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I. PLANO DE ATIVIDADES 2022 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Ao ano de 2022 é o primeiro ano de atividade plena da APPE - Associação de Parques 
Empresarias de Portugal.  
 
Com o lançamento oficial realizado a 9 de dezembro de 2021 serão realizadas as atividades 
base para o funcionamento de uma Associação no arranque de 2022. 
 
É, desta forma, fundamental apostar na divulgação e promoção da Associação, para que 
ganhe notoriedade e possa crescer. Assim, todos os associados a 1 de janeiro de 2022: 
 
• aicep Global Parques; 
• Baía do Tejo; 
• Madeira Parques Empresariais; 
• Sapec Parques Industriais;  
• TecParques, - Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia; 
• Terinov - Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira; 
• Joana Almeida; 
• Silvia Calvela Alves, 

 
são convidados a participar ativamente neste processo de promoção. 
 

2. PLANO DE AÇÃO 
 

Um dos elementos base, para início do trabalho, é a existência de um site apelativo, que 
permita que potenciais associados conheçam a missão e objetivos da APPE e consigam, de 
forma rápida, contactar a associação. 
 

Assim, uma das primeiras atividades será a consulta ao mercado para a elaboração e 
colocação on line do website cuja imagem foi aprovada por todos os associados na 2ª 
Assembleia Geral. 
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Imagens do site da APPE: 
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Neste primeiro ano de atividade pretende-se que a APPE e o endereço www.appeportugal.pt 
sejam amplamente divulgados por todos os associados, junto dos gestores de áreas de 
localização nacionais. 
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Para o efeito, as linhas de atuação são: 

 Colocação de link à página web da APPE nos websites dos associados; 
 Ativação de redes socias com imagens que comuniquem a missão da APPE e 

convidem à entrada de novos associados como, por exemplo, as seguintes: 
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 Apresentação da Associação junto da ANM - Associação Nacional de Municípios; 
 Apresentação da Associação junto das CIM - Comunidades Intermunicipais; 
 Elaboração de monofolha com os objetivos da Associação e condições de adesão a 

ser enviada a todos os municípios; 
 Elaboração do primeiro evento da Associação durante o primeiro semestre de 2022, 

de formato digital, com temas relevantes na gestão de parques empresariais - 
comunidades de energia, fundos comunitários, entre outros. Pretende-se que este 
evento seja curto (máximo de 3 horas) mas que produza impacto e demonstre que 
a Associação está atenta às preocupações do seu público; 

 Apresentação da Associação aos stakeholders relevantes, potenciais associados 
honorários: AICEP, IAPMEI, APA, DGT, ICNF; 

 Apresentação da APPE na Região Autónoma do Açores; 
 Apresentação da APPE na Região Autónoma da Madeira; 
 Realização do Congresso da APPE no 4º Trimestre de 2022. 

 

Pelo facto de a Associação não ter uma estrutura permanente executiva dedicada, a 
exigência da sua atividade requere os esforços dos associados, nomeadamente, das 
entidades que compõe os órgãos sociais. No entanto, será avaliado, durante o primeiro 
semestre de 2022, a possibilidade de, através do programa de estágios profissionais do IEFP, 
contar com o apoio de um jovem licenciado em comunicação e imagem para que ganhe 
experiência de trabalho com a promoção e divulgação desta associação. 

 

Com esta dinâmica ambicionamos no final do triénio contar com 20 (vinte) associados 
efetivos, sendo o objetivo para 2022, de 5 (cinco) entrantes. 
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II. ORÇAMENTO 2022 
 

RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS 2022 Despesas Receitas 

Serviços ROC 1 500,00  

Serviços TOC 1 200,00  

Alojamento em servidor com ligação segura HTTPS e 
certificado SSL 

180,00  

Desenvolvimento do web site 2 400,00  

Possível Estagiário IEFP 2 500,00  

Outras despesas (plataforma digitais p/evento, etc) 2 000,00  

Joias *  1 250,00 
Quotas **  11 000,00 
Total  9 780,00 12 250,00 
Transitado de 2021   750,00 
Saldo   3.220,00 

   
* 5 novos associados em 2022   
** Com os novos associados totalizam 11 quotas    

 

 


