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Boletim Informativo
EDITORIAL
Como é já do conhecimento aos Associados, foi adiado para outubro o nosso XIX Congresso Nacional
de Fundição. A responsabilidade ao nível dos comportamentos que a cada um de nós cabe nesta
batalha contra o COVID-19, anulando ou retardando os canais de propagação do vírus, que já revelou
a sua extrema velocidade de contágio, ditou esta decisão.
Mantêm-se os trabalhos de preparação, agora menos intensos, e a necessária reprogramação que
necessariamente atenderá à situação internacional, atualmente muito dura nalguns dos países donde
provinham alguns dos oradores do Congresso.
Por maior que seja o grau de otimismo que cada um de nós convoque, dificilmente conseguimos
vislumbrar um futuro próximo radioso. Ainda que a doença não atinja a maioria de nós, assim o
desejamos e esperamos, os efeitos desta paragem forçada da economia mundial, trará consequências,
mais ou menos, funestas para todos nos próximos meses, em função da própria capacidade de cada
país em controlar a propagação da epidemia. Mas, o sucesso de um país não significa, por si só, a
resolução do problema, terá de se dar uma recuperação bastante generalizada para que a economia
volte a retomar a trajetória ascendente.
Olhando para o lado positivo, o gigante que é a China já deu mostras de que quer seguir em frente.
Com a ajuda de todos, trilharemos esse caminho!

Helena Oliveira

© 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 3

NOTÍCIAS
APF VISITA FUNDIÇÕES
Durante o mês de março a APF deu continuidade ao plano de visitas às fundições associadas, desta vez
à Funfrap e à Firmago. Na primeira, foi recebida pelo Dr. º Idálio Fernandes e Eng.ª Sónia Almeia e, na
segunda, pelo Sr. Firmino Martins Gomes e Eng.º Machado e Cunha, aos quais se agradece a
hospitalidade.

ATUALIZAÇÃO BREF
Encontra-se, neste momento, em fase de teste o terceiro draft do questionário às fundições com o
objetivo de recolha de dados a ter em conta neste processo de revisão do BREF. Até ao dia 20 de março,
as fundições que estão a participar nesta fase de testes deverão registar os possíveis erros ou melhorias
que possam ser executadas no ficheiro. O objetivo será facilitar o preenchimento do questionário,
evitado a existência de dúvidas ou necessidade de correções.

EMPRESAS AFETADAS PELO COVID-19 PODEM PAGAR IMPOSTOS MAIS TARDE
Um número significativo de medidas de apoio às empresas foi já anunciado pelo governo, no sentido
de fazer face ao impacto económico do novo coronavírus. É o caso do alargamento do prazo de
pagamento de impostos ou a linha de apoio à tesouraria que vai ser reforçada com duzentos milhões
de euros.
Registam-se aqui alguns links para consulta:
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=330
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home
https://www.iapmei.pt/NOTICIAS/Coronavirus-Saiba-quais-as-novas-medidas-para-mi.aspx
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ABERTAS AS CANDIDATURAS PARA I&D
Estão abertas as candidaturas ao SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação &
Desenvolvimento Empresarial). Através deste sistema pretende-se aumentar a competitividade das
empresas apoiando o seu esforço em I&D através da dedução à coleta do IRC de uma percentagem das
respetivas despesas de I&D.
No ano passado as empresas portuguesas apresentaram 1.663 candidaturas referentes a projetos
desenvolvidos durante 2018, que corresponde a mais 17,5%, que as apresentadas no ano fiscal
anterior. No total, as empresas declararam investimentos em I&D no valor de cerca de 817 milhões de
euros (M€), o que representa um crescimento de 19% face aos 686 M€ declarados no ano fiscal de
2017.
As despesas de Investigação apoiadas pelo projeto são as realizadas pelo sujeito passivo de IRC com
vista à aquisição de novos conhecimentos científicos ou técnicos ou à exploração de resultados de
trabalhos de investigação ou de outros conhecimentos científicos ou técnicos com o objetivo de
descobrirem ou melhorarem substancialmente matérias-primas, produtos, serviços ou processos de
fabrico.

