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Boletim Informativo
EDITORIAL
Iniciado o mandato dos novos corpos sociais da Associação Portuguesa de Fundição - APF, agradeço,
em nome da direção, todo o apoio manifestado em diversas ocasiões por parte dos associados,
incluindo a adesão, sem escusa, na constituição da lista recentemente sufragada.
Nos últimos anos o setor cresceu, robusteceu-se, ganhou reconhecimento mundial, conquistou quota
de mercado. E tudo isto aconteceu num espírito de cooperação e respeito mútuo louvável.
Simultaneamente, Portugal, através da APF, presidiu à primeira Comissão Executiva da Associação
Europeia de Fundição - CAEF, o que constitui um marco importante da vida, já longa, da nossa
Associação.
Estão criadas as condições para uma continuidade de execução de tarefas do interesse dos associados,
de que se destacam:
•

O acompanhamento do BREF do setor de fundição, em discussão neste período;

•

A implementação das medidas preconizadas no Plano Estratégico do setor de Fundição,
apresentado em outubro de 2018, que entre outras aponta, no âmbito da economia circular:
- para a constante busca de utilizadores dos resíduos do setor noutras fileiras industriais;
- na divulgação das melhores práticas de utilização da energia;

•

O acompanhamento das candidaturas nacionais, ao Compete 2020, e internacionais em
parceria com associações membro do CAEF.

A APF continuará a ser a entidade por excelência de representação interna e externa da realidade
estruturante do setor da fundição, procurando unir os Associados em torno de objetivos comuns.

Filipe Villas-Boas
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NOTÍCIAS
FALECIMENTO DE ASSOCIADA
É com pesar que a APF comunica o falecimento da engenheira Montserrat Riestra, associada da APF e
durante cerca de 16 anos colaboradora da FUSAG/DURITCAST.
O estreito relacionamento e colaboração que teve com tantas pessoas do setor e a sua simpatia e
correção deixam-nos profundamente consternados.

ASSINATURA DE PROTOCOLO ENTRE APF E UBI
No passado dia 10 de abril foi assinado um protocolo de cooperação entre a Universidade da Beira
Interior (UBI) e a APF que pretende promover a Economia Circular. Este protocolo inclui a necessidade
de encontrar soluções técnicas de reaproveitamento de resíduos noutras fileiras industriais. Esta
relação poderá ser de grande interesse para as duas instituições, potenciando soluções inovadoras,
principalmente no setor da fundição. Referimo-nos a testes relativamente a possíveis simbioses
industriais, e ao melhor aproveitamento dos principais resíduos da fundição.

VISTA ÀS INSTALAÇÕES DO CTCV
No decorrer do mês de abril uma delegação da APF deslocou-se às instalações do Centro Tecnológico
da Cerâmica e do Vidro (CTCV), a convite do mesmo. O objetivo desta visita foi debater o tema da
Economia Circular e de como poderiam ser estudados mecanismos para aproveitamento das areias
provenientes das fundições, como matéria-prima em algumas cerâmicas. Durante esta visita foi
possível conhecer as diversas tecnologias instaladas neste Centro Tecnológico.
Esta reunião poderá levar à submissão de uma candidatura para um projeto, com o envolvimento de
outros parceiros, com a principal finalidade de testar simbioses industriais, no âmbito da Economia
Circular.
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REUNIÃO DA COMISSÃO DO CAEF - AUTOMOTIVE CASTING SECTION.
Decorreu no passado dia 11 de Abril, em Dusseldof a reunião da comissão do CAEF- Automotive Casting
Section, da qual se destaca a apresentação de um estudo realizado pela LMC Automotive. Esta reunião
contou com a presença de 64 participantes de 11 países diferentes, representando várias fundições,
da Dinamarca, da Finlândia, da França, da Alemanha, de Itália, da Holanda, da Turquia, de Espanha e
de Portugal.
A próxima reunião acontecerá a 15 de outubro próximo, no aeroporto de Frankfurt.

PACTOS SETORIAIS PARA A COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO
No passado dia 10 de abril teve lugar, em Leiria, a cerimónia de Assinatura dos Pactos Setoriais para a
Competitividade e Internacionalização. Estes pactos são firmados entre a área governativa do Ministro
Adjunto e da Economia e os Clusters reconhecidos pelo IAPMEI em 2017, no âmbito do Programa
Interface. Agora, em abril, a cerimónia foi com o Cluster Automóvel (Mobinov), o Engineering & Tooling
Cluster e a PRODUTECH - Tecnologias de Produção. Estes pactos têm como objetivo mobilizar a
sociedade civil para uma estratégia e missão comuns, associadas às dinâmicas de trabalho em rede,
indutoras do desenvolvimento de iniciativas colaborativas orientadas para a concretização de objetivos
comuns. Assim, os Clusters de Competitividade são plataformas agregadoras de conhecimento e
competências e assumem atualmente um papel central na política industrial e na economia
portuguesa, tendo vindo a contribuir de forma notável para o reforço da competitividade do país.

ERASMUS +
No âmbito do programa Erasmus +, e mais concretamente da formação desenvolvida InnoResolve: PBL
– training for managers to face the foundry 4.0 challenges, decorreu, no dia 12 do corrente mês, uma
reunião nas instalações da APF, com cinco especialistas, três na área da digitalização e dois diretores
provenientes de fundições. Este encontro teve como objetivo debater os conteúdos, estrutura e
metodologia da formação que foi desenvolvida pelos parceiros neste projeto. Foi uma reunião
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interessante na medida em que houve oportunidade de discutir a temática da digitalização da
Indústria, com estes especialistas.

