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O projeto visa contribuir para a qualificação das estratégias de negócio das PME, tornando-as mais
sofisticadas, com estratégias de posicionamento inovadoras e que permitam criar vantagens competitivas.
Preconiza a realização de um conjunto de ações que tem como objetivo estratégico dotar as empresas do
setor da Fundição de informação relevante para as empresas do setor. Através deste Plano de Ação, a
Associação pretende que os empresários nacionais se preparem adequadamente para os desafios vigentes,
aumentando, por essa via, a sua competitividade, que exerçam um papel ativo junto dos organismos
legisladores e que aproveitem os fundos europeus disponíveis para as empresas do setor, potenciando, por
essa via, alianças com parceiros europeus, que incentivem a prossecução de projetos inovadores e permitam
eliminar dependências relativamente à procura do mercado interno. Pretende-se, também, apresentar o
estado atual do sector, de forma a que seja realizada uma melhor gestão estratégica das PME, bem como
apresentada uma alternativa de eficiência nos processos produtivos, nomeadamente, no que diz respeito
aos resíduos.
Destacam-se os seguintes objetivos estratégicos:








Melhorar a gestão estratégica e as capacidades de inovar no setor;
Monitorizar a publicação de apoios no âmbito de programas de financiamento europeus, concursos
públicos e outras oportunidades de financiamento e ampliar a sua divulgação entre associações e
empresas ativas no setor, estimulando assim a sua participação;
Elucidar o benchmarking e boas práticas para o setor;
Informar e divulgar a legislação atual e o desenvolvimento de novas tendências;
Promover a participação da APF e dos seus associados em projetos e iniciativas setoriais europeias
de reconhecido impacto;
Anunciar a eficiência de processos produtivos para as PME do setor, nomeadamente, o fim do
estatuto dos resíduos com a passagem a recursos ou matérias-primas

