradora do sector alimentario

de Galicia, impulsada pola Xunta de Galicia e

dinamizada polo Clusaga e empresas de

referencia na industria. Busca atraer e

impulsar proxectos innovadores de

emprendemento, para facer fronte aos retos

globais do sector. BFFood ten por obxecto

implementar programas de apoio ao

emprendemento e consolidación de

proxectos especializados no sector así como

a súa transformación en empresas

innovadoras, viables e escalables.

III Edición de Aceleración e Consolidación

Neste período celebrouse a III edición de

aceleración de BFFood e a segunda de

consolidación. A convocatoria e captación de

proxectos realizouse do 20 de outubro de 2020

ao 11 de xaneiro de 2021. Nesta convocatoria

presentáronse un total de 7 retos, máis un

adicional de innovación fronte a COVID-19.

A terceira convocatoria tivo 62 proxectos

presentados, dos que que a súa vez, catorce

foron escollidos para o programa do día 23 de

febreiro de 2021 no evento celebrado online do

Pitch-Day.

Dos seleccionados, 6 accederán ao programa de

consolidación e 8 ao programa de aceleración

MEDIDA 4.2. Fomento do emprendemento empresarial de carácter innovador
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Todos eles recibiron apoio integral e

especializado, durante nove meses no caso de

aceleración e 12 no de consolidación, con

acceso a mentoría, formación, coaching,

servicios técnicos, infraestructuras e medios

específicamente concebidos para o seu ámbito

de desenvolvemento co obxectivo de impulsar a

súa idea innovadora para facer fronte aos retos

do sector.

O programa define unha serie de reunións

periódicas de mentoring e de coaching, así coma

un programa formativo específico de 64 horas

impartido por profesores pertencentes ás tres

universidades. Os temas tratados no programa

son Innovation Readiness, Incertidume, Risco e

madurez da innovación; Innovación e xestión na

industria Alimentaria, Metodoloxías Áxiles,

Scrum Soft Skills; Habilidades de factor humano,

Internacionalización, Planificación Financeira,

Inversión e Financiación, A estratexia de entrada

ao mercado e comercialización, Plan de

negocio, Propiedade industrial, Customer-

Centric e Marketing na era dixital.

O programa mantivo as reunións periódicas de

mentoring e de coaching, así como o programa

formativo específico de 64 horas impartido por

profesores pertencentes ás tres universidades

que tiveron lugar de xeito virtual no ano 2021.

Aceleración Consolidación

Eixo 4. Transformación dixital e industria 4.0, talento e emprendemento



Demo Day 2021 BFFood

As quince propostas que remataron o programa

da 2ª edición de aceleración da BFFood

presentaron os seus proxectos dentro da demo

session online o 29 de xaneiro de 2021 permitiu

presentarse a :

• AlphaCloud - TripleAlpha

• Smart Vitamins

• SITRAV ATS

• Sensesbit

• REFIX

• Muutech Monitoring Solutions

• Monkey Markets

• Kiwanda Food

• Hk_coffee

• Herooj

• Health in foods

• Galinsect

• Essence Food

• Ethical Farm Box - Biopraedium

Por outra banda, do 14 ao 16 de setembro de

2021 a BFFood estivo, con stand propio, na área

de emprendemento da Metal Industry

and Technologies International Trade Fair,

MINDTECH en Vigo que cerrou esta edición

com mais de 160 empresas e 15500 visitantes.

Esta feria, organizada pola Asociación de

industrias del metal y tecnologías asociadas de

Galica celebrada cada dous anos, aglutina

empresas líderes do sector industrial e das

tecnoloxías asociadas, a nivel nacional e

internacional logrando consolidarse como eixo

do negocio industrial do Polo Ibérico.

Dentro das actividades de difusión da Business

Factory Food dirixidas a captación de proxectos,

a BFFood estivo presente en varios eventos

nacionais internacionais. Por unha banda Os día

27 e 28 de maio a Business Factory Food

participou no congreso de startups

Laconnetwork onde se presentou a aceleradora.

Ademáis tres dos proxectos participantes, dous

da fase de aceleración e un de consolidación,

foron quen de participar no demoday do evento

presentando o súa solución para o sector

alimentario.

