
 

 

Certificação Bronze Label reconhece boas práticas de gestão do Cluster 

O Cluster dos Recursos Minerais foi reconhecido, a nível europeu, com o selo de excelência 

“BRONZE” de acordo com o sistema Europeu de reconhecimento de Clusters gerido e atribuído 

pela ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis), que reconhece as boas práticas de 

gestão do Cluster. 

O Cluster dos Recursos Minerais revalidou o “Cluster Management Excellence Label BRONZE - 

Striving for Cluster Excellence”, uma distinção que volta a legitimar o trabalho desenvolvido na 

procura da excelência na sua gestão, e que se refletiu no exercício de avaliação de benchmarking 

executado pela ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis). Ao conquistar esta 

certificação, o Cluster Portugal Mineral Resources garante uma gestão interna alinhada a 

parâmetros e diretrizes de classe mundial. 

O selo em questão pretende realçar os Clusters que se apresentem focados na excelência, 

melhorando as suas capacidades de gestão e níveis de desempenho. Esta foi uma iniciativa 

lançada pela Comissão Europeia, em 2009, através do desenvolvimento de uma metodologia 

europeia de benchmarking de Clusters para promover a melhoria dos processos de gestão 

destas organizações e a qualidade dos serviços para os seus membros e associados. O Cluster 

procura profissionalizar-se nas melhores práticas de gestão e agregar valor aos seus integrantes. 

Fiel ao seu objetivo, continua a ser a plataforma que impulsiona a competitividade da Indústria 

dos recursos minerais. 

A ACPMR congratula e agradece a todos os seus membros e parceiros que contribuíram para 

que este marco fosse possível. Este é um reconhecimento que não só certifica o trabalho 

desenvolvido pela equipa, mas que, sobretudo, sublinha o ambiente de cooperação e 

desenvolvimento dentro do Cluster. Trata-se, portanto, de uma certificação muito importante, 

porque valida a trajetória e as iniciativas que o Cluster dos Recursos Minerais tem desenvolvido 

em Portugal, bem como valida o modelo de gestão das diferentes atividades em que o setor está 

envolvido. 
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