
 

FICHA DE PROJETO  

 

Designação do projeto | Valor Metal 2 - Inovação e Sustentabilidade  

 

Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-046449 

 

Objetivo principal | O Projeto VALOR METAL 2 configura a continuação do trabalho da ANEME 

no apoio à modernização do setor M&EM, apostando na inovação, na sustentabilidade, na 

digitalização (indústria 4.0) e na circularidade, enquanto eixos de oportunidades para 

desenvolver uma indústria mais inovadora e competitiva. 

 

Região de intervenção | NORTE, CENTRO E ALENTEJO 

Entidade beneficiária | ANEME – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS METALÚRGICAS E 

ELETROMECÂNICAS 

Data de aprovação | 26-12-2019 

Data de início | 01-01-2020 

Data de conclusão | 31-12-2021 

Investimento elegível | 883 804,33 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 751 233,68 € (FEDER) 

  

Objetivos  

Através deste projeto pretende-se:  

1) Perspetivar os futuros eixos de intervenção que permitam orientar as PME do setor na 

definição e desenvolvimento dos seus percursos de inovação e competitividade na próxima 

década, com base nos princípios de sustentabilidade, circularidade, produtividade e inovação 

tecnológica; 

2) Incentivar e aprofundar a transição para a economia circular por parte das empresas, 

aproveitando o potencial de circularidade para revolucionar os modelos de negócios e as cadeias 

de valor e, assim, criar um novo quadro sistémico de inovação e competitividade industrial; 



 

3) Promover e aprofundar a digitalização da indústria (indústria 4.0) nos processo, produtos e 

gestão dos recursos no setor M&EM; 

4) Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis no setor (eco inovação, 

descarbonização, simbioses industriais, eficiência energética, etc.), sensibilizando as PME para 

atividades qualificadas e inovadoras no domínio da sustentabilidade; 

5) Incrementar as competências empresariais no que concerne ao conhecimento e importância 

de implementar medidas de ecoeficiência como forma de aumentar a sustentabilidade 

ambiental, mas também financeira das empresas. 

6) Estimular e promover a sensibilização, a informação e a capacitação de empresas em torno 

dos desafios da sustentabilidade e inovação 

7) Aumentar a produção de conhecimento e fomentar a disseminação desse conhecimento e as 

boas práticas, com repercussões positivas na capacidade de definição estratégica das empresas, 

no desenho das futuras políticas e na sensibilização empresarial para a sustentabilidade e a 

inovação.  

 

Atividades  

No âmbito da intervenção para a transição do setor para a economia circular propõe-se 3 

atividades fulcrais: 

1 – ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE 2021 – 2030  

2 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR 

3 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA A EFICIÊNCIA AMBIENTAL 

4 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA A DIGITALIZAÇÃO 

5 – METAL AWARDS 

6 – PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA O SETOR 

7 – SESSÕES DE CAPACITAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE  

8 – COMUNICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS DO PROJETO 