O 22 de marzo de 2021 asinouse un acordo coa

entidade financiera Banco Sabadell a través da

seu programa Bstartup para facilitar as startups

o acceso a financiamento. O convenio ofrece

aos proxectos participantes en BFFood o acceso

a diferentes liñas de actuación do programa

BStartup do Banco Sabadell e a formación

específica.

Dentro das actividades de difusión participando

en eventos destaca o 9 de setembro a

participación na Startup OLÉ edición online con

varios proxectos presentados. Outras accións en

colaboración con outros programas de

emprendemento o demo day do IX programa de

Apoyo a Empresas Agroalimentarias da

Fundacion de Juana de Vega o 26 de novembro.

Business Factory Food (BFFood) foi recoñecida

como a mellor aceleradora de empresas de Galicia

e a oitava a nivel nacional no Ranking Global

Funcas de aceleradoras de empresas 2021 –

2022, que elabora a Fundación das Caixas de

Aforro Funcas e a Universidade Rey Juan Carlos.

BFFood foi seleccionada neste informe de Funcas

polos recursos e servizos específicos que ofrece

ás startups, permitíndolles alcanzar a madurez

adecuada nun curto período de tempo e así

conseguir os seus obxectivos de consolidación.

Eixo 4. Transformación dixital e industria 4.0, talento e emprendemento

Imaxe 4.4. Vídeo do Demoday II ed. BFFood, 26 de novembro 

de 2021
38

https://youtu.be/FLrPPm6whgs


Carmen Lence, Ceo do Grupo 

Lence, impartiu a conferencia 

maxistral no Foro Galicia 

alimentación de 2021

Eixo 5 

Reforzamento e proxección

do Clusaga

39



MEDIDA 5.2. Reforzamento das

estruturas de goberno e xestión do

Clúster Alimentario de Galicia.

Nesta medida destacan tres accións destacadas

nas que se avanzou na súa execución no 2021

• Fortalecemento da estrutura técnica (Unidade

de Intelixencia Tecnolóxica e Competitiva

UNITEC)

• Optimización da carteira de servizos e

implementación dun sistema de tarifas

asociadas

• Implementación dun sistema de control de

xestión económica e orzamentaria que

contribúa a fixar os obxectivos para a

sustentabilidade financeira do clúster

Destaca a elaboración dun catálogo dde

servizos renovado que foi presentado aos

socios no webinar do 5 de novembro. No

catalogos definense catro servizos:

• Insights Servizo de intelixencia competitiva e

análise de produtos e tendencias de consumo

• Exporta Programa de apoio á

internacionalización empresarial e ecommerce

• Circulariza Servizo de apoio á mellora da

sustentabilidade e adaptación á economía

circular

• Innpulsa Sevizo de planificación e soporte a

proxectos de innovación

EIXO 5. 

Reforzamento e 

proxección do 

Clusaga
O 5 é o eixo instrumental do Plan Estratéxico

que se relaciona co obxectivo de Consolidar o

liderado do clúster no sector alimentario de

Galicia. Os obxectivos operativos son:

1. Consolidar o Clusaga como espazo de

referencia de información estratéxica,

tecnolóxica e de mercado para as empresas do

sector alimentario galego

2. Asegurar un crecemento estable e sostible do

Clusaga

3. Consolidar o Clusaga como representante dos

intereses do sector alimentario galego

4. Poñer en valor a contribución do sector

alimentario á sustentabilidade ambiental,

económica e social de Galicia

MEDIDA 5.1. Incremento da masa

crítica e impulso da implicación dos

socios nas actividades do Clusaga

O Clúster Alimentario de Galicia desenvolveu

varias actuacións para a captación de novos

asociados. Con este fin, o Clusaga destaca a

consolidación do encontro anual do sector,

entrevistas, contactos persoais e accións de

comunicación externa nas redes sociais.

Especificamente na difusión de carteira de

servizos actualizouse o catálogo de beneficios

aos socios. Como resultado produciuse un

incremento no número de asociados ata acadar

o total de 135 asociados en 2021.

