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EDITORIAL
Assistimos, desde o início do ano, a um aumento dos preços da energia. Este aumento tornouse ainda mais acentuado nos últimos meses, tendo-se atingido nas últimas semanas, valores
pontuais do custo de energia acima dos €200/MWh. O mercado ibérico não mostra sinais de
abrandamento na subida de preços da energia elétrica, não se prevendo também, o
abaixamento dos custos do gás natural, pelo menos até ao início de segundo trimestre de
2022, estando neste momento a praticar-se, no mercado internacional de gás natural, valores
três vezes superiores aos praticados há um ano. Os aumentos verificados para o gás natural
prendem-se com três situações: forte tensão diplomática entre a Argélia e Marrocos, menor
disponibilidade de gás russo para a Europa Central e maiores compras de gás natural por parte
de países emergentes.
Os aumentos acentuados da energia elétrica prendem-se com incertezas quanto à
produtibilidade eólica. O maior recurso a centrais alimentadas a gás natural leva a que o preço
grossista seja influenciado pelo custo que essas centrais cobram ao MIBEL (Mercado Ibérico
de Eletricidade) durante mais horas do dia, fazendo disparar o valor final da energia.
É, portanto, urgente a adoção de medidas mitigadoras por parte do estado, a Comissão
Europeia já deu orientações aos seus estados membros no sentido de que sejam adotadas
medidas, nomeadamente o estabelecimento de salvaguardas para evitar desconexões da
rede, reduções temporárias e específicas de certos impostos e prestação de ajuda às empresas
ou indústrias, em conformidade com as regras da UE em matéria de auxílios estatais. O
Ministro da Finanças anunciou, entretanto, medidas para travar o aumento do custo de
energia para as empresas em 2022, através de injeção de fundos, reduzindo as tarifas de
acesso à rede.
Alexandra Ferreira
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NOTÍCIAS

ENERGIA – EXPOSIÇÃO ENVIADA AO MEETD E AO MAAC
Como mencionado no editorial deste BI, foi enviada uma exposição ao MEETD e ao MAAC solicitando
ao Governo ações concretas de mitigação relativamente aos impactos que a escalada de preços da
energia terá no setor. Nesta exposição está explanada a situação grave que esta escalada de preços
terá na generalidade dos nossos Associados, mas também é abordada a temática do fim do regime de
interruptibilidade, previsto para o final do corrente mês, que afetará de uma forma significativa, dois
dos nossos Associados.
Estão também previstas ações conjuntas com a APIGCEE - Associação Portuguesa dos Industriais
Grandes Consumidores de Energia Elétrica, no sentido da defesa dos interesses comuns a vários setores
da indústria que são consumidores intensivos de energia.
LER MAIS

