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José Paulo Nunes de Almeida merece uma referência nossa, curta porque ele foi grande.
Enquanto pessoa, com a amizade com que sempre brindou os que com ele se cruzaram, pela
sua personalidade, pelo espírito de combate nas pequenas e grandes causas em que se
envolveu. Tudo o que se possa dizer é pouco, Paulo Nunes de Almeida marcou, com o seu
cunho, todas as associações que liderou, a ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários,
a ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e, mais recentemente, a AEP - Associação
Empresarial de Portugal. Acompanhou as iniciativas da APF, tendo aberto o seu XVIII
Congresso, em maio de 2018, e estado presente no lançamento do Plano Estratégico do Setor
de Fundição, em outubro do mesmo ano.
O movimento associativo perdeu um dos seus defensores, os empresários um companheiro
de jornadas, todos os que o conheceram um grande amigo. É honrando a sua memória que os
que ficam devem prosseguir.
Obrigado Paulo, não esquecerei também a forma apaixonada com que te de dedicaste ao teu
clube, afinal a paixão com que abordaste todas as facetas da tua vida.

Filipe Villas-Boas

© 2018 APF – Associação Portuguesa de Fundição

www.apf.com.pt

Rua Engº Ezequiel de Campos, 525 - 1º :: 410-233 PORTO :: Tel.: 22 6090675 :: Fax: 22 6000764 :: E-mail: info@apf.com.pt

1

Feve

Boletim Informativo nº 7

NOTÍCIAS

PRIMEIRA REUNIÃO TWG EM SEVILLA
Está confirmada a presença da APF na primeira reunião do Technical Working Group (TWG),
em Sevilha, de 16 a 20 de setembro de 2019. Esta reunião terá como objetivo avaliar as
sugestões e propostas de alteração por parte dos revisores do BREF, tendo em conta os
comentários submetidos por todos os envolvidos nesta revisão. Foi elaborado um documento
(Background Paper) onde se pode ler uma análise detalhada e completa sobre cada tópico que
será assunto a debater nesta revisão.

REUNIÃO DA COMISSÃO DE AMBIENTE DA APF
No passado dia 9 de julho teve lugar, nas instalações da APF, a quarta reunião da Comissão de
Ambiente, na qual participaram representantes das Fundições: CMW, Ferespe, SLM e SONAFI.
Nesta reunião foi analisada a comunicação recebida do EIPPCB (European Integrated Pollution
Prevention and Control Bureau) com os assuntos a debater na reunião do TWG que irá ocorrer
em Sevilha entre 17 e 20 de setembro.
Nesta comunicação foi enviada, entre outros, a agenda da reunião e o Background Paper, que
constitui uma primeira análise dos conteúdos que foram comentados pelos Estados Membros
(e outras organizações intervenientes). Até 26 de agosto deverá ser submetido aquilo que os
intervenientes querem ver discutidos nesta revisão e que não estejam contemplados no
Background Paper. Na segunda semana de agosto, irá decorrer, em Dusseldorf, nas instalações
do CAEF, uma reunião para dar uma resposta conjunta a esta solicitação e discutir assuntos
relativos à revisão do BREF.
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ERASMUS +
No passado dia 11 de julho decorreu, nas instalações do CINFU, a apresentação final do projeto
INNORESOLVE - que consistiu na criação de um Programa de Formação on-line colaborativo:
PBL - Training for managers to face the foundry 4.0 challenges. Este evento de conclusão do
projeto contou com as apresentações de casos de estudo da FAL e da Funfrap.

14ª EDIÇÃO DA GIFA – “THE BRIGHT WORLD OF METALS”
Decorreu, de 25 a 29 de junho, mais uma edição da GIFA, na cidade de Dusseldorf, na
Alemanha. A GIFA é uma das 4 feiras do “The Bright World of Metals”, constituída também
pela NEWCAST, METEC e a THERM PROCESS. A APF marcou a sua presença nesta feira, que
contou com aproximadamente 2.360 expositores e 72.500 visitantes de 118 países diferentes.
A “Bright World of Metals” fortaleceu a sua posição de liderança internacional, como a
plataforma de feiras comerciais mais importante do mundo em tecnologia de metalurgia e
fundição. Esteve presente na feira, como expositor, a associada da APF, CMW.

CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL / TAXAS
No dia 1 de julho entrou em vigor a Portaria n.º 201-A/2019, que atualiza os montantes das
taxas e prevê novas taxas resultantes dos atos abrangidos pelo novo Código da Propriedade
Industrial, revogando a Portaria n.º 1098/2008, de 30 de setembro.
Foram criadas funcionalidades que as empresas terão ao dispor junto do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, para garantir o registo e a manutenção dos seus direitos de
propriedade industrial, que procedeu à aprovação de uma nova tabela de taxas, que serão
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atualizadas anualmente, em função da evolução do índice anual de preços ao consumidor
(excluindo habitação), publicado pelo INE.
Esta Portaria efetua, também, uma atualização extraordinária ao valor da taxa do pedido de
declaração de caducidade e ao valor da taxa de pesquisa, solicitada no âmbito de um pedido
provisório de patente.

BREXIT: PRODUÇÃO AUTOMÓVEL CAIU PARA PERTO DE METADE
De acordo com dados de abril da Sociedade de Produtores e Comerciantes do Setor Automóvel
(SMMT), a produção automóvel no Reino Unido caiu para perto de metade do valor
correspondente em 2018. Esta é uma das consequências do Brexit, agravada pela possibilidade
de uma saída sem acordo. Assim, em abril de 2019 foram produzidos 70 971 automóveis,
menos 45% que no período homólogo do ano passado (127 971).
Abril é o décimo primeiro mês consecutivo em baixa na produção automóvel do Reino Unido,
com uma queda de 22,4% acumulada desde o início do ano, face ao mesmo período de 2018.
Estima-se que no final do ano de 2019, o setor registe uma quebra anual de, no mínimo, 10,5%
caso haja uma saída do Reino Unido da UE sem acordo.
Segundo a mesma fonte, muitas fábricas fecharam temporariamente como medida de
prevenção para os eventuais impactos caso o Brexit se tivesse efetivado em finais de março,
provocando uma redução significativa da produção em abril. Ademais, o prolongamento desta
instabilidade associado à possibilidade de uma saída sem acordo tem colocado um enorme
entrave ao investimento no setor e uma redução acentuada nos postos de trabalho direta e
indiretamente ligados ao setor.
De acordo com a mesma fonte SMMT, o abrandamento da procura da China, Estados Unidos
da América e União Europeia são fortes ameaças ao setor.
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ROTEIRO PARA A NEUTRALIDADE CARBÓNICA 2050 (RNC 2050)
O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050) foi aprovado no dia 1 de julho pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019–D.R. n.º 123/2019, Série I.
O RNC 2050 tem como compromisso alcançar a neutralidade carbónica em Portugal até 2050,
estabelecendo vários vetores de descarbonização e linhas de atuação como a concretização
da transição energética, aumentando muito significativamente a eficiência energética em
todos os setores da economia, apostando na incorporação de fontes de energia renováveis
endógenas nos consumos finais de energia, promovendo a eletrificação e ajustando o papel
do gás natural no sistema energético nacional. O RNC 2050 tem também como compromisso
incentivar a transição energética na indústria, a incorporação de processos de produção de
baixo carbono e as simbioses industriais, promovendo a inovação e a competitividade.

BREVES
PROGRAMA DO COSME
O COSME - EU programme for the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises
(SMEs) é o programa da União Europeia que tem como objetivo reforçar a competitividade e
sustentabilidade das PME da Europa, com incidência nos domínios da facilitação do acesso ao
financiamento, apoio à internacionalização e ao acesso aos mercados, criação de um ambiente
favorável à competitividade e promoção de uma cultura empresarial.
O Fundo Europeu de Investimento (FEI) e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) assinaram um novo
acordo no âmbito do programa do COSME, no qual Portugal é representado pelo IAPMEI. Este
acordo beneficia do apoio do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), a base do
Plano de Investimento para a Europa, o Plano Juncker.

