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Boletim Informativo
EDITORIAL
Neste último trimestre do ano assiste-se a uma diminuição da atividade nas principais unidades de
produção do setor em Portugal, deixando antever que no corrente ano o setor não irá atingir os níveis
de produção e faturação do ano passado.
Esta diminuição de atividade é o reflexo da queda das necessidades do mercado de peças de fundição,
que se iniciou no último trimestre do ano passado e que, teimosamente, se tem vindo a agravar ao
longo deste ano.
Para agravar este quadro pouco favorável estão presentes ameaças como o Brexit, o agravamento das
tensões comerciais entre os USA e a China e as taxas de CO2 impostas pela Comissão Europeia ao
construtor automóvel já para o próximo ano.
Avizinham-se tempos difíceis para a Indústria Europeia no seu todo e em particular para a Fundição
Portuguesa.
A APF tem estado envolvida em diversas atividades ao longo do ano, que se têm vindo a dar a conhecer
nos Boletins anteriores, e das quais gostaríamos de destacar a revisão do BREF do setor.
Também a organização do XIX Congresso Nacional de Fundição, que se irá realizar em maio do próximo
ano, será um dos assuntos que estará na agenda da APF, com vista a uma abordagem dos temas e
desafios mais importantes para o setor. À semelhança da edição anterior, pretende-se um Congresso
participado e enriquecedor e que contribua para preparar o setor para enfrentar os crescentes desafios
de um mercado em rápida transformação.

Duarte Santos
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NOTÍCIAS
REUNIÃO BREF
Na semana de 17 a 20 de setembro, decorreu a Kick of Meeting (KoM), em Sevilha, dando continuidade
ao processo de revisão do SF BREF. Para além da APF, que esteve presente através da Associação
Europeia de Fundição (CAEF), estiveram presentes os Estados-Membros, a EEB (European
Environmental Bureau), a EUROMETAUX (European non-ferrous metals association), a EUROFER (The
European Steel Association), a ORGALIM (Europe's Technology Industries), EUROFORGE e a equipa de
revisão do BREF.
No decorrer dos 4 dias de reunião discutiram-se as propostas que tinham sido feitas pelos revisores do
BREF, de acordo com os interesses dos representantes da indústria (onde a APF esteve inserida), dos
representantes dos Estados Membros e das ONG. Nesta reunião estiveram envolvidos diferentes
interesses o que dificultou, por vezes, a busca pela solução que agradasse a todos.
Durante a KoM, concluiu-se como deveria ser escrita cada proposta, que já tinha sido apresentada e
modificada consoante os comentários dos vários intervenientes neste processo, de forma consensual.
Assim, e apesar de ainda se ter ficado longe da definição de valores-limite para poluentes, ficou-se
mais perto de decidir quais os parâmetros objeto de fixação de valor-limite no futuro. Haverá
certamente uma recolha exaustiva de dados das fundições europeias, envolvendo os diferentes
processos.
No final do próximo mês estará pronto um draft do questionário para recolha de dados das fundições
que será analisado e comentado pelo TWG (no prazo de um mês) e até ao final do mês de dezembro
será proposto o segundo draft. Em fevereiro do próximo ano devem estar escolhidas as fundições que
irão responder ao questionário. Estima-se que o questionário seja distribuído em março de 2020 e
respetiva submissão até ao final de junho do mesmo ano.
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REUNIÃO COMISSÃO AMBIENTE APF
No passado dia 10 de outubro, da parte da manhã, decorreu, nas instalações da APF, mais uma reunião
da Comissão de Ambiente. Estiveram presentes os representantes de várias fundições associadas:
Schmidt Light Metal Group, Sonafi, CMW, SAKTHI, Fucoli e Duritcast.
Esta reunião teve como principal objetivo a informação, por parte da APF, das decisões que haviam
sido tomadas em Sevilha, na KoM.

PROJETO CASTWOMEN
Foi aprovado mais um projeto em que a APF participará. Desta vez, o tema é os estereótipos do papel
das mulheres na fundição. Este projeto surge precisamente para quebrar este estereótipo e despertar
o interesse das mesmas pelo setor. O projeto tem início no mês de outubro com final previsto em
setembro de 2021. A primeira reunião de arranque do projeto será em Bilbao, nos dias 26 e 27 de
novembro. As diversas organizações parceiras no projeto são a Asociacion de Fundidores del Pais Vasco
y Navarra (Espanha) que é o seu promotor, a Ankara Haci Bayram Veli Universitesi (Turquia), o CINFU,
o Fondo Formacion Euskadi Sll (Espanha), o Inthecity Project Development (Holanda) e o Point Proje
Insaat Taahhut Muhendislik Ve Ticaret Limited Sirketi (Turquia).