LEI N.º 25/2019
No passado dia 26 de março foi publicada em Diário da República a Lei n.º 25/2019 relativa à Inspeção
e Fiscalização Ambientais. Esta lei corresponde à quarta alteração à lei-quadro das contraordenações
ambientais, consagrando o princípio do não aviso prévio de ações de inspeção e fiscalização.
Decorrente da presente Lei, os procedimentos de inspeção e de fiscalização ambientais não devem ser
antecedidos de comunicação ou notificação às entidades visadas ou aos responsáveis pelas instalações
e locais a inspecionar, salvo determinadas exceções. Esta lei entrou em vigor no dia 27 de março do
corrente ano.

BREVES
LINHA DO IFD PARA APOIO ÀS EMPRESAS
A Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da
Europa, estabeleceram um protoloco para a criação de uma linha de crédito no valor de 100 milhões
de euros, que visa promover a criação de pequenos negócios, a inovação e a melhoria dos balanços
das empresas.
Este foi um contributo importante para a criação de condições para que as empresas portuguesas,
especialmente as pequenas e médias empresas, possam minorar os graves problemas com que se
debatem no acesso ao financiamento, potenciando, assim, a modernização e o desenvolvimento da
atividade.
O IFD é uma instituição fundamental para fomentar condições de capitalização e financiamento das
empresas, tendo um importante papel como verdadeiro banco de fomento, em prol do fortalecimento
das empresas e da competitividade.

EXPORTAÇÃO DE COMPONENTES AUTOMÓVEL
De acordo com os dados recolhidos pela AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel,
o valor da exportação de componentes automóvel nos primeiros dois meses deste ano registaram um
aumento de 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo os 1.472 milhões de euros.
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As vendas destes componentes para os países da União Europeia cresceram 6,8%, enquanto para o
resto do mundo tiveram um aumento de 5%.
De salientar que os componentes automóveis representam, neste período, 15% do total das
exportações de bens transacionáveis.

ANÁLISE E INDICADORES DA CONJUNTURA ECONÓMICA
O Departamento de Assuntos Económicos da AEP, AIP e da CIP elaborou a Análise da Conjuntura
relativa a março de 2019, com os dados mais relevantes para as empresas, documento ao qual poderão
ter acesso em:

Envolvente Empresarial - Síntese da Conjuntura Março 2019
Portugal
Área Euro

CAEF – SENTIMENTO DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO
Apresentamos a Indicação do Sentimento da Indústria de Fundição em vários países europeus
(disponível ao mês de março de 2019) e expectativa para os 6 meses seguintes, comparada com a
situação real, na fundição de ferrosos, de não-ferrosos e de aços.
Ler Mais

MATÉRIAS-PRIMAS
PREÇOS DE MATÉRIAS-PRIMAS - CAEF
Evolução dos custos das principais matérias-primas (Sucata de Ferro e Aço, lingote Nodular e Coque),
utilizadas pela fundição europeia. Dados atualizados a março de 2019, elementos fornecidos pelo
CAEF.
Ler Mais
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FEIRAS E EVENTOS:

Academia meets Auto-Industry- Conferência que reúne construtores de automóveis, fabricantes de
componentes, universidades e instituições de investigação para discutir os desafios que a indústria
automóvel enfrenta.
Decorre de 16 a 17 de maio, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa.
Mais informações: http://academiameetsautoindustry.com/pt/

Moulding Expo Stuttgart – Feira Internacional de Ferramentas, Dispositivos e Moldes.
Decorre de 21 a 24 de maio, na Messe Stuttgart, Alemanha
Mais informações: https://www.messe-stuttgart.de/moulding-expo/en/

Global Automotive Components and Suppliers – Expo 19
Feira internacional de componentes automóvel. Decorre de 21 a 23 de Maio, na Messe Stuttgart,
Alemanha

Mais informações:https://www.globalautomotivecomponentsandsuppliersexpo.com/en/
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SUBCONTRATACION - Feira Internacional de Processos e Equipamentos para a Fabricação, que
decorrerá nos dias 4 a 6 de Junho, no Centro de Exibições de Bilbao.
Mais informações: http://subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com/

3ª edição da FIN – Fórum Internacional de Negócios, que decorrerá nos dias 6 e 7 de junho na Exponor,
no Porto.
Mais Informações : http://finportugal.com/

Feira Internacional da Fundição: Tecnologia, Processos, Produtos. Decorre de 25 a 29 de junho de 2019,
na Feira de Düsseldorf, Alemanha.
Mais informações: https://www.gifa.com/
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5ª Conferencia Internacional, organização conjunta de CVR - Centro de Resíduos Valorização e da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, economia circular, desempenho
ambiental, melhoria da performance ambiental da indústria. Decorre de 4 a 6 de setembro de 2019,
no TRYP Lisboa Caparica Mar Hotel, Costa da Caparica – Lisboa .
Mais informações - http://www.wastes2019.org/

The world of metalworking – Feira das Tecnologias de Fabrico.
Decorre de 16 a 21 de Setembro de 2019 na Hannover Messe, Alemanha.
Mais informações: https://www.emo-hannover.de/home

18º Feira Latino-americana de Fundição: Tecnologia, Processos, Produtos. Decorre de 17 a 20 de
setembro de 2019, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, no Brasil.
Mais informações: http://www.abifa.org.br/feira/
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