
PROJETO SIAC
Sistema de Apoio a Ações
Coletivas



CAPACITAÇÃO
FORMAÇÃO
Com vista à partilha de conhecimentos, ferramentas e de realização de 
networking serão promovidos dois Seminários, um de apresentação e 
outro de encerramento do projeto; e quatro Workshops (nas zonas Norte, 
Centro e Alentejo). 

Estas iniciativas permitem a discussão, debate e interação entre as 
empresas e as entidades governamentais, instituições de I&D e outros 
stakeholders relevantes do setor e setores conexos.

O PROJETO AMBIPOR III 
Ambiente em Portugal, vem responder à demanda do setor empresarial 
ambiental, peça-chave na transição do paradigma económico para a 
sustentabilidade e circularidade, visando a qualificação das estratégias 
das PME pela:

•   Qualificação técnica em novas temáticas, seus mecanismos 
    e processos e redução das assimetrias de informação em áreas 
    conexas como a económica/financeira ou mecanismos 
    e financiamento;

•   Potenciação de redes de conhecimento, comunicação e 
    cooperação nacional e internacional que permitam identificação 
    de stakeholders para processos colaborativos e sinergias.  



FERRAMENTAS
DE APOIO
O projeto AMBIPOR III irá disponibilizar 
vários instrumentos de acesso livre de 
apoio às empresas dos vários setores de 
atividades, dando continuidade/comple-
mentaridade às temáticas desenvolvidas 
nos projetos anteriores, colmatando-se 
desta forma lacunas existentes.

BROCHURA TÉCNICA
•   Atualização da Brochura Técnica sobre Ruído e Vibrações;
•   Atualização da Brochura Técnica sobre Construção Sustentável;
•   Brochura de Boas Práticas de Case Studies em Necessidades
    Organizativas de Processos e Boas Práticas Ambientais com Base 
    no Referencial ISO 50001;
•   Brochura Técnica sobre a Gestão de Resíduos Urbanos – Análise 
    de Custos e Proveitos;
•   Brochura Técnica sobre a Reutilização Água;
•   Brochura Técnica sobre a Economia Circular - Caracterização 
    do Setor Nacional;
•   Brochura Técnica sobre a Indústria 4.0 no Setor do Ambiente 
    em Portugal;
•   Brochura Técnica sobre Acesso ao Financiamento Externo na 
    Área do Ambiente.

ESTUDOS | GUIAS
•   Estudo sobre a Mobilidade Elétrica: Implicações e Oportunidades 
    Empresariais;
•   Estudo sobre Construção Bioclimática e Áreas Verdes Sustentáveis: 
    Uma Resposta das Smart Cities às Alterações Climáticas;
•   Guia de Apoio à Avaliação da Sustentabilidade dos Compartimentos 
    Ambientais: Solo, Água e Ar nas Operações Urbanísticas em Terrenos;
•   Guia de Apoio à Contabilização dos Impactos Financeiros Associados 
    à Implementação de Medidas Ambientais no Setor Empresarial;
•   Guia de Apoio à Adoção do Marketing Digital pelas PME.

    



PLATAFORMA
AMBIENTE PORTUGAL

(1) A Plataforma tem como objetivo proporcionar mecanismos e informação essenciais 
ao estímulo da Cooperação e Coopetição no tecido produtivo português. 
Estes conceitos inovadores, já existentes, mas pouco disseminados na realidade nacional, 
surgem como importantes ferramentas técnicas para as pequenas e médias empresas 
(PME) portuguesas, e outras entidades, ultrapassarem os obstáculos que se lhes colocam 
para alcançarem um crescimento  simultaneamente sustentado e competitivo.

    

INSCREVA-SE JÁ

O Projeto Ambipor III pretende potenciar a Plataforma 
Ambiente Portugal1 www.ambienteportugal.pt que atual-
mente conta com um diretório de mais de 200 entidades 
nacionais, compilando informação completa das entidades, 
incluindo contactos, mercados, interesses, projetos em curso, 
entre outras informações de elevado interesse. 

Registe-se e faça parte da Plataforma Ambiente Portugal! 

A Plataforma Ambiente Portugal vai ter novas funcionalidades:

•   Disponibilização de conteúdos em outros idiomas (inglês e
    espanhol); 
•   Diretório digital com parceiros estratégicos internacionais, 
    empresas e associações, disponíveis para a cooperação 
    com o tecido empresarial nacional; 
•   Funcionalidades de Geolocalização; 
•   Ferramenta de Business Intelligence.

https://www.ambienteportugal.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs_Y0PNnWa_W3exz_XMuYN8VeqCyja2HDJWgCcLh1PlMQ_9A/viewform


    

A Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais 
é a associação mais representativa do setor  do ambiente em 
Portugal. Dinamiza anualmente diversas iniciativas que 
reúnem não só os associados, mas muitas das empresas que 
trabalham no setor, estimulando o seu desenvolvimento por 
via do incentivo à qualificação e ao estabelecimento de 
complementaridades e sinergias, com o objetivo de divulgar as 
suas competências, quer nacional, quer internacionalmente 
onde conta com uma rede de organizações parceiras, 
cobrindo sobretudo mercados  consolidados na Europa e 
mercados emergentes na Europa, África, América do Sul e 
Central.

www.apemeta.pt | geral@apemeta.pt 

T +351 217 506 000 | +351 226 062 025
F +351 217 506 009

Associação Portuguesa de Empresas
de Tecnologias Ambientais. 

mailto:geral@apemeta.pt
http://www.apemeta.pt/pt/

