
Nesta secção, destacamos as Alianças 
Industriais que reúnem empresas, 
representantes dos Estados-membros, 
universidades, utilizadores, bem como 
centros de investigação e tecnologia, 
com vista a reforçar a competitividade 
e a sustentabilidade em certas indústrias 
ou cadeias de valor da União Europeia. 
São, assim, um veículo para avançar 
estratégias europeias específicas, como 
as que são identificadas abaixo.

Alianças 
Industriais da UE
Na sua Estratégia Industrial, a União Europeia promove a cooperação 
entre empresas e outras partes interessadas através da criação 
de “Alianças Industriais”.

Alianças Industriais em vigor
 X  Aliança Europeia para os Dados Industriais, Edge e Nuvem

 X  Aliança para Tecnologias de Processadores e Semicondutores

 X  Aliança Europeia para Matérias-Primas

 X  Aliança Europeia para as Baterias

 X  Aliança Europeia para o Hidrogénio Limpo

 X  Aliança Europeia para a Economia Circular do Plástico
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Alianças Industriais 
em destaque
Aliança Europeia para o Hidrogénio Limpo
Lançada pela Comissão Europeia em 
2020, reúne regularmente para debater 
as necessidades de implementação de 
projetos de hidrogénio limpo, e revelou 
recentemente uma grande carteira com 
mais de 750 projetos que a indústria 
europeia está a empreender, que vão

desde a produção de hidrogénio limpo até 
à sua utilização na indústria, mobilidade, 
energia e edifícios, com previsão para 
entrarem em operação até o final de 2025. 
Mais de 130 projetos são em Portugal, 
nomeadamente,  23 projetos listados 
na região norte, 67 no centro, 23 na Área 
Metropolitana de Lisboa e 18 no Alentejo. 
O Banco Europeu de Investimento e o 
EIT InnoEnergy encontram-se também 
disponíveis para aconselhar promotores 
de projetos tanto a nível de estratégia 
de investimento como de due diligence, 
e poderão inclusivamente investir 
diretamente  em alguns destes projetos.

Aliança Europeia para as Baterias
Foi lançada em 2017 para criar uma 
cadeia de valor completa, globalmente 
competitiva e sustentável na UE. 
Atualmente, a UE acolhe mais de 
100 grandes projetos relacionados 
com o desenvolvimento de baterias 
sustentáveis, estimando-se que tenham 
sido investidos 127 mil milhões 
de euros em toda a cadeia de valor. 
As prioridades vão desde garantir o acesso 
às matérias-primas necessárias, até ao 
apoio à produção. Foi também criada uma 
Academia, com vista ao lançamentode 
programas nacionais de requalificação 
e melhoria de competências nesta área. n

Informação adicional sobre as Alianças Industriais 
da UE encontra-se disponível aqui: 
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