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Enquadramento 

• A Associação EPR foi revitalizada com o propósito de promover o desenvolvimento do EPR, das empresas 
instaladas e da região onde se insere 

• Para isso, a Associação trabalha no sentido de atingir os objetivos definidos nos seus estatutos 

• Com a aprovação de estatutos e a nomeação de uma Direção, arrancaram os trabalhos para dotar a Associação 
de todas as ferramentas necessárias, nomeadamente: 

• Plano Estratégico 

• Plano de Ação e de Comunicação 

• Orçamento Anual 

• Meios de comunicação e divulgação (site, brochuras, comunicados para imprensa, etc) 

 

Foi necessário dotar a Associação EPR  
de um Plano Estratégico para o decénio 2017-2027 que estabelece 

a visão, os principais objetivos e as iniciativas a concretizar 
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Visão EPR2027 

O EPR como um cluster nacional para o ambiente e energia, com uma comunidade 
empresarial crescente e sustentável, assente em estratégias de eficiência coletiva, 
de inovação e conhecimento, e com um contributo fundamental para a proteção 

ambiental e para desenvolvimento económico e social da região e do país.  
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EPR como motor 
económico e de 

emprego para a região 

Desenvolv.to do EPR 
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EPR como o cluster 
nacional para o 

ambiente e energia 



Objetivos 

Dentro do horizonte do Plano Estratégico (2027), são propostos os seguintes objetivos: 

• Reforçar o papel do EPR como motor económico e de emprego para a região; 

• Aumentar o número de empresas instaladas, diversificando as áreas de atividade; 

• Dinamizar a rede regional de simbioses industriais como forma de promoção da 
competitividade e de proteção ambiental; 

• Minimizar os constrangimentos e barreiras para o desenvolvimento do EPR, em 
particular as relacionadas com as acessibilidades e com o ordenamento do território; 

• Promover o EPR como centro de inovação para as áreas do ambiente e energia. 
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Eixos Estratégicos 
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Eixo Planeamento e Gestão 

• A Associação garante a sua capacitação técnica.  

• Durante a fase inicial, foi fundamental contar com o apoio externo técnico à Associação por forma a responder 
às necessidades imediatas, particularmente nas áreas de engenharia, jurídica e comunicacional. 

• Mediante o reforço do financiamento externo (público ou através de venda de serviços) e do âmbito de 
atuação com projetos deverá ser contemplada o estabelecimento de uma equipa técnica interna. 

• Garantir também a existência de instalações próprias que permitam um contacto permanente com 
as entidades afetas ao EPR, ou, caso não seja possível, em gabinete localizado em comunidade 
próxima (p.ex. Carregueira, Chamusca). 

• A Associação necessitou também de produzir os vários elementos de planificação (Planos de Ação, 
Planos de Comunicação, etc.). 

• A Associação deverá avaliar o processo e promover o estabelecimento do EPR como Zona 
Empresarial Responsável (ZER) durante o primeiro quadriénio, reforçando a sua importância 
institucional. 
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Eixo Financiamento 

• A Associação, no seu papel enquanto entidade gestora do EPR, necessita de garantir a sua 
sustentabilidade financeira e dos projetos associados. 

• No horizonte 2027 é fundamental garantir esta sustentabilidade financeira, minimizando o 
financiamento por via dos contributos financeiros das associadas (via quotas), e diversificando e 
aumentando o peso da  

• obtenção de fundos públicos de suporte a projetos ambientais, sociais e de investimento;  

• da venda de serviços específicos a empresas (internas e externas ao EPR); e  

• da obtenção de margens associadas às reduções de custos ou ganhos adicionais oriundos de 
implementação de medidas ou sinergias facilitadas pela entidade gestora. 
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Eixo Sinergias 
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OBJETIVOS / ÁREAS 

• Levantamento e estabelecimento de oportunidades em Simbioses Industriais 

EPR.COLAB 

• Interação com empresas (EPR e não EPR) 

Associados Residentes e Não Residentes 

• Reaching out 

Abordagem às principais associações e entidades coordenadoras regionais (p.ex. NERSANT, CIMLT, Agro Cluster, CCDRs, etc.) 

para estabelecimento de parcerias, fomento de relações institucionais, e colaboração na identificação de sinergias;      

• Monitorização 

Mais valias associadas às sinergias estabelecidas e conversão em indicadores mensuráveis (eixo de comunicação),  

Ex.: Desvio de aterro (ton): Emissões de GEE (ton de CO2eq); Custos evitados/Ganhos obtidos (€); Custo de investimento (€). 
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Eixo Sinergias 
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Eixo Sinergias 
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Eixo Sinergias 

  
 



Eixo Comunicação e Reconhecimento 
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