
APQUÍMICA - Associação Portuguesa da Química, Petroquímica e Refinação
PLANO DE ATIVIDADES 2018 (POR EIXOS DE ATUAÇÃO PARA O TRIÉNIO 2018-2021)

REF. DESIGNAÇÃO

Atividades com ações em 

curso durante 2018:

A. APROFUNDAMENTO E DINAMIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA APQUÍMICA

A.1. Processo de Fusão APEQ-AIPQR. x

A.2. Promoção e dinamização da APQuímica. x

A.3. Elaboração do processo de candidatura do Cluster  ao silver/gold label da European Cluster 

Excellence Initiative (ECEI).

B. CUSTOS DE CONTEXTO E INFRAESTRUTURAS

B.1. Desenvolvimento e implementação de oportunidades de partilha de serviços e utilidades 

entre as empresas do Cluster.
x

B.2. Promoção de adequadas condições logísticas de suporte à atividade do Cluster. x

C. ESPECIALIDADES, CADEIAS DE VALOR E ECONOMIA CIRCULAR

C.1. Estudo dos mercados nacional e internacional de especialidades e definição da estratégia de 

abordagem do Cluster.
x

C.2. Web Marketplace  para produtos e serviços com elevada incorporação tecnológica. x

D. ENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PME's

D.1. Criação de uma metodologia para qualificação e certificação de PME's enquanto fornecedoras 

das empresas do Cluster.
x

D.2. Desenvolvimento de um programa de PME's para a implementação de sistemas de gestão de 

I&DT e respetiva certificação ao abrigo da NP 4457.

E. I&DT E CAPITAL HUMANO

E.1. Estudo de desenvolvimento e implementação de um modelo de rede de I&DT para o Cluster. x

E.2. EngIQ - Programa de Formação Avançada e Doutoral em Meio Empresarial para a área da 

Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química.
x

E.3. Promoção da convergência entre as necessidades de competências das empresas do Cluster e 

soluções de formação.

F. ATUAÇÃO RESPONSÁVEL E SUSTENTABILIDADE

F.1. Redefinição dos indicadores de atuação responsável. x

F.2. Renovação dos compromissos de atuação responsável de acordo com o Global Charter 2014.
x

F.3. Divulgação do European Responsible Care Security Code  no seio das empresas AR/RC . x

G. ENVOLVIMENTO COM A SOCIEDADE

G.1. Apoio na dinamização das atividades a desenvolver pelos painéis consultivos para o 

envolvimento com as comunidades locais.
x

G.2. Estudo da oportunidade de criação de painéis consultivos para programas de envolvimento 

com as comunidades locais.
x

G.3. Promoção e divulgação do Cluster  junto da sociedade portuguesa. x

H. PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE

H.1. Intermediação entre os membros do Cluster  e stakeholders com relevância para a 

competitividade do Cluster, incluindo a interação com autoridades nacionais e internacionais. x

H.2. Promoção de estudos tendentes a resolver questões relacionadas com a competitividade 

transversais a diversos associados (incl. Shale Gas).
x

H.3. Celebração de contratos coletivos que permitam conciliar a paz laboral com a 

competitividade das empresas no que respeita aos custos de pessoal. x

I. SUPORTE À ATIVIDADE CORRENTE DOS ASSOCIADOS E DESENVOLVIMENTO DE BOAS PRÁTICAS

I.1. Legislação, Regulamentação e Normalização. x

I.2. Partilha de boas práticas. x

I.3. Relações Laborais. x

I.4. Financiamento e Captação de Investimentos. x


