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EDITORIAL
Com as preocupações climáticas como pano de fundo, está em curso uma alteração de paradigma
energético em Portugal, cujo impacto se sentirá por toda a sociedade nas próximas três décadas, seja
ao nível da mobilidade, seja ao nível da indústria. São dois os documentos que concorrem para o
desígnio nacional e europeu de redução da emissão dos GEE – Gases de Efeito de Estufa em Portugal,
o RNC (Roteiro para a Neutralidade Carbónica) e o PNEC (Plano Nacional Energia e Clima).
O RNC identifica possíveis estratégias para alcançar o compromisso assumido por Portugal de atingir a
neutralidade carbónica em 2015. Neste ambicioso plano prevê-se que o país atinja a autossuficiência
energética em 2050, baseando-se no desenvolvimento de um sistema energético limpo e de zero
carbono, apoiado num forte investimento em fontes de energia renováveis. Estarão previstos alguns
investimentos na produção de energia hídrica e eólica, mas, e principalmente, será na produção de
energia solar que serão realizados os mais avultados investimentos, permitindo que se passe dos atuais
500MW de capacidade instalada para os 7.000 MW até 2040.
O PNEC é resultante de uma imposição da Comissão Europeia e tem como objetivo detalhar como
Portugal irá contribuir para os objetivos europeus para 2030. Assim, o PNEC estabelece as metas para
Portugal no que respeita à redução de emissões, eficiência energética e utilização de renováveis em
vários setores e deverá detalhar as medidas que terão de ser tomadas para esse desígnio. As metas
definidas no PNEC não estão em linha com o esforço de descarbonização necessário para atingir o
objetivo da neutralidade carbónica do RNC em 2050, daí que estejam previstas um conjunto de
medidas adicionais a este plano, por forma a prosseguir numa trajetória mais ambiciosa de redução de
emissão de carbono.
O PNEC está em discussão púbica até 5 de junho. A APF participará, no âmbito dos grupos de trabalho
da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, na elaboração de uma posição conjunta sobre este
documento.

Duarte Santos
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NOTÍCIAS
FALECIMENTO ANTON BRUGGMANN
É com pesar que a APF comunica o falecimento de Anton Bruggmann, por longos anos colaborador da
Buhler e bem conhecido dos industriais da área da fundição injetada. Depois de uma doença grave,
faleceu no passado dia 10 de abril, aos 74 anos. A APF vem, deste modo, expressar as mais sentidas
condolências à família e amigos de Anton Bruggman, pelo seu desaparecimento prematuro.

ERASMUS +
No passado dia 7 de maio decorreu, em Bilbao, a última reunião do projeto INNORESOLVE, incluído no
programa ERASMUS +, onde a APF esteve presente. Para além da presença do CINFU, igualmente
participante do projeto, estiveram presentes as entidades: AFV - Asociación de Fundidores del País
Vasco y Navarra, espanhola, como promotor; FFE - Fondo Formación Euskadi, espanhol; UNINETTUNO
– Università Telematica Internazionale, italiana; CCI CLUJ - Camara de Comert si Industrie Cluj, romena.
O projeto InnoResolve , que termina no próximo mês de agosto, tem como objetivo transferir os
benefícios da revolução digital para a indústria de fundição, desenvolvendo um Programa de Formação
on-line colaborativo, baseado na metodologia de resolução de problemas, e um Guia que mostra os
novos desafios da fundição em países parceiros, bem como um conjunto de boas práticas e estudos de
caso de processos de inovação em Fundições 4.0.

TAXA DE DESEMPREGO SOBE NOS PRIMEIROS MESES DO ANO
De acordo com os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatísticas - INE, a taxa de
desemprego nos primeiros três meses do ano subiu para 6,8%, valor que compara com a taxa de 6,7%
registada no trimestre anterior. A última vez que a taxa de desemprego trimestral registou um
acréscimo foi no 1.º trimestre de 2016, pouco depois do início da atual legislatura.
Quer isto dizer que a população desempregada, estimada em 353,6 mil pessoas, aumentou 1,3% em
comparação com o trimestre anterior, mas diminuiu 13,8% em relação ao mesmo trimestre de 2018.
Entre a população mais jovem, entre os 15 e os 24 anos, a taxa de desemprego situou-se em 17,6%, o
valor mais baixo da série iniciada em 2011, de acordo com os dados do INE, tendo diminuído em
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comparação com o trimestre homólogo e com o anterior. As previsões apontam para que a taxa de
desemprego vá continuar a diminuir este ano, mas não ao ritmo do ano passado, que passou de 9,0%
em 2017 para 7,0% em 2018, esperando-se uma descida para 6,2%, para este ano, e de 5,7%, para
2020. Em 2018, o emprego cresceu mais do que o PIB, pelo segundo ano consecutivo.