AUDIÊNCIA NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
No seguimento do pedido de audiência ao Sr. Presidente da República, decorreu, no passado dia 24 de
setembro, a audiência supracitada, tendo a APF sido recebida pela Casa Civil da PR. Nesta reunião,
foram esclarecidos os constrangimentos, para o setor de fundição, resultantes da publicação da Lei nº
52/2021 de 10 de agosto. A posição da APF relativamente à limitação do encaminhamento de resíduos
de areias de fundição para as pedreiras, no âmbito da operação de gestão de resíduos R10 C enchimento de vazios de escavação, foi apresentada, tendo sido defendida a perspetiva de que estes
mesmos resíduos podem ser enquadrados nesta nova lei, uma vez que as areias utilizadas no processo
de moldação provêm da indústria extrativa. No decorrer da audiência foi sugerido à APF que solicitasse,
junto da APA, a elaboração de uma nota técnica nesse sentido.
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PARECER TÉCNICO - ENQUADRAMENTO DOS RESÍDUOS DE FUNDIÇÃO NO
CONCEITO DE “ENCHIMENTO” - LEI 52/2021
No seguimento da alteração, introduzida pela Lei nº 52/2021, de 10 de agosto, ao conceito de
“enchimento”, a APF desenvolveu um conjunto de ações, já mencionadas no BI de setembro, entre as
quais um pedido de audiência junto da APA. Foi, entretanto, preparado pela Universidade do Minho,
um parecer técnico sobre a gestão das areias do setor da fundição. Neste parecer, é defendido que os
resíduos de areias de fundição poderão ser enquadrados no novo conceito de “enchimento” uma vez
que as areias utilizadas na moldação provêm da indústria extrativa e são resíduos inertes.
Neste documento também se questiona a razão pela qual foi alterado o valor-limite para o teor do
parâmetro orgânico HAP (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos), argumentando que a perigosidade
destes compostos apenas deriva da sua inalação e em valores muito superiores aos 100 mg/kg, não se
compreendendo o porquê da alteração tão profunda que foi introduzida no novo diploma, cujo valorlimite passou a ser de 30 mg/kg.Mesmo para valores próximos dos anteriores 100 mg/kg, o resíduo
não poderá ser considerado ecotóxico.
O parecer anteriormente citado, foi enviado à APA, tendo esta entidade informando que se encontra
a preparar um documento/lista positiva de resíduos que poderão ser depositados nas pedreirasde
acordo com a definição de “enchimento” determinada pela Assembleia da República, na sua alteração
ao Regime Geral de Gestão de Resíduos. Informou ainda que, da análise em curso, perspetiva-se a
possibilidade de se poder enquadrar os resíduos de areias de fundição, assim como os de outras
atividades, no quadro da definição em vigor. A APA prevê que este documento esteja concluído até ao
final do mês de outubro.
LER MAIS

LEI 52/2021 DE 10 DE AGOSTO - ALTERAÇÃO DO VALOR-LIMITE DO
PARÂMETRO HAP – HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS
No seguimento da alteração do valor-limite para o teor do parâmetro HAP, introduzida na Lei nº
52/2021, foi realizado um questionário aos Associados no sentido de aferir se esta alteração poderá
causar constrangimentos para as empresas. Esta consulta visa obter informação mais precisa sobre a
necessidade de uma intervenção mais incisiva sobre este assunto junto da autoridade competente.
© 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

3

Feve

Boletim Informativo nº 9

CAEF COUNCIL MEETING
Realizou-se nos passados dias 24 e 25 de setembro, em Bilbau, o CAEF Council Meeting 2021. Nesta
reunião foram abordados os temas de maior preocupação e interesse para o setor da fundição, como
a escalada de preços da energia e das matérias-primas, passando pela revisão em curso do BREF SF e
pelas novas imposições legais relacionadas com o ambiente. Foi também apresentado o relatório da
Comissão Executiva e aprovados os planos de investimento propostos. A transição da Presidência do
CAEF foi outro ponto da agenda, passando, em 2022, a Presidência para França, sendo Chiara Danielli,
Presidente do CAEF.

PROJETO SAAC - CAPACITAÇÃO - BOAS PRÁTICAS E QUALIDADE DE GESTÃO
A primeira ação no âmbito do projeto SAAC, Capacitação - Boas práticas e qualidade de gestão, realizarse-á, no próximo dia 20 de outubro, pelas 16h00, nas instalações da Universidade Católica. Nesta ação
de sensibilização e informação, a temática da Gestão será abordada, pelo orador, o Professor
Catedrático Convidado, José F. Pinto dos Santos, numa lógica de “ver para crer. Dirigida aos
responsáveis de topo das empresas Associadas, tem como objetivo a partilha de informação sobre a
vantagem e necessidade de adoção de determinadas práticas de gestão.

