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Boletim Informativo
EDITORIAL
No início do presente ano, todos estavam conscientes de que este seria repleto de desafios e
dificuldades inerentes, essencialmente, às consequências da pandemia da COVID-19. Este facto foi
confirmado, pois para além das consequências económicas e sociais já verificadas em 2020, o ano de
2021 apresentou novas dificuldades.
A escassez de matérias-primas foi o primeiro sinal preocupante, tendo-se assistido a roturas na cadeia
de abastecimento que evoluiu para uma escalada de preços. Este fenómeno ainda se mantêm, não
havendo previsão de inversão desta tendência.
O aumento do preço da energia foi o segundo indicador preocupante. No início do segundo semestre
o mercado ibérico alterou-se tendo-se atingido, no terceiro trimestre do ano, valores pontuais do preço
de energia acima dos €200/MWh. Este aumento de preços, para além do seu impacto direto nos custos
das empresas, influencia a inflação na zona euro, com uma contribuição de 50%, situando-se neste
momento nos 4,9%.
Por fim, a temática ambiental é também fator de grande preocupação para o setor, sendo a recente
legislação implementada fortemente penalizadora para os Associados com processos de moldação em
areia.
Em todos os temas acima abordados, houve intervenção da APF no sentido de defender os interesses
dos seus Associados. O compromisso manter-se-á em 2022, com a certeza de que, apesar de todas
estas adversidades, o setor demostrará a necessária resiliência.

Alexandra Ferreira
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NOTÍCIAS
NOTA TÉCNICA APA – INCLUSÃO DE CÓDIGOS LER DAS AREIAS DE FUNDIÇÃO
Foi publicada na passada sexta-feira, dia 17 de dezembro, a versão 02 da Nota Técnica da APA, relativa
a operações de enchimento de vazios de escavação. Neste documento estão agora incluídos, tal como
defendia o setor, os códigos LER referentes às areias de fundição, mais concretamente:
100906 machos e moldes de fundição não vazados, não abrangidos em 100905
100908 machos e moldes de fundição vazados, não abrangidos em 100907
101006 machos e moldes de fundição não vazados, não abrangidos em 101005
101008 machos e moldes de fundição vazados, não abrangidos em 101007.
Este é um passo importante para as fundições de moldação em areia, na medida em que continuarão
a poder enviar este tipo de resíduos para pedreiras e areeiros no âmbito da operação de resíduos (R10),
enchimento de vazios de escavação. No entanto, para que este tipo de operação de gestão resíduos
possa continuar a ser executado, as empresas deverão apresentar dois tipos de relatórios: os de
caracterização físico-química em termos de perigosidade e os de admissibilidade em aterro. Só desta
forma a empresa estará salvaguardada relativamente ao cumprimento dos requisitos ambientais
atualmente impostos.
LER MAIS (Nota Técnica)

NOVO ASSOCIADO: OLIMAR
A APF tem, desde o presente mês, um novo Associado, a OLIMAR. Com uma fundição que produz
essencialmente ferro fundido, mas também bronze e alumínio, a OLIMAR, em Alcanena, apresenta no
seu portefólio redutores, guinchos, motores elétricos, engrenagens e equipamentos para a indústria
da pedra ou da reciclagem.
A APF dá as boas vindas ao seu novo Associado!
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VISITA A ASSOCIADO
Durante o mês de dezembro a APF continuou com as visitas aos seus Associados, tendo visitado a
SONAFI. A APF foi recebida por Rui Dimitri, Diretor Finaceiro da empresa que, com simpatia e
disponibilidade, resumiu o percurso da empresa nos últimos anos e perspetivou o futuro próximo da
mesma. Foram, igualmente, discutidos alguns dos maiores desafios do setor. A APF agradece este
momento de partilha com o Associado.

ALTERAÇÕES NAS REGRAS DE COMÉRCIO ENTRE UE E REINO UNIDO
A Comissão Europeia alertou a BusinessEurope para as alterações que irão ocorrer a partir de 1 de
janeiro de 2022 nas regras de comércio entre a União Europeia e o Reino Unido.
Desde 1 de janeiro do presente ano que o comércio entre a União Europeia e o Reino Unido é regido
por um acordo de comércio livre (Acordo de Comércio e Cooperação - ACC). Neste período transitório,
os exportadores da UE puderam fazer declarações de origem com base em declarações do fornecedor,
mesmo na ausência de documentação completa, desde que a apresentassem até ao final de 2021.
Assim, importa recordar aos exportadores da UE que:
−

O período transitório termina em 31 de dezembro de 2021 e não será prorrogado.

−

Até 1 de janeiro de 2022, os exportadores devem possuir todas as declarações de fornecedores
relevantes. Os exportadores que não o fizerem devem informar os importadores desse facto,
o mais tardar, até 31 de janeiro de 2022.

LER MAIS

LANÇAMENTO DE CONCURSOS PRR DESTINADOS À DESCARBONIZAÇÃO DA
INDÚSTRIA
No passado dia 10 de dezembro foram lançados os concursos no âmbito do PRR dirigidos à
descarbonização da indústria. Este evento, realizado em Ílhavo, contou com a Presença do Ministro de
Estado, da Economia e da Transição Digital, bem como do Secretário Adjunto da Economia.
A descarbonização da indústria é uma das grandes apostas do PRR, tendo como objectivo alinhar a
indústria nacional com as metas climáticas do Pacto Ecológico Europeu.
© 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 11

Este novo investimento, liderado pelo IAPMEI tem uma dotação de 750M€ e visa promover e apoiar
financeiramente a indústria num âmbito multidimensional na área ambiental, estando desenhado para
o desenvolvimento de projetos em quatro aspetos: processos e tecnologias de baixo carbono na
indústria; incorporação de
energia de fonte renovável e armazenamento de energia; adoção de medidas de eficiência energética
na indústria; apoio à capacitação das empresas e a elaboração de instrumentos de informação.

