NEWSLETTER #2
Oportunidades de financiamento europeu para o setor da fundição
No âmbito do Projeto “Qualificação e Renovação: a Fundição portuguesa na UE”, da APF –
Associação Portuguesa de Fundição, foi elaborado um amplo estudo sobre as oportunidades de
financiamento que os diversos programas europeus podem oferecer ao setor da fundição. A
finalidade do estudo realizado é contribuir para a estratégia de posicionamento da APF e dos seus
associados no mercado internacional.

De forma a favorecer a consolidação de todo o setor em Portugal, foi
abordado o funcionamento da gestão dessas verbas pela União Europeia
nomeadamente nos Programas Horizonte 2020, LIFE, Interreg, Erasmus+,
Cosme, Fundo de Investigação do Carvão e do Aço e Instrumentos
Financeiros. Em todos eles foi dada ênfase aos temas de inovação,
competitividade e eficiência de recursos.

Ao longo do estudo são indicados os valores globais disponíveis, as taxas de financiamento para
cada tipo de oportunidade, as metodologias de avaliação e o enquadramento para o setor da
fundição. Foram igualmente identificados os Work Programmes para 2017, além de candidaturas
que se tornaram projetos vencedores e casos de sucesso. A partir dessa
monitorização, cada player da fundição portuguesa poderá aproveitar
da melhor maneira tais destacadas referências. Da mesma forma são
apresentadas oportunidades de calls previstas e abertas para o setor
nos diferentes programas europeus abordados.

Com a análise feita, é possível concluir que existem eixos de muito interesse para a fundição
nacional, em especial no que toca a práticas inovadoras, processos de eficiência, tecnologias
industriais, investigação, qualificação profissional, gestão ambiental e competitividade. Apenas no
Plano Juncker o objetivo é movimentar ao todo, pelo menos, 315 mil milhões de euros até meados
de 2018.

Para mais informação sobre este projeto contacte: antonio.aguiar@apf.com.pt e Tel.: +351 22
6090675.
Muito em breve será lançado o website alusivo a este projeto, onde poderá encontrar informação
sobre os demais eventos previstos, estudos a realizar e ainda informação sobre oportunidades de
financiamento e iniciativas de especial interesse para o setor da fundição.
Fique atento às próximas newsletters e boletins informativos, contamos com a sua participação!

