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2ª Reunião Alargada do CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS, realizada ontem, dia 12 de setembro, na 

Benedita no Auditório da SOLANCIS, reuniu mais de 40 parceiros à volta da partilha de conhecimento 

sobre a importância dos Clusters e das Parcerias. 

As Reuniões Alargadas do Cluster são espaços de transferência e partilha de conhecimento, de 

encontro com os membros e de disseminação de todo o Plano de Ação. 

A 2ª reunião foi valorizada com dois convidados, que proferiram comunicações sobre Clusters e 

Parcerias.  

O Engº Luis Mira Amaral, reforçou a importância dos Clusters para a criação de sinergias para a 

inovação, e o dos Centros Tecnológicos para a atuação nas áreas da Industria 4.0 e Economia Circular. 

O Prof. Rui Moreira Carvalho, defendeu as questões mais importantes para Parcerias de Sucesso e a 

sua necessidade para a Competitividade Internacional. 

O interesse dos temas, e a forma como os convidados abordaram os mesmos, levou a que esta 2ª 

Reunião depressa se tenha transformado num debate construtivo entre todos os participantes, tendo-

se concluído que um Cluster é um conjunto de parceiros que atuam para objetivos comuns, mas que a 
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cultura de parceria tem de ser mais vincada, de forma a se conseguir verdadeiras sinergias para a 

Inovação do CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS. 

A Reunião terminou com a apresentação do Plano de Ação, alvo do Contrato Programa e o apelo aos 

membros para que analisem os Projetos apresentados, de forma a se puder efetuar um Ponto de 

Situação e revisão do mesmo. Marta Peres apelou ainda à necessidade das Entidades e Empresas 

formalizarem a sua adesão ao CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS e desafiou os parceiros a proporem 

iniciativas para que se possa continuar esta dinâmica de partilha de experiências e conhecimento, e 

como o Prof Rui Moreira Carvalho referiu e bem: “é preciso estar frente a frente, criar empatias, para 

parcerias de sucesso...” 

Esta Reunião terminou com uma visita à Fábrica da Empresa SOLANCIS, no âmbito do projeto de 

investimento em inovação nº 15076 – Manufacturing the Future by Solancis. 
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