Ao longo do ano puxéronse en marcha grupos

de traballo específicos con fin de definir posibles

ámbitos de colaboración entre socios do Clúster

e outros axentes, se ben as limitacións sanitarias

condicionaron o seu desenvolvemento.

Tamén, se constituíron foros para o

coñecemento mutuo e o intercambio de

experiencias entre socios, como o Foro Galicia

Alimentación, e encontros intersectoriais

organizados.
7Imaxe 5.2. Acceso ao catálogo novo catálogo de 

servizcs do Clusaga .
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https://www.clusteralimentariodegalicia.org/wp-content/uploads/2021/12/catalogo-servizos-2022.pdf


Dentro dun funcionamento orgánico adecuado, o

Clusaga establece a consolidación do

funcionamento regular da Xunta Directiva e o

fomento da participación nas reunións da

asemblea do Clúster, así como a dinamización

da actividade das comisións do Clúster.

Asemblea xeral

A asemblea xeral reuniuse de xeito ordinario, en

formato presencial - telemático, o 30 de xuño de

2021, aprobándose o informe anual e as contas

anuais, así como a nova lista de elección da

xunta directiva.

Xunta Directiva

A Xunta Directiva reuniuse ata en sete ocasións

en 2021, das cales tres se centraron no novo

Plan Estratéxico. A primeira reunión tivo lugar o

14 de xaneiro e a última o 14 de decembro.

Comisións de traballo

As comisións de mercados e

internacionalización, a de sustentabilidade e

economia circular e a de mercados e

internacionalizacion mantiveron ata 21 reunións

en total e promoveron seis grupos de traballo

temáticos. Destaca o traballo relevante das

comisións nas consultas para a elaboración do

plan estratéxico.

MEDIDA 5.2. Reforzamento das estruturas de goberno e xestión do Clúster

Alimentario de Galicia.

Imaxe 5.5. Reunión da asamblea en Santiago o 30 de xuño de 2021

Imaxe 5.3. Reunión da xunta directiva na sede de Vegalsa en 

Sigüeiro, 14 de decembro de 2021.

Imaxe 5.4.Membros da actual Xunta Directiva do Clusaga.

Eixo 5.Reforzamento e proxección do Clusaga
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Imaxe 5.6. Sector Alimentario, Estratéxico para o futuro de 

Galicia, España e o Mundo 13 de outubro de 2021 Vigo 

Imaxe 5.7. Medallas de Ouro da cidade, 30 de de novembro de 

2021, Lugo

MEDIDA 5.3. Impulso da proxección do clúster como representante do sector

de alimentación e bebidas galego.

Premios Galicia Alimentación

A VII edición dos Premios Galicia Alimentación

recibiu 74 candidaturas nas que a innovación e o

compromiso co sector da alimentación foron

recoñecidos un ano máis nos Premios Galicia

Alimentación. A entrega destes Premios, que

tivo lugar na Cidade da Cultura, contou coa

presenza do presidente da Xunta de Galicia,

Alberto Núñez Feijóo, así como o vicepresidente

segundo e conselleiro de Economía, Empresa e

Innovación, Francisco Conde; o conselleiro de

Medio Rural, José González, e a conselleira do

Mar, Rosa Quintana.

A relación de galardoados é:

• Categoría produto innovador, con dúas

compañías premiadas ex aequo; Calvo, polo

seu novo envase Vuelca Fácil; Nueva

Pescanova, pola súa gama de produtos A

Pasta do Mar.

• Categoría proxecto empresarial, na que se

fixo entrega dun premio á asociación

ASOPORCEL e dunha mención especial a 3D

Essence Food

• Categoría estratexia de mercado. Neste

caso, Gadisa Retail (Gadis) fíxose co premio

pola súa campañaGadis, co produto local e

Lence (Grupo Leche Río) alcanzou a mención

especial polo seu Configurador MDD 4.0

Eixo 5.Reforzamento e proxección do Clusaga

O Clusaga recolleu o 30 de novembro, en

representación do sector alimentario galego, a

Medalla de Ouro da Cidade de Lugo 2020-21.