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL ATRAVESSA FASE POSITIVA EM PORTUGAL
Um dos primeiros sinais prende-se com a produção de veículos, que cresceu mais de 70% em relação
a 2017, para chegar a quase 273 000 unidades produzidas em 2018. 97% destes veículos são destinados
à exportação, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa.
Outro elemento revelador: a implantação de fabricantes de acessórios automóveis franceses tem vindo
a aumentar de forma sustentada, principalmente no Norte do país, onde mais de 1700 postos de
trabalho foram criados, representando um investimento total de 135 milhões de euros.
Finalmente, mais um facto que traduz a boa saúde do setor, a fábrica da Renault Cacia celebra este
ano a produção de 40 milhões de bombas de óleo. Distinguida pela Aliança Renault Nissan como a
melhor fábrica de caixas de velocidade do mundo, a Renault Cacia orgulha-se de produzir pelo menos
um componente de qualquer automóvel da marca que circula no mundo.
A proximidade com Espanha, um dos maiores países construtores de automóveis da Europa, é um
trunfo importante e permite aos fabricantes de acessórios que se instalam em Portugal de utilizar o
país como base para fabricar para a Península Ibérica.
Neste contexto otimista, os desafios que conhece a indústria a nível mundial são consideráveis, e
Portugal segue a mesma regra.

BREVES
COMUNICAÇÃO DOS INVENTÁRIOS À AT - ESTRUTURA DO FICHEIRO
A Portaria n.º 126/2019 – D.R. n.º 84/2019, Série I de 2019-05-02, que procede à alteração da Portaria
n.º 2/2015, de 6 de janeiro, define as características e estrutura do ficheiro através do qual deve ser
efetuada à Autoridade Tributária e Aduaneira a comunicação dos inventários.
A presente portaria altera a estrutura e características do ficheiro para comunicação dos inventários
pelos sujeitos passivos à AT, passando a incluir a informação relativa à valorização do inventário. Entra
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em vigor no dia 1 de janeiro de 2020, aplicando-se às comunicações de inventários referentes aos
períodos de tributação de 2019 e seguintes.
Portaria n.º 126/2019

BREXIT – PESSIMISMO GENERALIZADO DE ACORDO COM ESTUDO
De acordo com um estudo realizado pela Delloite, o impasse político e a incerteza relativa à resolução
do Brexit, tem levado a uma crescente propagação do pessimismo no contexto empresarial e a
tomadas de decisão mais cautelosas - mais de 8 em cada 10 diretores financeiros (CFO) esperam que
o ambiente empresarial de longo-prazo saia prejudicado pelo Brexit. Cerca de metade dos 89 CFO
entrevistados espera uma quebra nas receitas nos próximos 12 meses, enquanto, no ano anterior,
apenas 18% dos inquiridos projetava tal evolução.
O ambiente de incerteza económica, que leva as empresas a projetarem cenários pessimistas e
consequentemente a tomarem decisões financeiras mais cautelosas e menos expansivas, já começa,
igualmente, a ter repercussões no mercado de trabalho.

EXPORTAÇÕES CRESCERAM 3,8%
As exportações cresceram 3,8% em março, mas as importações aceleraram mais. De acordo com os
dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), as importações subiram 12,1% no mesmo
mês.
Destaca-se o aumento das exportações de Material de transporte (+16,7%), com um contributo de +3,1
p.p. para a taxa de variação homóloga total, de acordo com o relatório do INE - Instituto Nacional de
Estatística. Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 5,5% e as
importações cresceram 12,5%, valores que comparam com +7,4% e +13,2%, respetivamente, em
fevereiro de 2019.
Com isto, o défice da balança comercial de bens totalizou 1.895 milhões de euros em março de 2019,
correspondente a um aumento de 573 milhões de euros face ao mês homólogo de 2018. Já em termos
trimestrais, nos primeiros três meses do ano as exportações e as importações de bens aumentaram,
respetivamente, 4,0% e 13,4% face ao mesmo trimestre do ano anterior.
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PRODUTIVIDADE BAIXA PELO QUINTO ANO
A economia portuguesa abrandou em 2018, tendo o crescimento do PIB ficado pelos 2,1% contra os
2,8% atingidos em 2017, contudo registou-se, pelo quinto ano consecutivo, um crescimento
económico. Paralelamente, prosseguiu a redução do endividamento dos vários setores da economia e,
por esta via, dos desequilíbrios acumulados no passado.
Numa análise ao desempenho da economia portuguesa no ano passado, o BdP - Banco de Portugal
refere que o crescimento do produto tem decorrido, essencialmente, de um crescimento do emprego
e não de um aumento da produtividade. De acordo com a mesma fonte, com o salário médio a subir,
no ano passado cresceu 2,2% (mais 0,6 pontos percentuais do que em 2017), a produtividade do
trabalho, medida pelo valor acrescentado bruto por trabalhador, reduziu-se 0,6%.
A evolução desfavorável da produtividade não tem permitido sustentar uma dinâmica mais forte dos
salários e do rendimento.

ANÁLISE E INDICADORES DA CONJUNTURA ECONÓMICA
O Departamento de Assuntos Económicos da AEP, AIP e da CIP elaborou a Análise da Conjuntura
relativa a abril de 2019, com os dados de conjuntura mais relevantes para as empresas, documento ao
qual poderão ter acesso em:
Envolvente Empresarial - abril 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 abril 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
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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 abril de 2019, elementos fornecidos pelo CAEF.
Ler Mais

FEIRAS E EVENTOS:

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 Conferência Internacional, organização conjunta de CVR - Centro de Resíduos Valorização e da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, sobre 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/

3a Conferência Internacional de Bioenergia, decorre de 11 a 13 de setembro de 2019 no Instituto
Politécnico de Portalegre, onde reunirá investigadores de todo o mundo para discutir as políticas, os
aspetos económicos e as tecnologias aplicadas à Bioenergia

Mais informações: www.bioenergy-conference.com
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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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