PROJETO SAAC: PRÓXIMOS PASSOS
O projeto “Capacitação do Setor de Fundição: a transição para uma economia circular e
digital“teve mais uma etapa concluída: já foram feitas as visitas às empresas que vão participar
no pilar referente ao estudo de viabilidade das areias de fundição no processo produtivo de
produtos cerâmicos. Como já foi referido, para a realização do estudo, este pilar conta com o
CTCV que nos acompanhou nas visitas às empresas: Fábrica Visão, CIF, FAL, Funfrap e Felino.
As visitas foram realizadas durante o mês de setembro, tendo sido uma oportunidade para a
APF apresentar o projeto. As areias de fundição serão agora alvo de vários testes e análises
pelo CTCV, de modo a a uma conclusão preliminar acerca da possibilidade de incorporação
das mesmas em processos produtivos de produtos cerâmicos, numa altura em que se sabe
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existir uma necessidade muito grande por parte das empresas de soluções, neste âmbito. O
objetivo futuro será o de que este estudo permita instaurar junto da APA um novo processo
para a desclassificação deste resíduo, para que passe a ser considerado um subproduto por
esta entidade, de modo a ultrapassar os constrangimentos sentidos pelo setor.

CASTWOMAN – ENCERRAMENTO DO PROJETO
Decorreu no mês passado, no CINFU, em três sessões distintas, a apresentação das conclusões
do projeto CASTWOMAN. Devido às medidas de controlo da pandemia, foram realizadas
sessões distintas para formadores, formandos e empresas. Na reunião com as empresas, foi
principalmente referida a importância de o projeto poder ser utilizado em escolas, de modo a
que as adolescentes e jovens adultas possam ser sensibilizadas para as vantagens de trabalhar
na indústria de fundição.

ASSOCIADOS NA ELMIA
A Feira Elmia Subcontractor 2021 decorrerá no Elmia Exhibition Centre, na Suécia, de 9 a 12
novembro 2021. Esta é a principal feira de subcontratação do norte da Europa que vai já na
sua 18º edição. São os seguintes, os associados da APF que estarão presentes na feira: CMW,
FAL, FELINO, FERESPE, FUNDÍNIO, e FUNDIVEN.

REFORMA DE ROSÁRIA MACHADO
Depois de 41 anos de muita dedicação e apoio incondicional a esta Associação, a Rosária
Machado deixou de colaborar com a APF no passado mês de setembro. A APF manifesta-lhe
agradecimento pelos seus contributos positivos e enriquecedores ao longo dos anos de
trabalho na Associação, bem como pela sua característica boa disposição que muito contribuiu
para o bom ambiente de trabalho. Contadora de histórias nata, a Rosária esteve sempre
presente nos momentos mais importantes da Associação, como os Congressos e a Feiras,
tendo, por isso, um conhecimento profundo da APF.

© 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 9

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 outubro de 2021, fornecidos pelo CAEF.
Ler Mais

PREÇOS DE MATÉRIAS-PRIMAS - METALSHUB
Evolução dos preços das principais ferroligas (ver newsletter da Metalshub).
Ler Mais

CAEF – SENTIMENTO DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO
Apresenta-se a Indicação do Sentimento da Indústria de Fundição em vários países europeus
(disponível ao mês de agosto de 2021) 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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FEIRAS E EVENTOS

Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para a Indústria – Decorre de 1 a 4 de
dezembro de 2021, na Exponor, no Porto. Mais informações: https://emaf.exponor.pt/

Feira Elmia Subcontractor 2021 – Decorre no Elmia Exhibition Centre, na Suécia, de 9 a 12
novembro 2021. Mais informações: https://www.elmia.se/en/subcontractor/

Salão Mundial de Subcontratação Industrial – Decorre de 17 a 20 de maio de 2022, em Paris NordVillepinte, France. Mais informações: https://midest.com/fr
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Alumminium world trade fair, decorre de 27 a 28 de setembro de 2022, em Dusseldorf, Alemanha.
Mais informações: Home | ALUMINIUM 2022 (aluminium-exhibition.com)

Feira na área da metalurgia, organizada pela Turkcast. Decorrerá de 6 a 8 de outubro de 2022, em
Akiros, na Turquia. Mais informações: www.ankiros.com
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