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I. PLANO DE ATIVIDADES 2023 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O primeiro ano de atividade da APPE – Associação Portuguesa de Parques Empresariais, teve 

como foco o posicionar da associação com entidade ativa dando a conhecer os seus objetivos 

aos seus stakeholders nomeadamente às entidades públicas e privadas de interesse, tais 

como os municípios de Portugal e parques empresariais do setor privado. 

 

No 2022 a associação apostou na divulgação e promoção das suas atividades, com o objetivo 

de ganhar notoriedade e angariar mais associados, tendo como resultado a integração de 

novos associados: Taguspark – Cidade do Conhecimento. Assim, apresentamos todos os 

associados a 22 de novembro 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; 

• Taguspark – Cidade do Conhecimento; 

• Sílvia Calvela Alves; 

• Joana Almeida. 

 

O Coimbra iParques manifestou o seu interesse em aderir à APPE e a integrar os órgãos 

sociais da Associação. Aguardamos a adesão formal e, se tal acontecer, a Dr. Sílvia Calvela 

Alves irá apresentar carta de renúncia ao cargo de secretária da Mesa da Assembleia Geral, 

e dada a sua condição transitória, deixa também a qualidade de associada da APPE. Será 

assim indicada para substituição da Dra. Sílvia Calvela Alves no cargo de secretária da Mesa 

da Assembleia Geral a Coimbra iParques - facto a ser aprovado em Assembleia Geral. 

 

2. PLANO DE AÇÃO 

 

Uma vez que já temos uma página consolidada com a informação relevante da associação, 

devemos agora focar-nos na manutenção, dinamização e promoção da mesma, com a 

introdução de informação constante e relevante para o ecossistema dos parques 

empresariais e a sua respetiva divulgação através das redes sociais da APPE.  
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Assim, uma das primeiras atividades será a manutenção do site (certificados, domínios e 

emails) e revisão do SEO (Search Engine Optimization) no conteúdo atual.  

 

Tendo em conta que no ano 2022 algumas atividades ficaram pendentes por temas logísticos 

e de tempo, incluiremos essas atividades novamente neste plano de atividades, com alguns 

ajustes. 

 

Para o efeito, as linhas de atuação são: 

• Colocação de link à página web da APPE nos websites dos associados e parceiros; 

• Realização de plano de comunicação da APPE nas redes sociais; 

• Apresentação da Associação junto das CIM - Comunidades Intermunicipais; 

• Elaboração de monofolha online com os objetivos da Associação e condições de 

adesão a ser enviada a todos os municípios; 

• Apresentação da Associação aos stakeholders relevantes, potenciais associados 

honorários: IAPMEI, APA, DGT, ICNF; 

• Duas participações em eventos do ecossistema empresarial; 

• Realização de duas ações de formação aos Associados e stakeholders relevantes;  

• Promoção de atividades com a APFM com que celebrámos protocolo de 

colaboração; 

• Inicio da divulgação de newsletter sempre que haja assuntos relevantes para os 

associados da APPE; 

• Participação da APPE em eventuais grupos de trabalho, consultas públicas de temas 

inerentes a gestão e ordenamento do território para a promoção de políticas 

públicas que beneficiem a localização em áreas empresariais; 

• Apresentação da APPE na Região Autónoma do Açores; 

• Participação nos Encontros da Diáspora;  

• Realização do Congresso da APPE no 2.º Trimestre ano 2023. 

 

Consideramos importante a participação da APPE nos Encontros da Diáspora já que têm 

como objetivo “fornecer informação sobre áreas-chave das políticas públicas do país a 

empresários portugueses no estrangeiro interessados em investir em Portugal”, o que se 

alinha com o objetivo da associação de promover o investimento em todas as regiões de 

Portugal. Estes eventos são considerados como “catalisadores do estímulo ao 

empreendedorismo para a concretização de novas iniciativas empresariais em território 

nacional, consubstanciando-se numa poderosa força económica, social e cultural com uma 

contribuição determinante para aumentar a coesão nacional e a competitividade da 

economia portuguesa.” 

Pelo facto de a Associação não ter uma estrutura permanente executiva dedicada, a 

exigência da sua atividade requere os esforços dos associados, nomeadamente, das 
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entidades que compõe os órgãos sociais. No entanto, será avaliado, durante o primeiro 

semestre de 2023, 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 15 (quinze) associados 

efetivos, sendo o objetivo para 2023, de 6 (seis) entrantes. 

 

II. ORÇAMENTO 2023 

 

RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS 2022 
Despesas 

2023 
Receitas 2023 

de 2022   3156,88 

Serviços ROC 1 845,00   

Serviços TOC 1 476,00   

Renovação de alojamento em 
servidor com ligação segura HTTPS e 
certificado SSL 

195   

Atualização Software PHP Wordpress 
- Site APPE 

295,2   

Domínios APPE 78   

3 Contas de email de 2 GB de espaços 24,45   

Possível Estagiário IEFP 2 500,00   

Outras despesas (plataforma digitais 
p/evento, etc) 

2 000,00   

Despesas com o Congresso  8 000,00   

Joias *   1500 

Quotas **   13000 

Total  16 413,65 17656,88 

Saldo    1 243,23 

 