© 2018 APF – Associação Portuguesa de Fundição

www.apf.com.pt

Rua Engº Ezequiel de Campos, 525 - 1º :: 410-233 PORTO :: Tel.: 22 6090675 :: Fax: 22 6000764 :: E-mail: info@apf.com.pt

5

Feve

Boletim Informativo nº 7

APLICAÇÃO MÓVEL IAPMEI +
Um novo canal que visa apoiar as empresas na gestão dos seus projetos do Portugal 2020 e no
cumprimento das obrigações associadas à sua execução, tornando as interações mais fáceis,
ágeis e imediatas. Esta aplicação permite consultar de forma fácil todas as obrigações, que
podem ser sincronizadas com o calendário do seu equipamento. É possível também
acompanhar a execução de projetos em tempo real, contactar o gestor de projeto no IAPMEI,
consultar avisos automáticos de novidades, por empresa e por projeto. A aplicação IAPMEI+
está disponível na Google Play Store e na App Store da Apple.

PORTARIA DE EXTENSÃO ENTRE AIMMAP E SINDEL
No dia 4 de julho foi publicada em Diário da República a Portaria n.º 204/2019, Portaria de
extensão das alterações do contrato coletivo entre a Associação dos Industriais Metalúrgicos,
Metalomecânicos e Afins de Portugal - AIMMAP e o SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e
da Energia.

INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CRESCE 4,7% EM 2018
De acordo com o INE, depois de ter registado um crescimento nominal de 4,7% em 2018, o
investimento empresarial deverá aumentar nominalmente 3,7% em 2019. Este anúncio do
INE teve como base o Inquérito de Conjuntura ao Investimento de abril.
A estimativa no inquérito de outubro de 2018, era de 4,4%. O crescimento em 2018 foi revisto
em alta, tendo em consideração o resultado apurado no inquérito de outubro (1,9%).
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O mesmo Inquérito indica também que, entre os objetivos do investimento, perspetiva-se,
entre 2018 e 2019, um aumento do peso relativo do investimento orientado para a
racionalização e restruturação e para a extensão da capacidade de produção.

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

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

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
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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/

2º

Congresso

Internacional

de

Inovação para a Fundição e para a
Industria Automóvel, decorre de 17
a 18 de outubro de 2019 no Centre
for Innovation and Technology N.
Mahalingam MAHALINGAM (CITNM), Rua António da Silva Brinco, 265, 3750-122 Águeda - Portugal
Mais informações: http://www.citnm.pt/fow.php

A próxima edição da MOLDPLAS / FEIRA INDUSTRIAL
PORTUGUESA está já agendada para 06 a 9 de
novembro de 2020, na Exposalão Batalha.

Mais informações: http://exposalao.pt/displayFair/moldplas
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MetalMadrid 2019 – 12ª Edição – Feira Industrial
da Comunidade de Madrid. Decorre a 27 e 28 de
novembro, na IFEMA Feira de Madrid.

Sectores:

Industrial, Metalúrgico, Máquinas- Ferramenta,
Compósitos, Robótica

Mais informações: https://www.easyfairs.com/es/metalmadrid-2019/metalmadrid-2019/

Feira Internacional da Fundição Injetada:
Tecnologia, Processos, Produtos. Decorre
de 14 a 16 de janeiro de 2020, na Feira de Nuremberga, Alemanha.

Mais informações: https://www.euroguss.de/

Salão Mundial de Subcontratação Industrial – Decorre de 31 de março a 3 de
Abril de 2020, no Paris Nord Villepinte Exhibition Centre, em Paris, França, em
simultâneo com a TOLEXPO, INDUSTRIE e SMART INDUSTRIES 2020.

Mais informações: https://midest.com/fr
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