CITNM PROMOVE ENCONTRO DOS SETORES AUTOMÓVEL E DE FUNDIÇÃO
O Centro de Inovação e Tecnologia N. Mahalingam (CITNM) reuniu, pela segunda vez, importantes
representantes mundiais da indústria automóvel e de fundição no Congresso Foundry on Wheels, nos
passados dias 17 e 18 de outubro, em Águeda. Ao longo de dia e meio foram discutidas e alinhadas as
estratégias de ID entre os construtores automóveis e os seus fornecedores, principalmente os
fornecedores de componentes metálicos. Os principais tópicos desenvolvidos durante o evento deste
ano foram Materiais Avançados e Tecnologias, Desenvolvimento de Produto e Desenvolvimentos no
Body in White.
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Da manhã do primeiro dia do Congresso destaca-se a intervenção do Diretor Comercial Europeu da
Opel que apresentou a estratégia comercial deste construtor para os veículos ligeiros e as tendências
do mercado para os próximos anos. A parte da tarde foi dedicada ao desenvolvimento do produto,
onde o destaque vai para a intervenção do representante da Continental que deu uma visão sobre o
desenvolvimento do produto do fornecedor de excelência para a indústria automóvel. Sob o mesmo
tema desenvolveu-se um debate com representantes do Schmidt Light Metal Group da Sakthi Portugal
e da LHP Europe. Neste debate foi realçada a importância do desenvolvimento do produto não
esquecendo o papel da fundição como fornecedor de componentes metálicos.
O segundo dia do Congresso foi dedicado ao Body in White, tendo o representante da Kirchhorf
Automotive apresentado os mais recentes desenvolvimentos nesta área, tendo sido seguido de um
debate.
No fecho do Congresso o Sr. Jorge Fesch apresentou a previsão de vendas mundiais de veículos ligeiros
até 2030, subdividida pelas várias motorizações e a previsão da evolução da produção da indústria
automóvel europeia e da Sakthi Portugal.
A parte da tarde do segundo dia foi dedicada a visitas a fundições, havendo a opção de visitar a SP 21
em Águeda, para os participantes mais interessados na tecnologia de fundição de ferrosos e a Sonafi
em Matosinhos, para os participantes mais interessados nos não ferrosos.

PREVISÕES DO FMI PARA A ECONOMIA
As perspetivas de crescimento da zona euro foram atualizadas em baixa pelo FMI, devido ao
crescimento mais fraco da procura externa e à redução de stocks devido a uma redução na produção
industrial, sentida particularmente na Alemanha. Antecipa-se que a zona euro cresça 1,2% este ano,
face aos 1,3% projetados em junho, muito devido à desaceleração da economia alemã. A procura
externa poderá recuperar já no próximo ano, uma vez que os fatores que estão a afetar o seu aumento
(como as novas regras de emissões que afetam a produção de carros na Alemanha) deverão atenuar o
seu efeito.
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Relativamente à China, antecipa-se um crescimento de 6,1% para este ano e de 5,8% para o próximo,
valores abaixo das projeções do relatório de julho. O FMI sublinha que o aumento das tensões
comerciais dos últimos meses provocará uma desaceleração da economia mundial. Desde o início do
ano que os mercados financeiros têm vindo a ser afetados pelas crescentes taxas alfandegárias dos
EUA para todas as importações da China, pelas restrições impostas pelos Estados Unidos ao comércio
com empresas de tecnologia chinesas e pelo aumento do risco de ocorrer um Brexit sem acordo.
O FMI prevê ainda que os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento deverão ter um
crescimento de 3,9% em 2019, aumentando para 4,6% em 2020