Esta distinción, outorgada polo Concello de

Lugo, galardoa aos colectivos profesionais que

durante a pandemia cubriron os servizos

esenciais para protexer e coidar da cidadanía.

Este premio supón o recoñecemento de Clusaga

como entidade aglutinadora dun sector que,

gracias á súa resiliencia e capacidade de

esforzo, nun contexto de crise e incertidume.
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Por outra banda o Clusaga está a fomentar as

relacións con outros organismos e mantén un

contacto regular coas administracións con

competencias en temas relevantes para o sector.

Neste punto destacan as reunións coa Dirección

Xeral de Calidade Ambiental e Sustentaibilidade,

con Gain e Igape, e encontros mantidos coa

Consellería de Medio Rural, Mar e Industria.

Ademais da reunión coa Subdirección General

de Digitalización de la Industria e entornos

Colaborativos, responsable da politica nacional

de clusters, do Ministerio de Industria o 10 de

febreiro.

Asemade destaca a colaboración con entidades

coma o Circulo de Empresario de Vigo.

participación en redes e plataformas que

consoliden o clúster como referente rexional no

sector alimentario. Neste sentido destaca o

acordo de colaboración asinado coa Federación

Nacional e Industrias de Alimentación e Bebidas

(FIAB) o 8 de febreiro de 2021.

En redes destaca a sintaura dun memorando

para colaborar no Innovation in Sustainability

and Regeneration Hub (INSURE. hub), coa

finalidad de colaborar en liña cos ODS 2030, o

Pacto Verde Europeo e as metas definidas para

Europa 2030 e 2050.

O INSURE.hub é unha iniciativa da Universidade

Católica Portuguesa de Porto (UCP) e

a Planetiers New Generation (PNG), que ten

como obxectivo crear un ecosistema

internacional de coñecemento transdisciplinario

que promova solucións empresariais circulares,

sostibles e regenerativas, impulsadas por

tecnoloxías disruptivas, segundo explicou

durante a presentación do novo Hub

internacional no Porto o 27 de outubro.

.

Foro Iberoamericano de Clústeres

Alimentarios

Ademáis xunto ca Axencia Galega de

Innovación (Gain), como membro da Enterprise

Europe Network (consorcio Galactea-Plus) e en

colaboración co Clúster Agroalimentario de

Nuevo León (Agroalim, México), o FoodTech

Hub (Brasil), a Asociación para a Industria

Alimentaria de Castilla y León (Vitartis, España)

e o Clúster Agroindustrial de Centro

(InovCluster, Portugal), organizau o primeiro

Foro Iberoamericano de Clústeres

Alimentarios os días 30 de xuño e 1 de xullo de

2021.

O evento, que se foi online, tiña como obxectivo

fomentar a colaboración entre empresas e

organizacións do sector alimentario

iberoamericano, poñendo o foco na

investigación, innovación, comercialización,

importación e exportación. Para isto, contou con

diferentes sesións, a través das cales se

puideron coñecer diferentes servizos de apoio á

colaboración en I+D e innovación, casos de éxito

neste ámbito e as novas tendencias e

oportunidades no consumidor.

O día 1 de xullo os participantes ao Foro

Iberoamericano de Clústeres Agroalimentario

tiveron a oportunidade de establecer reunións

bilaterais online, previamente axendadas a

través da plataforma B2match, Nelas pudieron

explorar oportunidades de I+D+i e / ou

colaboracións de mercado.

Imaxe 5.8. I Foro Iberoamericano de Clústeres Alimentarios, 30 

de xuño de 2021.

Eixo 5.Reforzamento e proxección do Clusaga
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https://www.youtube.com/watch?v=T48GhP2QocI
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Edificio FEUGA

Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n

Campus Vida. E15705

Santiago de Compostela 

+34 981 556 062

info@clusaga.org

www.clusteralimentariodegalicia.or

g

https://www.clusteralimentariodegalicia.org/gl
https://www.linkedin.com/company/clusaga/
https://twitter.com/clusaga
https://www.facebook.com/clusteralimentariodegalicia/
https://www.youtube.com/channel/UCgRkyhPIh4OoEmtuE2cAicQ