QUEDA DAS EXPORTAÇÕES CHINESAS
Na segunda maior economia do mundo, a China, as exportações caíram 17%. As ações a nível global e
o retorno dos investidores está a afundar-se à medida que os preços do petróleo caem para valores
históricos. As quebras são impulsionadas devido aos receios face à epidemia do novo coronavírus. Esta
é a maior queda desde 1991, com o preço do barril a diminuir mais de 30%.
As principais bolsas de valores asiáticas sofreram pesadas baixas, vítimas da propagação do novo
coronavírus e do colapso do mercado do petróleo, o que levou o iene a subir em relação ao dólar.
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O mercado do ouro negro está em convulsão após a decisão da Arábia Saudita de aumentar a produção
de petróleo e reduzir drasticamente os preços do mesmo, após o fracasso das negociações entre a
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia.
Estes últimos não conseguiram chegar a acordo sobre cortes adicionais na sua produção, na tentativa
de conter a queda no consumo de petróleo face à epidemia de Covid-19.

PERSONALIDADE MUNDIAL DO ANO NO SETOR AUTOMÓVEL
Carlos Tavares, CEO do Grupo PSA, foi eleito personalidade mundial do ano no setor automóvel pelo
júri dos World Car Awards (WCA). Carlos Tavares deverá receber o prémio durante o Salão Automóvel
de Nova Iorque, adiado para agosto devido ao surto do coronavírus Covid-19.
De acordo com o comunicado, a escolha de Carlos Tavares premeia o trabalho do gestor na
consolidação a nível mundial do Grupo PSA. Carlos Tavares negociou a fusão com a Fiat Chrysler
Automobiles (FCA), que dará origem ao quarto maior grupo automóvel mundial. No comunicado, a
organização destaca também a estratégia da PSA para a eletrificação da sua gama.

INVESTIMENTO CAI, EXPORTAÇÕES IMPULSIONARAM ECONOMIA EM 2019
A taxa de crescimento do PIB em 2019 foi revista e ficou em 2,2%. Os dados revistos continuam a
apontar para um abrandamento do PIB em 0,4 pontos percentuais relativamente a 2018, já que o
crescimento do PIB naquele ano também foi revisto em alta, para 2,6%.
Os novos dados revelam uma aceleração da atividade económica no quarto trimestre do ano para
2,2%, impulsionada pelas exportações, com um crescimento homólogo de 6,3% (face a 2,2% no terceiro
trimestre), bem como pelo facto das importações terem reduzido o seu crescimento para 3,2% (face a
5,8% no terceiro trimestre).
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O facto de ter havido um maior contributo da procura externa líquida compensou o efeito do
crescimento menos intenso do consumo privado (de 2,7% para 2,0%) e da diminuição do investimento
(-2,6%). A queda do investimento resultou da evolução da variação de existências e do forte
abrandamento da formação bruta de capital fixo (de 6,0% para apenas 1,5%).

ANÁLISE E INDICADORES DA CONJUNTURA ECONÓMICA
O Departamento de Assuntos Económicos da AEP, AIP e da CIP elaborou a Análise da Conjuntura
relativa ao 3º Trimestre de 2019, com os dados de conjuntura mais relevantes para as empresas,
documento ao qual poderão ter acesso em:
3º Trimestre de 2019

CAEF – SENTIMENTO DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO
Apresenta-se a Indicação do Sentimento da Indústria de Fundição em vários países europeus
(disponível ao mês de março de 2020) e a 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 2020, fornecidos pelo CAEF.
Ler Mais
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FEIRAS E EVENTOS:

Salão Mundial de Subcontratação Industrial – Decorre de 23 – 26 de junho 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

31ªBienal- Feira Espanhola de Máquinas e Ferramentas- Decorre de 23 - 27 de novembro
2020 no Bilbao Exhibition Center, Bilbao.
Mais informações: http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/

Feira internacional de Fundidos e Forjados, Mercados, Processos e Produtos. Decorre de 16 a 18 de
junho de 2020, na Feira de Estugarda, Alemanha.
Mais informações: https://www.messe-stuttgart.de/castforge/
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