BREVES
MEDIDA CONVERTE+
A Portaria n.º 323/2019 de 19 de setembro, regula a criação da medida CONVERTE+. Esta medida é um
apoio transitório à conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo,
através da concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro.
O apoio financeiro consiste na atribuição à entidade empregadora de um apoio financeiro de valor
equivalente a quatro vezes a remuneração base mensal prevista no contrato de trabalho sem termo,
até um limite de € 3 050.00.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Estão abertos os primeiros avisos para a Promoção da Eficiência Energética e da Utilização das Energias
Renováveis nas Empresas. Os beneficiários são as Empresas cujos imóveis objeto de intervenção sejam
propriedade da empresa ou disponham de contrato de arrendamento com duração compatível com o
tempo de vida útil dos investimentos. As operações elegíveis são, por exemplo, intervenções nos
processos produtivos das empresas que se encontrem previstas na auditoria energética ou
intervenções ao nível da produção de energias renováveis nas empresas para autoconsumo, desde que
façam parte de soluções integradas que visem a eficiência energética. O incentivo é reembolsável com
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taxa máxima no Norte, Centro, Alentejo e Algarve (70%) e em Lisboa em 50 % (sem juros em 8 anos,
dos quais 2 de carência). O incentivo encontra-se limitado à disponibilidade que a empresa tem, em
função dos restantes apoios recebidos, dentro do limite de 200 000 euros num período de três anos.

REGISTO CENTRAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO (RCBE)
O prazo para a obrigação declarativa das empresas no que diz respeito ao RCBE termina no dia 31 de
outubro. Ao abrigo da Lei nº 83/2017 de 18 agosto relativa às Medidas de Combate ao Branqueamento
de Capitais e Financiamento do Terrorismo, foi aprovado, pela Lei 89/2017 de 21 de agosto, o Regime
Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE), posteriormente regulamentado pela Portaria
233/2018 de 21 agosto. Relembra-se que estão sujeitas ao RCBE todas as Sociedades Comerciais,
nacionais ou estrangeiras que exerçam atividade em Portugal, as Associações, as Cooperativas, as
Fundações, as Sociedades Civis, entre outras. Esta obrigação é cumprida através do preenchimento e
submissão de formulário eletrónico.

LEI N.º 119/2019
Com a publicação desta lei no Diário da Republica nº179/2019, série I de 18 de setembro foram
alterados diversos códigos fiscais. Foram introduzidas alterações ao nível da criação da definição de
“Volume de Negócios”, no âmbito do IRC e de quaisquer outros impostos que, direta ou indiretamente,
incidam sobre lucros. Esta definição passa a estar subjacente ao cálculo do pagamento especial por
conta.
Em sede do IVA, o pagamento do imposto apurado pelo sujeito passivo passa do dia 10 para o dia 15,
do 2º mês seguinte àquele a que respeitam as operações (sujeitos passivos com volume de negócios
igual ou superior a 650.000 euros no ano civil anterior); e do dia 15 para o dia 20, do 2º mês seguinte
ao trimestre do ano civil a que respeitam as operações (sujeitos passivos com um volume de negócios
inferior a 650.000 euros no ano civil anterior).
Lei nº 11/2019
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REGULAMENTO (UE) 2019/1390
O Regulamento (UE) 2019/1390 da Comissão, de 31 de julho de 2019, altera, tendo em vista a
adaptação ao progresso técnico, o anexo do Regulamento (CE) n. 440/2008. Estas alterações
referem-se às normas aplicáveis no âmbito da determinação das propriedades físico-químicas, da
toxicidade e da ecotoxicidade dos produtos químicos. Este Regulamento estabelece métodos de
ensaio nos termos do Regulamento (CE) n. 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH).

BREXIT
O Decreto-Lei n.º 147/2019, publicado em Diário da República n.º 187/2019, Série I de 30 de setembro
aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União
Europeia sem acordo.
Decreto-Lei n.º 1472019

ANÁLISE E INDICADORES DA CONJUNTURA ECONÓMICA
O Departamento de Assuntos Económicos da AEP, AIP e da CIP elaborou a Análise da Conjuntura
relativa a setembro de 2019, com os dados de conjuntura mais relevantes para as empresas,
documento ao qual poderão ter acesso em:
Envolvente Empresarial setembro-2019
Portugal
Área Euro
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CAEF – SENTIMENTO DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO
Apresentamos a Indicação do Sentimento da Indústria de Fundição em vários países europeus
(disponível ao mês de setembro 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 setembro de 2019, fornecidos pelo CAEF.
Ler Mais

FEIRAS E EVENTOS:

A próxima edição da Europor realizar-se-á de 5 a 8 de novembro de 2019, na Feira de Roterdão,
Holanda, evento dedicado ao transporte marítimo, offshore, transporte terrestre, dragagem,
embarcações de pesca e de recreio.
Mais informações: https://www.europort.nl/en

© 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

8

Feve

Boletim Informativo nº 9

A próxima edição da MOLDPLAS / FEIRA INDUSTRIAL
PORTUGUESA está já agendada para 06 a 9 de
novembro de 2019, na Exposalão Batalha.
Mais informações: http://exposalao.pt/displayFair/moldplas

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/
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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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