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Num contexto de arrefecimento económico, onde
a otimização de custos é a pedra de toque, a partilha
das melhores práticas é cada vez mais
uma estratégia fundamental nos dias de hoje

As Associações Empresariais podem e devem
contribuir para a cooperação entre
empresas, orientada para uma melhoria
das suas práticas e para a redução dos
respetivos custos
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A APEQ – Associação Portuguesa das Empresas Químicas
Associação Portuguesa das Empresas Químicas, associação empresarial e
patronal, surge em Julho de 1994, após várias modificações estatutárias e na
continuação do Grémio Nacional dos Industriais de Produtos Químicos para a
Agricultura e para a Indústria, cujo alvará data de Janeiro de 1963

Objetivos da APEQ
A APEQ tem por objeto promover e estimular a iniciativa
empresarial, o desenvolvimento da economia de mercado, a
criação de riqueza e uma melhor prestação de serviços à
comunidade em todos os aspetos socioeconómicos das
empresas associadas
A APEQ
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A APEQ tem por fins:
• Defender os legítimos direitos e interesses de todos os associados, o
seu prestígio e a sua dignificação
• Contribuir para o harmónico desenvolvimento das atividades dos
seus associados em especial e, em geral, da economia nacional, com
vista ao estabelecimento de um clima de progresso e de uma justa
paz social
• Desenvolver um espírito de solidariedade e apoio recíproco
entre os seus membros
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Formas de fomentar a cooperação entre associados, tendo em
vista uma melhoria da Competitividade de cada um
• Divulgar e partilhar as boas práticas entre os seus associados de forma
a melhorar a atuação do Setor, sem pôr em causa os princípios da livre
concorrência e o direito de reserva em relação a conhecimentos
técnicos relevantes para os interesses económicos legítimos de cada
associado
• Colaborar estreitamente com outras entidades associativas e
federativas, quer a nível nacional quer a nível internacional
• Atuar a nível da contratação coletiva, conciliando a melhoria da
produtividade laboral com um clima de concertação social entre
empregadores e empregados
A APEQ – Melhores Práticas
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Compete ainda à APEQ
• Promover a criação de serviços de interesse comum para os associados,
designadamente de consulta e assistência jurídica sobre assuntos
exclusivamente ligados ao Setor químico
• Participar na definição da política económica que se relaciona com o
desenvolvimento geral do Setor, tanto a nível nacional como europeu,
através da ligação com a CIP (Confederação Empresarial de Portugal) e com
o CEFIC (Conselho da Indústria Química Europeia)

• Colaborar na revisão da legislação e da regulamentação do
Setor, bem como na elaboração de nova legislação e
regulamentação, nomeadamente celebrando convenções
coletivas de trabalho
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Compete ainda à APEQ
• Criar e coordenar Grupos de Trabalho Permanentes e ad hoc, destinados à
troca de boas práticas de atuação e à resolução de problemas comuns no
Setor
• Realizar, promover e apoiar Reuniões Temáticas, Seminários e Workshops
• Incentivar os associados na reestruturação das suas atividades, avaliando
Guias e documentos Normativos
• Recolher e divulgar informações e elementos estatísticos de interesse do e
para o Setor assegurando a representação das empresas associadas
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Colaboração da APEQ com outras Entidades
CEFIC – Conselho Europeu da Indústria Química
CIP – Confederação Empresarial de Portugal
DGAE – Direção Geral das Atividades Económicas
IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação - Comissão Consultiva REACH (CCREACH)
APA – Agência Portuguesa do Ambiente
PACOPAR – Painel Consultivo Comunitário do Programa Atuação Responsável de Estarreja
CNTMP – Comissão Nacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
AIPQR – Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação
ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos – Conselhos Consultivo e Tarifário
ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – Comissão Técnica
IPQ – Instituto Português da Qualidade
ISQ – Instituto da Soldadura e Qualidade – Futura Comissão Técnica Normalização de ESP
INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde
Comissão Técnica das Nanotecnologias – Comissão Técnica Normalização CT 194
IGAMAOT – Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar , do Ambiente e do Ordenamento do
Território
REPER – Representação Permanente junto da União Europeia
A APEQ – Melhores Práticas
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Relações com Associados
A APEQ procura manter com as empresas associadas uma permuta
constante de informação, de forma a garantir:
 O conhecimento atualizado dos problemas dos associados
 A divulgação junto destes das melhores práticas
 A discussão e análise dos diversos tipos de
regulamentações/legislações
Entre os meios utilizados para divulgação da informação a APEQ
privilegia:
 Envio de Circulares e Notas informativas
 Publicação mensal da Newsletter APEQ e Cartas REACH/CLP
 Inserção de informação geral e específica no “Site” da APEQ
A APEQ – Melhores Práticas
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Grupos De Trabalho APEQ
Os Grupos de Trabalho são um exemplo do “Papel da APEQ junto dos
Associados”
As empresas trocam as suas experiências sem nunca pôr em causa valores
fundamentais da livre concorrência:
 As práticas comerciais e as relações com os clientes são temas
excluídos da atividade dos grupos
 É mantido direito de reserva em relação a conhecimentos técnicos
relevantes para os interesses económicos legítimos de cada associado
Para além disso, os Grupos de Trabalho têm por objetivo:
 Assessorar tecnicamente a APEQ em matérias específicas da sua
atividade
 Contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos elementos que
integram os grupos de trabalho
A APEQ – Melhores Práticas
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Grupos de Trabalho APEQ
 Integram estes “Grupos de Trabalho” 71% das Empresas
Associadas da APEQ

