PROPOSTA DE
PLANO DE ATIVIDADES PARA 2021

Proposta de Plano de Atividades da APEA – 2021
Prioridades
Estratégicas

PE1 – Consolidar a
participação dos
associados na vida
associativa

PE2 – Reforçar as
iniciativas da APEA a
nível nacional,
incluindo a
participação ativa na
discussão,
implementação e
avaliação de planos,
políticas e legislação
no domínio do
desenvolvimento
sustentável

Objetivos

Atividades 2021

O1.1 – Reforçar a dinamização da página na internet da associação.

Assegurar a atualização mensal da página na internet da APEA, partilhando os novos
conteúdos nas redes sociais da associação (Facebook, Linkedin e Twitter).

O1.2 – Potenciar o envio de informação periódica por email e a divulgação de
informação nas redes sociais tendo em vista reforçar a comunicação com os
associados.

Assegurar a divulgação periódica de informação relevante para os sócios, por email e redes
sociais (Facebook, Linkedin, Twitter).

O1.3 – Dinamização regular de atividades, de forma a envolver o maior número
possível de associados, apostando em atividades de curta duração

Organização de atividades, em regime de videoconferência

O1.4 – Mentorado

Implementar um programa de mentorado, dirigido aos jovens associados.

O2.1 – Promover o diálogo com o Ministério do Ambiente e Ação Climática, a APA, a
IAGAMAOT e a ADENE para consolidação da intervenção da APEA na discussão e
participação em documentos estratégicos nacionais.

Promover reuniões de trabalho com o Ministério do Ambiente e Ação Climática, Secretaria de
Estado do Ambiente, APA, IGAMAOT e ADENE ao longo do ano, para assegurar um papel ativo
da APEA na discussão e participação com contributos em documentos estratégicos nacionais
incluindo em particular a temática da gestão de odores, no âmbito do trabalho em curso no
projeto D-NOSES. De realçar que no início de 2020 foi assinado um protocolo de cooperação
com a ADENE que continua vigente.

O2.2 – Promover a realização de sessões técnicas de discussão e reflexão nos domínios
identificados como prioritários, em regime de videoconferência.

O2.3 –Manutenção da participação da APEA na Comissão Técnica 184 – Gestão de
Energia e no Sistema de Qualificação de Peritos Competentes em AIA

Organização de pelo menos 4 workshops, em regime de videoconferência.
Organização da International Conference on Odours 2021 (setembro de 2021), no âmbito do
projeto D-NOSES, em regime de videoconferência.
Continuação da participação de representante(s) da APEA na CT 184 – Gestão de Energia
(ONS: ITG) e no Conselho Consultivo do Sistema de Qualificação de Peritos Competentes em
AIA, coordenado pela APAI.
Dinamização da Comissão Técnica – Gestão de Resíduos, na qual a APEA é Organismo de
Normalização Setorial reconhecido pelo IPQ.
Participação na Comissão Técnica 185 – Gestão Ambiental

PE3 – Promover a
atualização
profissional dos
associados

O3.1 – Realização de cursos de formação periódicos, tendo sempre que possível em
consideração o levantamento das necessidades efetuado em 2021

Proposta de Plano de Atividades para 2021

Realização de 12 cursos de formação.
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Prioridades
Estratégicas

Objetivos
O4.1 – Reforço do posicionamento e da visibilidade dos principais eventos de âmbito
nacional da APEA, reforçando a sua capacidade de captar maiores receitas:
•

Conferência dos 35 anos da APEA (Online, outubro de 2021)

Atividades 2021
Organização da Conferência Comemorativa dos 35 anos da APEA (outubro), em regime de
videoconferência.

O4.2 – Aumento significativo do número de associados com quotas pagas, dando
prioridade à concretização das seguintes atividades:

PE4 – Reforçar a
sustentabilidade da
associação

•

Reforço dos benefícios a usufruir pelos associados através do
estabelecimento de novas parcerias, a promover no site, potenciando o papel
do cartão de sócio digital;

•

Campanha de regularização das quotizações dos atuais associados (a realizar
durante o ano de 2021);

•

Campanha de divulgação da APEA, em particular junto das universidades, com
o objetivo de angariação de novos sócios, com o objetivo de captação de
novos sócios anualmente.

O4.3 – Posicionar a APEA enquanto entidade parceira preferencial de projetos de
inovação e de disseminação de boas práticas nos domínios do ambiente e
sustentabilidade, à semelhança do que sucede desde 2018 com o projeto D-NOSES
(www.dnoses.eu). Pretende-se assim promover a integração da APEA em consórcios
europeus ou nacionais, visando a submissão de candidaturas a Programas como o
Horizonte Europa, Fundo Ambiental, EEA Grants e Erasmus+.

Proposta de Plano de Atividades para 2021

1. Início de contatos com potenciais entidades parceiras da APEA com negociação dos
benefícios a usufruir pelos associados da APEA.
2. Campanha de divulgação da APEA nas Universidades em parceria com os Núcleos de
Estudantes de Engenharia do Ambiente.
3. Campanha na página na internet e redes sociais tendo em vista assegurar a captação de
novos associados.

1. Reforço dos contatos internacionais tendo em vista assegurar a integração da APEA em pelo
menos 2 novos consórcios europeus para desenvolvimento de projetos de inovação nos
domínios da ação climática, economia circular e energia.
2. Prestação de serviços em projetos de disseminação de boas práticas nos domínios do
ambiente e sustentabilidade, em áreas como a economia circular ou alterações climáticas.
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