
ÁREAS DE ATUAÇÃO SERVIÇOS BENEFÍCIOS 

Site da APEMETA

 - Presença gratuita no Diretório (com perfil) 

de empresas associadas;

- Publicidade dos Associados (logotipo);                                                                      

-Área Reservada para editar conteúdos de 

perfil e contactos.

Newsletter mensal Divulgação gratuita de notícias dos Associados

Plataforma Ambiente Portugal

 - Divulgação destacada dos Associados junto 

de empresas do setor e setores conexos  

(oportunidades de cooperação e coopetição);

- Possibilidade de divulgação de projetos;

- Área Reservada para editar conteúdos de 

perfil, contactos e projetos.

Presença em feiras do setor, nacionais e 

internacionais 

Divulgação fisica gratuita no Stand da 

Associação, exclusiva para Associados 

(folhetos, roll-up, etc.)

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Oferta formativa diversificada, inter e 

intra empresa, planificada e à medida, 

dentro do setor 

15% de Desconto

SEMINÁRIOS E ENCONTROS 

EMPRESARIAIS

Participação em Seminários técnicos da 

APEMETA

- 40% de Desconto                                                  

- 1 Inscrição Gratuita num Seminário por ano

Informações empresariais e técnicas 

sobre o setor 
Gratuito, acesso preferencial a Associados 

Consultadoria no âmbito de projetos Gratuito, acesso preferencial a Associados 

Informação jurídica mensal, nacional e 

comunitária, na área do ambiente e 

ordenamento, economia e HST, com 

hiperligação direta ao diploma integral

Gratuita, exclusiva para Associados

Base de dados de legislação ambiental, 

nacional e comunitária 
Gratuita, disponível no site da APEMETA 

Resposta a pedidos de esclarecimento 

legais na área laboral, económica e 

ambiental 

Gratuita, exclusiva para Associados

Missões empresariais e visitas técnicas Acesso preferencial a Associados 

Visitas a feiras internacionais Acesso preferencial a Associados 

Estudos e publicações (Guias de Acesso a 

Mercados, Legislação Ambiental e 

Estudos Sectoriais) 

Gratuito, acesso preferencial a Associados 

Apoio à identiicação de parceiros locais 

em diversos mercados internacionais
Gratuito, acesso preferencial a Associados 

APOIO À EMPREGABILIDADE 
Apoio à integração de recém-licenciados 

nas empresas 
Gratruito, acesso preferencial a Associados 

PUBLICAÇÕES Publicações editadas pela Associação Gratuito, acesso preferencial a Associados

INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA Emails dirigidos Gratuito, exclusivo para associados 

DIVULGAÇÃO DOS 

ASSOCIADOS

Benefícios dos Associados Efetivos 

APOIO À GESTÃO, APOIO 

TÉCNICO E CONSULTORIA 

APOIO JURÍDICO

APOIO À 

INTERNACIONALIZAÇÃO 


