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Cluster dos Recursos Minerais inicia campanha de sensibilização pelas Escolas Nacionais 
 
O Cluster Portugal Mineral Resources com o apoio da NOVA School of Science and 
Technology sob o mote “Minerais são vida”, encontra-se a sensibilizar os Jovens dos 11 aos 18 
anos para a importância dos Recursos Minerais na vida quotidiana. Baseado no conceito de 
sustentabilidade, as equipas do CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS estão a dinamizar nas 
Escolas Básicas e Secundárias, a nível Nacional, o jogo pedagógico “A Mala de Aplicações 
Minerais”.O objetivo do CLUSTER DOS RECURSOS MINERAIS é sensibilizar para a importância 
dos Recursos Metálicos e Não Metálicos e atrair os jovens para as áreas da Indústria. 
 
Cada Sessão tem cerca de 45 minutos, onde o CRM faz uma apresentação da cadeia de valor e 
principais aplicações dos Recursos Minerais, principalmente aqueles abundantes em Portugal. 
Após esta formação, os Jovens jogam o jogo “A Mala de Aplicações Minerais” em equipas. 
A iniciativa arrancou dia 17 de Janeiro, nas Escola EB2/3 de Minde. Mais de 70 Jovens entre os 
11 e os 14 anos, de 4 Turmas entre o 5ª ano e o 8ª ano, ficaram a conhecer do que são feitos os 
produtos que utilizam no dia-a-dia, de onde vêm e foram sensibilizados para a necessidade de 
exploração e utilização racional e sustentável dos recursos.  
 
O arranque foi um sucesso e o interesse demonstrado pelos jovens validaram a motivação para 
continuar esta campanha, a nível nacional. 
 
O jogo pedagógico “A Mala de Aplicações Minerais”, financiado pela União Europeia, faz parte 
das iniciativas de Sensibilização, Comunicação e Educação levadas a cabo pela EIT Raw Materials, 
em Portugal representada, neste âmbito pelo Departamento de Ciências da Terra da 
Universidade Nova de Lisboa e pela Prof.ª Sofia Barbosa. 
 
A sua Escola, filho (a), amigo (a), podem fazer parte desta iniciativa! 
 
Conheça melhor aqui a iniciativa e o jogo. 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5xUo3A0yVXE
https://www.youtube.com/watch?v=5xUo3A0yVXE
https://drive.google.com/file/d/1JtiYCQ4WygRZYmjM0cC7hFlKW_hwQLmN/view?usp=sharing
https://www.thebriefcasegame.eu/
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Sobre a ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL MINERAL RESOURCES 
 
A ACPMR-ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL MINERAL RESOURCES é uma Associação sem fins 
lucrativos, de âmbito nacional. A Associação tem por objetivos:  A implementação de iniciativas 
relacionadas com o cluster de competitividade dos recursos minerais (metálicos e não 
metálicos), que visem a inovação, a qualificação e a modernização das empresas dos 
Subsectores, fomentando a sustentabilidade ambiental, a internacionalização e a melhoria da 
competitividade empresarial, e que desenvolvam a cooperação entre Empresas, Associações 
Empresariais, Centro Tecnológico, Instituições de I&D, Centros de Formação e outras Entidades 
do Sector contribuindo para a dinamização de processos de transferência de tecnologia, de 
incremento da produtividade, competitividade e Inovação nas diversas atividades económico-
produtivas;  A Dinamização e promoção de todas as atividades que venham a ser definidas e 
aprovadas no âmbito do reconhecimento do cluster de competitividade dos recursos minerais; 
Dinamizar a transferência de conhecimentos e tecnologias para as empresas. Mais informações 
em www.clustermineralresources.pt 
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