FEIRA EMAF
De 1 a 4 de dezembro, a APF esteve presente, como expositor, na 18ª edição da EMAF - Feira
Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para a Indústria. Neste evento, estiveram
também presentes alguns dos associados da APF como a Blasqem, a Coniex e a Olimar.
Os 19.500 visitantes contaram com 6 pavilhões repletos de novidades técnicas, nos quais, os cerca de
390 expositores tiveram a oportunidade de apresentar as suas principais de soluções em áreas como
as máquinas-ferramenta, periféricos, robótica, automação, software industrial, indústria 4.0, entre
outras.
Este evento teve também a visita do Ministro da Economia de Transição Digital, que visitou vários
expositores para testemunhar o que de melhor se faz no setor, com especial atenção para o mercado
nacional. Esta é uma importante Feira para o setor, na qual é possível estabelecer novos contactos,
networking, e conhecer as novas tendências no mercado nacional e internacional.

REUNIÃO CENAC
No passado dia 15 de novembro teve lugar mais uma reunião do Conselho Estratégico Nacional para o
Ambiente e Clima. Nesta reunião foram reunidos comentários às propostas de revisão do Comércio
Europeu de Licenças de Emissão (CELE) e do Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras (CBAM).
A nível europeu e internacional abordaram-se ainda temas como a COP26 e o programa da Comissão
Europeia para 2022. Foi também apresentado o Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável.
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REUNIÃO CENE
Realizou-se no passado dia dia 6 de dezembro a 85ª Reunião do CENE – Conselho Estratégico Nacional
de Energia. Nesta reunião, os principais temas abordados foram os seguintes:
−

Aprovação do Decreto lei que estabelece o funcionamento do sistema elétrico nacional (SEN)

−

Aprovação da Lei do Clima

−

Hidrogénio – ponto de situação

−

Tarifas e preços de eletricidade para 2022

−

Interruptibilidade e compensação de custos indiretos

Dos temas acima descritos destaca-se o seguinte:
A Lei do Clima exclui a utilização de gás natural para produção de eletricidade a partir de 2040, salvo
se tal for absolutamente necessário para garantia da segurança de abastecimento. Neste documento,
é também estabelecido o ano de 2035 como data de referência para o fim da comercialização em
Portugal de veículos ligeiros novos movidos exclusivamente a combustíveis fósseis.
Relativamente às tarifas e preços de eletricidade para 2022, os representantes dos consumidores
empresariais defenderam no Conselho Tarifário da ERSE uma fixação de tarifas que evitasse impactos
muito negativos, quer nas empresas, quer nos consumidores, devido às condições económicas e
sanitárias do País, aliadas à situação instável dos mercados da energia.
Quanto ao regime de interruptibilidade, este foi extendido até ao final de 2021 e a compensação de
custos indiretos foi corrigida através da Portaria n.º 231/2021, de 2 de novembro, sendo agora
consideradas condições mais razoáveis de aplicação deste fundo.

FEIRA SUBCONTRATACIÓN
De 26 a 28 de outubro realizou-se, em Bilbao, a Feira Internacional de Processos e Equipamentos de
Fabricação - Subcontratación. Nesta feira estiveram presentes as Associadas Blasqem, Ferespe e
Fundínio. Esta feira foi mais um ponto de enconto entre as empresas, sendo também um centro de
negócios importante para o mercado europeu.
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FORMAÇÃO CIRCULITYS
A APF participou na formação no âmbito do projeto Circulitycs, no sentido de prestar apoio aos
Associados que pretenderem utilizar esta ferramenta de medição da circularidade nas empresas. A
formação permitiu conhecer as potencialidades desta aplicação e os principais dados e respostas que
é necessário fornecer ao programa de forma a obter-se um resultado real da circularidade das
organizações.

FEIRA EUROGUSS – ADIAMENTO
A Feira Euroguss, que iria decorrer de 18 a 20 de janeiro em Nuremberga, na Alemanha, foi adiada para
as datas de 8 a 10 de junho de 2022. A Euroguss, Feira Internacional de Fundição Injetada: Tecnologia,
Processos, Produtos, na qual estarão presentes alguns associados da APF, foi assim adiada devido à
situação pandémica na Europa.

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 novembro de 2021, fornecidos pelo CAEF.
Ler Mais

PREÇOS DE MATÉRIAS-PRIMAS - METALSHUB
Evolução dos preços das principais ferroligas (ver newsletter da Metalshub).
Ler Mais
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CAEF – SENTIMENTO DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO
Apresenta-se a Indicação do Sentimento da Indústria de Fundição em vários países europeus
(disponível ao mês de novembro 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

FEIRAS E EVENTOS

Feira para a tecnologia industrial. Decorrerá de 25 a 29 de abril de 2022, Hannover, na Alemanha. Mais
informações:

https://www.hannovermesse.de/en/news/news-articles/portugal-is-partner-country-

at-hannover-messe-2022

Salão Mundial de Subcontratação Industrial – Decorre de 17 a 20 de maio de 2022, em Paris NordVillepinte, France. Mais informações: https://midest.com/fr

© 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

7

Feve

Boletim Informativo nº 11

Feira Comercial de Fundidos e Forjados. Decorrerá de 21 a 23 de junho de 2022, em Estugarda, na
Alemanha. Mais informações: https://www.messe-stuttgart.de/castforge/en/

Feira Internacional de Fundição injetada: Tecnologia, Processos e Produtos – Decorrerá de 8 a 10 de
junho de 2022 em Nuremberga, Alemanha. Mais informações: https://www.euroguss.de/en

Alumminium world trade fair, decorre de 27 a 29 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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