
 WWW.BEPASSOCIATION.EU
Construir as cadeias de valor de baterias industriais

europeias para aplicações fixas e na mobilidade elétrica.

Objetivos do CRM:
Criar e reforçar redes entre o setor das baterias e

assegurar sinergias com outras parcerias e iniciativas

europeias.

Promover o desenvolvimento da cadeia de valor do ciclo

produtivo das baterias para veículos elétricos à base de

lítio, potenciando desta forma a maximização do valor

acrescentado resultante da exploração dos recursos

nacionais deste metal, sendo presentemente Portugal o

país com reservas de Li demonstradas mais elevadas no

continente europeu.

Aumentar a competitividade e melhorar o

posicionamento das empresas e universidades sediadas

em Portugal e relacionadas com esta temática.

ERMA.EU
Os Metais, minerais e materiais avançados são os

principais catalisadores para uma Europa

globalmente competitiva, verde e digital. A

European Raw Materials Alliance (ERMA)

pretende contribuir para garantir um acesso

confiável, seguro e sustentável às matérias-

primas, sendo o primeiro ponto do plano de ação

para o setor, de um total de 10, lançado pela

Comissão Europeia em Setembro de 2020.

Objetivos do CRM:
Criar e reforçar redes internacionais no setor dos

Recursos Minerais.

Promover a eficiência e a circularidade dos

Recursos Minerais.

Melhorar a visibilidade e o posicionamento dos

associados do CRM no contexto europeu e

aumentar as possibilidades de financiamento nos

respetivos programas, com especial destaque para

o Horizonte Europa.

Website em desenvolvimento
A Aliança para a Economia Circular enquadra-se no

Plano de Ação para esta temática lançado pela

Comissão Europeia em março de 2020. Este plano

integra iniciativas transversais ao ciclo de vida dos

produtos, promovendo os processos circulares,

consumo sustentável e a manutenção dos recursos o

maior tempo possível, na economia europeia. A

circularidade e a eficiência na utilização dos recursos

são vistas pela UE como um pré-requisito para a

neutralidade climática, em alinhamento com o Green

Deal e a estratégia industrial europeia.

A Aliança tem como ambição ajudar a concretizar o

Plano de Ação para a Economia Circular ao acelerar o

desenvolvimento de soluções de ponta. A Aliança é

composta por organizações intermediárias (clusters,

parques industriais…) com capacidade para liderar e

congregar esforços na adoção e implementação das

soluções económicas preconizadas para a economia

circular do futuro.

Objetivos do CRM:
Realizar e participar em iniciativas de matchmaking

para o desenvolvimento de projetos nas áreas de

materiais e manufatura avançada, economia circular,

indústria de mineração e processos e Aceitação Social

para Operar. O CRM é membro fundador desta aliança,

de forma a assegurar a transferência de know how

para o setor empresarial nacional e o aproveitamento

de oportunidade de desenvolvimento de projetos

internacionais nesta área.

ec.europa.eu/growth/sectors/raw-
materials/eip_en

 Plataforma de stakeholders que reúne

representantes da indústria, serviços públicos,

academia e ONGs. A sua missão é fornecer

orientação de alto nível à Comissão Europeia, aos

países da UE e a agentes privados sobre

abordagens inovadoras aos desafios relacionados

com as matérias-primas. Mais recentemente foi

decidido que será esta parceria a supervisionar o

trabalho e os resultados da ERMA.

Objetivos do CRM:
O CRM está representado:

Grupo de Alto Nível: foi convidado e nomeado

Luis Martins – Presidente do Conselho de

Administração que nomeou Marta Peres (Diretora

Executiva) para o grupo SHERPA.

Grupo Operacional: Marta Peres (Diretora

Executiva).

O objectivo é ter um papel ativo na construção das

Estratégias Europeias para as Matérias-primas,

onde se incluem os Recursos Minerais,

articulando-as com as estratégias e interesses

prioritários nacionais.

PARTICIPAÇÃO DO CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS
DE PORTUGAL EM PARCERIAS EUROPEIAS

http://www.bepassociation.eu/
http://www.bepassociation.eu/
http://erma.eu/
https://www.bepassociation.eu/
https://www.bepassociation.eu/