 Estão presentes em todos os “Grupos de Trabalho” 21% das
Empresas Associadas da APEQ
 Participam diretamente nestes “Grupos de Trabalho” 77
colaboradores das várias empresas
 De 2013 até finais de 2015, os vários “Grupos de Trabalho”
reuniram-se presencialmente > 55 vezes
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Grupos de Trabalho (GT) APEQ
 Atuação Responsável®/Responsible Care®/Sustentabilidade
 Comunicação
 Energia
 Emissões Atmosféricas/Águas/Resíduos
 Empresas de Gases
 Gases Medicinais
 REACH e CLP
 Recursos Humanos
 Transportes
 Saúde, Segurança e Ambiente
A APEQ – Melhores Práticas
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Alguns exemplos da atividade dos GT da APEQ (Resumo)
Atuação Responsável® e Sustentabilidade
O Programa Responsible Care®, introduzido em Portugal, pela APEQ em
1993, significou um compromisso ético da indústria química nacional com
a melhoria contínua nas áreas da Saúde, da Segurança e do meio Ambiente
O Conselho Internacional da Química “ICCA - International Council of
Chemical Associations” publicou recentemente a nova versão “Responsible
Care Global Charter 2014”, onde se pretende fortalecer ainda mais o
compromisso da indústria com a iniciativa inicial, centrando-se nos
objetivos, responsabilidades e obrigações das grandes empresas químicas
multinacionais no apoio ao desenvolvimento da Atuação Responsável nas
PMEs e alargando-o à vertente “Security”
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Alguns exemplos da atividade dos GT da APEQ (Resumo)
REACH, CLP, BIOCIDAS e outra legislação sobre produtos - Aditivos alimentares
e Produtos Fitofarmacêuticos
Relativamente a estes temas, a APEQ acompanha os assuntos em discussão a
nível europeu e nacional e a emissão de pareceres e a apresentação de
comentários/contributos solicitados pelas entidades oficiais nacionais, bem
como o aconselhamento às empresas associadas, por telefone, e-mail, ou
presencialmente, sempre que solicitado
A APEQ edita mensalmente a “Carta REACH e CLP – Notícias e
Alertas APEQ”, incluindo sempre que relevante, informação
sobre outras legislações relacionadas (ex. Biocidas e PIC), com
uma síntese das informações divulgadas pela ECHA, CEFIC e
outras entidades nestas áreas
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Alguns exemplos da atividade dos GT da APEQ (Resumo)
Saúde, Segurança Ocupacional e Industrial
A APEQ continua a demonstrar e a promover o empenhamento das
empresas químicas suas associadas na consolidação das melhores
práticas de prevenção no âmbito da saúde e da segurança ocupacional e
industrial

A redução das Taxas de Frequência, de Incidência e de Gravidade de
Acidentes, quer com pessoal próprio, quer com pessoal contratado, têm
vindo a comprovar a adoção das melhores práticas pelas empresas
associadas da APEQ
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No âmbito do trabalho Associativo
A APEQ tem-se esforçado em transformar-se num Fórum de Discussão
dos Problemas da Indústria Química, mediante a apresentação da sua
perspetiva e das soluções que preconiza para os seus associados junto
das diferentes instâncias nacionais e internacionais da Administração,
contribuindo para o reforço da capacidade negocial das empresas do
Setor Químico
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“Toda a força será fraca, se não estiver unida.”
Autor: Jean de La Fontaine – Poeta e Fabulista Francês
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Obrigado pela atenção!

APEQ – Associação Portuguesa das Empresas Químicas
http://www.apequimica.pt
apeq@apequimica.pt
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